
4750  Avisen 
7. årgang nr. 89 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 14.-15. juni 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Stor festival for 
hele familien 
Børnene kan godt glæde sig til 
weekenden den 26.-27. juni. Da 
arrangerer Syv Sogne Samarbej-
det en gigantisk familiefestival 
med alskens spændende oplevel-
ser for børnene i de herlige om-
givelser på og ved Avnø Natur-
center. Læs om de mange aktivi-
teter på                side 19 og 21 

Gøngemarked 

Alt om  
Gønge-

markedet  
i Lundby-

parken  
19.-20. juni  

side 2-11 

Nu kommer 
IC3-togene  
til Lundby St. 
Nu varer det ikke længe, før 
”kreaturvognene” på Sydbanen 
bliver udskiftet med de lækre 
IC3-tog. Det fortæller Lundby 
Stations nye pendlertalskvinde 
Ingegerd Riis.        Læs side 18 

Tur til Gønge-
høvdingens  
fødesogn 
Nu kan du komme på en fire-
dagstur til Gøngehøvdingens 
fødested i Gøngelandet i Skåne 
og samtidigt komme til 1600tals-
marked i Lönsboda. 
                           Læs side 12-13 

2010 

Nu vil Lönsboda  
lære rollespil  
Rollespil Svend Gønge har været 
i Lönsboda, og det bliver med 
garanti ikke sidste gang.  
Stor billedreportage side 15-17 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Nu er der kun knap en 
uge til Lundbys allerede 
berømte Gøngemarked 
løber af stabelen i week-
enden 19-20.juni. 
De mange boder åbner 
kl.10 begge dage, hvor 
der også bliver optog af 
de mange udklædte perso-
ner fra biblioteket til 
Lundby Parken. Gjønge-
garden spiller op til fest-
lighederne kl.12.00, hvor-
efter borgmester Henrik 
Holmer officielt åbner 
Gøngemarkedet 2010.  
Bagefter kan man køre i 
hestevogn, eller børnene 
kan prøve ponyridning, 
og så er der et stort områ-
de med mange rollespils-

aktiviteter. 
Herudover er der mange 
forskellige former for 
optræden dagene igen-
nem. De bliver annonce-
ret ved opråb af en lands-
bytrommeslager. Man kan 
opleve gøngehundene 
sammen med festligt 
klædte narrekvinder; mas-
ser af tidstypiske soldater, 
der holder til i en militær-
lejr på pladsen; forskelli-
ge svenske og tyske 
gæstevenner, der optræ-
der/underholder dagen 
igennem, for slet ikke at 
tale om de talrige boder. 
Man kan i flæng nævne: 
Kulsviere, pileflet, potte-
mager, bødker, trædrejer, 

smed og salg af mange 
forskellige ting som f.eks. 
urtesalt, garner, pølser og 
øl som Sorte Svend og 
Chr. IV’s Honningporter. 
Markedet finder sted i 
weekenden 19-20.juni 
2010 kl.10-17 i Lundby-
parken. Det er større end 
de to foregående år. Det 
skal mærkes, at det er 
Gøngehøvdingens 400 års 
fødselsdag i år. 
Der er gratis adgang til 
markedet. Dog opkræves 
der en beskeden parke-
ringsafgift  på 20 kr. af 
dem, der kommer i bil. 
Overskuddet går til 
KFUM Spejderne i Lund-
by.           Regitze Kruuse 

Nu er der kun en uge  
til Gøngemarked 2010 

Kong Frede-
rik den 3. og 
hans dron-
ning Sophie 
Amalie af 
Braun-
schweig-
Lüneburg er 
nogle af de 
mangenye 
historiske 
personer, du 
kan møde på 
gøngemarked 
i år. 
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Kunstmaler Jørgen Tang Holbek fra Lundby har malet plakaten til Gøngemarked 2010. Signerede eksemplarer af plakaten kan 
købes på Gøngemarkedet i Lundbyparken 19-20. juni for 50 kroner. De sælges i Foreningen Svend Gønges bod. 
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Her er nogle af figurerne  
på årets Gøngemarked 

Chr. IV’s dronning Anna Kathrine og Frederike III’s Sofie 
Amalie med hofdamerne Rikke Riber og Susanne Lorich. 
Dronningerne er Winnie Hansen og Regitze Kruuse. 

Johnny Birch spiller gæv gønge på Gøngemarked 2010. 

Gøngerne Carsten Bruun og Johnny Birch sammen med 
Kulsoen, der spilles af Birgit Rasmussen. 

Nogle af de mange borger– og bønderkoner, du kan mø-
de på Gøngemarked i Lundbyparken i næste weekend. 

Gøngehøvdingen Svend Poulsen, Nicolai Lorich,  med en 
af sine tre konger, Chr. IV, Peter Sten Hansen. 
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Heltinder af nål og tråd 
Lige siden gøngemarkedet 
sidste år, har en gruppe 
kvinder fra Lundby og om-
egn knoklet med nål og 
tråd for at få udstyret end-
nu flere med 1600-
talsdragter på dette års 
gøngemarked den 19.-20. 
juni. 
Under ledelse af Ingegerd 
Riis fra Lundby og Birgit 
Rasmussen fra Køng har 
frivillige sypiger mindst en 
gang om ugen mødtes i 
Medborgerhuset Lundby til 
syning. De har målrettet 
arbejdet med at få dragter 

klar til årets gøngemarked. 
Der er blevet syet konge– 
og dronninge-dragter, drag-
ter til flotte adelsmænd og -
kvinder, men også dragter 
til Svend Poulsens gønger 
og til almindelige borgere 
og bønder, har man fokuse-
ret på i år. 
Nogle af dragterne laves 
som foreningsdragter, det 
vil sige at de ejes af For-
eningen Svend Gønge og 
kan bruges af forskellige 
personer til de årlige gøn-
gemarkeder. Andre er per-
sonlige dragter, som de der 

skal bære dem, selv syer og 
betaler materialerne til. 
I år er der det særlige per-
spektiv ved dragtsyningen, 
at der 21. august er stor 
fødselsdagsfest i Svend 
Gønge-Hallen i anledning 
af Gøngehøvdingens 400 
års fødselsdag, og det har 
fået mange - især kvinder - 
til at forberede meget flotte 
kjoler, som skal vises frem 
til fødselsdagsfesten. 
Alle dragter er syet, så de 
fremstår som de gjorde i 
1600-tallet på Svend Gøn-
ges tid. Gøngehat i uvant omgivelse. 

Herover tager Birgit Ras-
mussen, Køng og Wini Birch, 
Lundby et vue ud over de 
mange stoffer og klæder, som 
bliver til flotte dragter på 
årets gøngemarked. Til ven-
stre Aase Harrekilde-
Petersen og Ingegerd Riis. 

Aase Harrekilde-Petersen ved symaskinen. Birgit Rasmussen og Wini Birch tjekker et smukt klæde. 
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Der er mange forberedelser til årets gøngemarked. F.eks. skal gønger og andre krigere kunne fremvise fægtekampe, 
som er nogenlunde troværdige. I år har Mogens Baagø fra Lundby været i kamptræning hos Benjamin Lorich for som 
Kaptajn Mannheimer at kunne tage kampen op mod de mange gønger. - Jeg er jo næsten kun omgivet af fjender, så 
jeg må være forberedt på det værste, siger Mogens Baagø! 

Kaptajn Mannheimer træner til kamp med gøngerne 

En hel bog 
med på-
klædnings-
dukker 
Dorte Meiling Niel-
sen fra www.paper- 
dreams.dk i Næstved 
har til Gøngemarked 
2010 i Lundby frem-
stillet en hel bog med 
påklædningsdukker 
af de kendte skikkel-
ser fra Gøngemarke-
derne. 
Nu er det ikke alene 
Svend Poulsen, man 
kan klæde på, men 
også Ib, gønger, kul-
sviere og kapellan 
Tange. Dertil kulso-
en, borger– og bon-
dedragter, kong Chr. 

IV, Fr. III, hans dron-
ning Sofie Amalie, 
Julie Parsberg og 
selv den svenske 
Kung Carl 10. Gu-
stav er kommet med 
som påklædnings-
dukke.  
Hæftet er forsynet 
med historiske fakta 
og tegninger om peri-
oden i 1600-tallet, da 
Svend Gønge var 
aktiv på Sydsjælland. 
Bogen kan købes for 
60 kroner på marke-
det i Foreningen 
Svend Gønges bod. 
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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 

Svend Gønge-rose 
kan bestilles på 
Gøngemarkedet 

Svend Gønge-rosen, som Foreningen 
Svend Gønge har fået udviklet på et 
rosengartneri kan bestilles på Gønge-
marked 2010 i Lundbyparken den 19.-
20. juni. 
Gøngemarkedet er åbent fra 10-17 bå-
de lørdag og søndag, og i rosenboden 
kan rosen bestilles.  
Man skal dog ikke regne med levering 
før tidligst til efteråret, da næste sen-
ding roser er i begrænset antal. Derfor 
må det forventes, at den bliver tidligt 
udsolgt. Vi har dog allerede bestilt 
endnu en levering, og da skulle der 
formentlig være nok til alle.  
Rosen, der kun fremstilles til Forenin-
gen Svend Gønge, kommer til at koste 
100 kroner per styk. Overskuddet ved 
salget af roserne går ubeskåret til For-
eningen Svend Gønge. 

Kort over markedspladsen i Lundbyparken. Gøngemarked 2010 er støttet af 
EU, Fødevareministeriet, LAG-Vordingborg og Vordingborg Kommune. 

rolle-
spil  

rolle-
spil  

scene 

heste 
kulsviere 

gøngekro 

ponyridning 

toilet 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 90: 28.-29. juni  

- deadline 21. juni kl. 10 
4750Avisen holder sommerferie 

Nr. 91: 9.-10. august  
- deadline 2. aug. kl. 10 
Nr. 92: 23.-24. august  

- deadline 16. aug. kl. 10 
Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  

4750@lundbyweb.dk 

Gønger til byfest i Næstved 

En af adelsfrøkenerne får et sidste sting, inden hun er 
klar til at optræde.. 

Susanne Lorich i sin smukke hofdame-kjole og hendes 
mand Villy Lorich som kongens musketér. 

15. juni fejrer Næstved sit 
875 års byjubilæum, og 
blandt de inviterede optræ-
dende er en trup fra Gønge-
marked 2010. 
Gøngehøvdingen var også 
aktiv i det område, som 
Næstved Kommune nu 
dækker, og det er baggrun-
den for, at Næstved Kom-
mune også har ønsket at 
vise den del af kommunens 
historie ved jubilæet.  
Der er hele dagen rig mulig-
hed for at opleve gøngerne 
til byfesten i Næstved. 
 
Gardehusarer og gønger 
Kl. 10.30 går borgmester, 
byråd og gæster fra et eks-
traordinært byrådsmøde i 
Teatergade til Sct. Peders 
Kirke, hvor der kl. 11 skal 
være jubilæumsgudstjene-

ste. Gardehusarerne vil føre 
an i optoget. 
Svend Gønge med gønger 
modtager optoget ved Sct. 
Peders Kirke kl. ca. 10.50  
Samtidig med jubilæet åb-
nes børnekulturfestivalen, 
og der vil være et børneop-
tog gennem byen fra Mun-

kebakken kl. 11.15 forbi 
Sct. Peders Kirke og til fest-
pladsen på Bredstræde. 
Svend Gønge med gønger 
hilser på børneoptoget ved 
Kirketorvet ca. 11.45  
 
Slattenpatten 
Efter gudstjenesten kl. 12 

går borgmester, byråd og 
gæster til Axeltorv, hvor 
Bjørn Nørgaard-skulpturen 
Slattenpatten og hendes 
døtre skal afsløres kl. 12.15 
 Svend Gønge med gønger 
går i optog med borgmester, 
byråd og gæster til Axeltorv 
Børnekulturfestivalen har 
program på scenen på Bred-
stræde indtil kl. 13.30, hvor-
efter der er lydprøve.  
Kl. 14.30 åbner festpladsen 
på Bredstræde med Næst-
ved Byorkester og fødsels-
dagsbord.  
Svend Gønge med gønger 
optræder på Axeltorv mel-
lem 16 og 17, hvor der for-
håbentlig er mange menne-
sker, der skal se Slattenpat-
ten og drikke en øl. 
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Ma 14 4750Avisen omdeles 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
Sidste frist for at indsende 
besparelsesforslag til Vording-
borg Kommune. 
10-18: Byfest i Næstved. 

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 

On 23 18.00: Sankthansfest 
ved Over Vindinge Forsam-
lingshus.  
18.30: Sankthansfest i Spinde-
skolens have i Køng. 
Lø 26  10-16: Familiefestival 
på Avnø Naturcenter. Arr.: Syv 
Sogne Samarbejdet 

Sø 27 10-16: Familiefestival 
på Avnø Naturcenter. Arr.: Syv 
Sogne Samarbejdet 
19.30: Sommeraften på Svinø. 
Ma 28 4750Avisen omdeles 
(herefter sommerpause til 9. 
august - deadline 2. august) 
Ti 29 4750Avisen omdeles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ny bog om 
Gønge-
høvdingen 
Historiker og forfatter Gitte 
Kjær, Udby, er til Gøngemar-
kedet i Lundby 19.-20. juni 
klar med sin nye bog om Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsen. 
Bogen kan købes i informa-
tionsboden på Gøngemarkedet 
for 199,- kroner.  
Bogen er en revideret udgave 
af hendes ”Svend Poulsen 
Gønge - i virkeligheden”, som 
udkom i 1992. 

Vi starter en ny tradition i Køng sogn, hvor Spindesko-
lens Have danner rammen om årets midsommerfest. 
Alle er velkomne til at være med til at gøre aftenen 

hyggelig, og har man ikke lyst til gratis mad (husk at 
tilmelde dig senest dagen før inden kl. 20), kan man 

bare komme kl. 20.30 og nyde bålet. Køng Borgerfore-
ning ser frem til at holde fest med store som små. 

Tilmelding til maden på 2274 0774  
eller mail waco@email.dk. 
Arr.: Køng Borgerforening 

Sankthansfest  
i Spindeskolens Have i Køng 

Gratis grillmad kl. 18.30.  
Drikkevarer kan købes. 

Bålet tændes, båltale og sang kl. 20.30. 

Det sker i juni 

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 

Dengang havde Kulsoen  
midlerne mod dårligdom! 

I dag går vi på LUNDBY APOTEK! 
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Køb billetter til fødselsdags-
festen på Gøngemarkedet 

Vil du med til årtiets fest i 
Lundby. Lørdag den 21. 
august fejrer vi Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens 400 
års fødselsdag med en kæm-
pefest i Svend Gønge-
Hallen i Lundby. 
Det bliver en renæssance-
fest med en middag, som 
ville være en kongelig fest 
hos Chr. IV værdig. 
Danmarks førende 
madhistoriker Bi Skaarup 

står for middagen, som 
kommer til at bestå af flere 
retter end du kan tælle på en 
hånd, måske to! 
Derimellem vil der være 
underholdning af allerhøje-
ste klasse. Blandt andet 
kommer et af Danmarks 
bedste kor, Musica Ficta og 
underholder med renæssan-
cemusik. Snaphønen Ann 
Jönsson fra Glimåkra i Gøn-
gelandet i Skåne fortæller 

om snaphanernes liv og 
synger egne sange om sam-
me. Hun kommer fra det 
gøngeland, hvor Svend 
Poulsen blev født i 1610. 
Der vil være rigtigt mange 
udklædte til festen, og alle, 
der har adgang til en fest-
dragt fra 1600-tallet er me-
get velkomne til at tage den 
på netop denne aften, men 
det er absolut ikke et krav, 
at man skal være udklædt. 

Der bliver plads til 400 gæ-
ster til fødselsdagsfesten, 
som varer fra 18-01. Med 
underholdning og spisning 
hele aftenen igennem. 
Alle Foreningen Svend 
Gønges ambassadører er 
inviterede, og en af dem, 
borgmester Henrik Holmer, 
Vordingborg Kommune, 
kommer og holder en af 
aftenens fødselsdagsfestta-
ler. 
Billetter til årtiets fest på 
Sydsjælland kan købes i 
informationsboden på Gøn-
gemarked 2010 i Lundby-
parken for 250,- kroner stk., 
inkl. spisning. 
Gøngemarked 2010 og Fød-
selsdagsfesten for Gønge-
høvdingen er arrangeret af 
Foreningen Svend Gønge, 
Borgerforeningen Lundby, 
Medborgerhuset Lundby og 
Rollespil Svend Gønge og 
er støttet af EU, Fødevare-
ministeriet, LAG-
Vordingborg og Vording-
borg Kommune. 

Både Chr. IV og hans søn Frederik III (Jørgen T. Hansen) kommer til fødselsdagsfesten. 
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Bestil årets  
julegave  
på Gønge-
markedet 

Den 15. oktober udkommer 
en eksklusiv fotobog om 
Gøngehøvdingens Sydsjæl-
land. Fotobogen vil være 
den perfekte julegave til 
alle, som interesserer sig for 
den lokale historie og for de 
lokaliteter på Sydsjælland, 
hvor Gøngehøvdingen og 
hans snaphaner udkæmpede 
deres slag mod svenskerne. 
Ideen med fotobogen er at 
vise de steder, vi kender fra 
historien og myterne om 

gøngehøvdingen, som de 
ser ud i dag.  
Med bogen i hånden kan 
man gå på opdagelse i Gøn-
gehøvdingens fodspor, men 
man kan også sidde hjemme 
og nyde de flotte landskaber 
og detaljer på Sydsjælland, 
som har oplevet de dramati-
ske begivenheder, som vi 
har læst og hørt om. 
Fotografen bag de fantasti-
ske billeder er Magnus Au-
gustsson fra Glimåkra i 

Gøngelandet i Skåne. Mag-
nus Augustsson optrådte på 
det første gøngemarked i 
2008 med sine fantastiske 
billeder fra Gøngelandet, og 
det inspirerede Foreningen 
Svend Gønge til at hyre 
ham som fotograf til opga-
ven. Magnus Augustsson 
har været på fire fotosessio-
ner på Sydsjælland. Og det 
betyder, at vi kan præsente-
re det sydsjællandske land-
skab iklædt alle fire årstider. 

Fotobogen kommer til at 
koste ca. 350 kroner i ud-
salg, men kan ved forudbe-
stilling på Gøngemarked 
2010 i Lundby den 19.-20. 
juni erhverves for 250,- 
kroner. 
Bogen kan bestilles - og 
betales - i Foreningen 
Svend Gønges informa-
tionsbod på Gøngemarkedet 
i Lundbyparken. 

Sværdborg Friskoles spon-
sorcykelløb, som fandt sted 
søndag den 6. juni i Over 
Vindinge og omegn gav et 
resultat på over 13.000 kr. 
Rune Sabroe vandt første-
pladsen med 62 cyklede 
kilometer, tæt fulgt op af to 
jævnaldrende, Matthias og 
Nicolai, der ligeledes kørte 
godt 60 km denne varme 
formiddag.  
Mange forældre heppede på 
langs ruten, hvor det for 
andet år lykkedes friskolen 
at afholde et støttearrange-
ment, der udover at skaffe 
penge til nødvendige tiltag 
på skolen, formår at udfor-
dre elevernes kondition. I 
alt tilbagelagde 39 elever 
1033 kilometer. Da løbet 
var slut samledes man til 

frokost i skolegården, her 
blev de fine resultater of-
fentliggjort. Ikke mindst var 
det imponerende at tre små 
elever i førskolen, 5-årige, 
hver kørte mellem 25 og 33 
kilometer! 
En lille dråbe malurt i bæ-
geret er dog, at Sværdborg 
Friskole har fået stjålet et 
fire meter langt sort 
plastrør, som lå på den of-
fentlige P-plads ved for-
samlingshuset. Røret skulle 
indgå i friskolens aktuelle 
udvidelse af legeområdet 
med blandt andet klatreba-
ne, mooncarbane og altså 
også et kravlerør. Skulle 
nogen vide hvor røret befin-
der sig, hører friskolen me-
get gerne herom!  
På forhånd tak! 

Selv de mindste var med i sponsorcykelløbet i Sværdborg. 

Perfekt cykelløb 
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Tag med på snaphanetur 
til Svend Gønges fødesogn 

Har du lyst til at komme til 
det nordøstlige Skåne og 
besøge det sogn, hvor 
Svend Gønge blev født i 
1610 samt komme til 
1600talsmarked ved Hjär-
tasjön i Lönsboda, så har 
Borgerforeningen Lundby 
og Foreningen Svend Gøn-
ge et godt tilbud til dig. 
Torsdag den 29. juli kl. 10 
kører vi i bus fra Lundby til 
Lönsboda, hvor vi overnat-
ter til søndag den 1. august. 
Hjemkomst søndag kl. 18.  
Prisen for turen incl. de tre 
overnatninger er forskellig, 
alt afhængig af, hvordan 
man ønsker at overnatte. 
 
Køjesenge på torpet 
Ønsker du at overnatte på 
Hjärtasjötorpet ved Lönsbo-
da - der hvor 1600talsmar-
kedet holdes, kan du kom-
me med på turen for kun 

1500,- kroner pr. person.  
Med i prisen er buskørsel og 
overnatning. Du skal selv 
medbringe sovepose eller 
sengetøj, og du sørger selv 
for morgenmad og anden 
forplejning. Overnatning 
foregår i sovesal. 
 
Værelse på vandrerhjem 
Du kan også vælge at sove 
på Vandrerhjem i Lönsbo-
da. Hvis du vælger den løs-
ning, koster turen 2200 kro-
ner pr. person. Med i prisen 
er buskørsel, tre overnatnin-
ger med morgenmad, senge-
tøj og linned. Der er seks to-
mandsværelser og tre fire-
mandsværelser på vandrer-
hjemmet. I alt 24 soveplad-
ser. 
 
Overnatning på hotel 
Endelig kan du vælge at 
overnatte på konferenceho-

tellet Breanäs, som ligger 
ved Immeln - en sø ca. 15 
kilometer fra Lönsboda. 
Bussen kører hotelgæsterne 
til hotellet om aftenen og 
henter dem om morgenen 
efter morgenmad. 
Prisen pr. person for hotel-
overnatning er 3200 kroner 
for de tre nætter incl. mor-
genmad. Denne pris forud-
sætter overnatning i dob-
beltværelse. 
Hvis man ønsker enkeltvæ-
relse koster det 200 kroner 
ekstra pr. nat.  
 
Program 
Det foreløbige program ser 
således ud:  
 
Torsdag den 29. juli: 
10.00: Afgang med bus fra 
Medborgerhuset i Lundby. 
Ca. 12.00: Indtagelse af 
medbragt frokost på raste-

plads i Sverige. 
 
Ca. 14.00: Besøg på et af 
udflugtsmålene i Lönsboda 
og omegn. Info følger. 
 
Klokken 18: Fællesspisning 
i Lönsboda. Middagen beta-
les af gæsterne selv. 
 
Kl. 19.00: Vandrerhjems-
gæster sættes af ved Vand-
rerhjemmet i Lönsboda. 
 
Kl. 19.30: De, der skal bo 
på Hjärtasjötorpet, sættes af 
her. 
 
Kl. 20.00: Hotelgæsterne 
ankommer til Hotel Brea-
näs. 
Chauffør og bus overnatter 
også på Breanäs. 
 
Fredag den 30. juli: 
 
Kl. 9.00: bussen kører fra 
Breanäs og henter de øvrige 
gæster på vandrerhjemmet 
og Hjärtasjötorpet.  
 
Fælles udflugt til Verum 
sogn, hvor Svend Poulsen 
blev født 1610.  
 
Ca. 12-13: Fælles frokost 
for egen regning. 
 
Kl. 14.00: Bussen kører alle 
til 1600talsmarkedet på 
Hjärtasjötorpet. 
 

Der bliver rig mulighed for 
at opleve levende snapha-
ner og gønger på turen til 
Lönsboda og Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsens føde-
sted fra 29. juli til 1. au-
gust. 
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Så stemningsfuldt var der ved 1600talsmarkedet ved Hjärtasjön i 2008. Nøkken spiller ude på søen om aftenen. 

 
Vi spiser aftensmad på 
Hjärtasjötorpet - for egen 
regning. 
 
Kl. ca. 21.00 (eller senere, 
hvis alle ønsker det):  
Bussen kører gæsterne, der 
bor på Vandrerhjemmet i 
Lönsboda og på Hotel Brea-
näs hjem. 
Markedet slutter kl. 23. 
  
Lørdag den 31. juli: 
 
Kl. 9.00: bussen kører fra 
Breanäs og henter de øvrige 
gæster på vandrerhjemmet 
og Hjärtasjötorpet.  
 
Fælles udflugt til besøgsmål 
i Lönsboda og omegn. Info 
følger. 
 
Kl. 12-13: Fælles frokost - 
for egen regning. 
 
Kl. 14-23: Vi deltager i 
1600talsmarkedet ved Hjär-

tasjön. Bussen kører - efter 
fælles aftale - gæsterne til 
Lönsboda Vandrerhjem og 
Hotel Breanäs. 
 
Søndag den 1. august: 
 
Kl. 9.00: bussen kører fra 
Breanäs og henter de øvrige 
gæster på vandrerhjemmet 
og Hjärtasjötorpet.  
 
Fælles udflugt til snaphane-
besøgsmål i Lönsboda og 
omegn. Info følger. 

 
12-13: Fælles frokost på 
Helgas i Lönsboda. Mulig-
hed for indkøb i ICA i 
Lönsboda. 
 
14.00: Bussen kører mod 
Lundby. Hjemkomst kl. ca. 
18.00. 
 
Mere information: 
Kunne du tænke dig at vide 
mere om turen til Lönsboda 
og omegn, kan du få yderli-
gere informationer ved hen-
vendelse til Peter Sten Han-
sen, sten@post7.tele.dk, 
eller ved at ringe på tlf. 
6130 1004. 
Først til mølle-princippet 
gælder. Når bussen er fyldt 
op, stopper muligheden for 
at komme med. 
Derfor: vil du være sikker 
på at komme med, så meld 
dig til i god tid.  
 
Tilmelding: 
Send en e-mail til 

sten@post7.tele.dk, hvor du 
tilmelder dig turen. Husk at 
fortælle, hvor mange I er, 
hvordan I vil bo (i køjesen-
ge på Hjärtasjötorpet, på 
vandrerhjem i Lönsboda (2 
eller 4 sengs-rum) eller på 
Hotel Breanäs. Husk at give 
besked, hvis du ønsker en-
keltværelse for en ekstrapris 
på 200 kroner pr. nat. 
 
Tilmelding senest fredag 
den 9. juli! 
Når vi ved, at der er nok 
tilmeldte til turen, vil du 
blive opkrævet betaling. 
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Køng Borgerforening holdt 
søndag den 6. juni 
”Foreningernes Dag” i 
Spindeskolens Have i Køng. 
Idéen med dagen var, at 
borgerne fik mulighed for at 
møde de lokale foreninger, 
som fortalte om deres akti-
viteter og tilbud. Dagen 
blev en stor succes! 
Allerede fra morgenstunden 
skinnede solen mildt over 
Spindeskolens Have i Køng, 
og det var alle de deltagen-
de foreninger godt tilfredse 
med. Borgerforeningen hav-

de travlt med at opstille 
ekstra borde og bænke i 
haven og med at lave flagal-
lé i Køng Bygade. Forenin-
gerne stillede op med ban-
nere, plakater og informati-
onsmateriale, foruden bl.a. 
drejebænke og tennisbolde 
– så der var nok at se på og 
afprøve. Den store grill blev 
fyldt op med lækker grill-
mad og på børnenes bål 
blev der bagt pandekager.  
Dagen igennem myldrede 
det ind med folk, som fik en 
snak med de lokale forenin-

ger og hinanden. Gademusi-
kanterne Jens & Marianne 
underholdt med kendte san-
ge og undertiden med min-
dre kendte musikinstrumen-
ter såsom savblad og skeer. 
Alt sammen med til at sætte 
den gode stemning i vejret. 
Køng Borgerforening håber, 
at denne vellykkede dag er 
starten på en god tradition 
for en årlig ”Foreningernes 
Dag”. 
Næste arrangement i Køng 
er sankthansfesten også i 
Spindeskolens Have, hvor 

borgerforeningen igen tæn-
der op i grillen. Det bliver  
kl. 18.30, og folk kan få 
gratis grillmad, drikkevarer 
kan købes, og kl.20.30 tæn-
des der op under bålet, og 
der synges sankthansvise og 
holdes båltale. Køng Bor-
gerforening vil gøre det til 
en tradition med sankthans-
fest og håber, mange vil 
møde til en festlig aften. 
 
 

Hilsen  
Køng Borgerforening 

Høj sol over Foreningernes Dag i Køng 

En af standene var prydet med et billede af Niels Ryd-
berg fra Køng industrieventyr. www.syvsogne.dk
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En fantastisk tur til Lönsboda 
Hele 62 børn og voks-
ne fra Rollespil Svend 
Gønge, rejste til Löns-
boda i Gøngelandet i 
Skåne for at spille rol-
lespil. 
 
Rollespils-weekenden den 
29.-31. maj bød på opvis-
ning i Lönsboda, hvor alle 
interesserede fik chancen 
for at prøve ægte rollespils-
kamp mod heltemodige 
riddere eller uhyggelige 
væsner fra rollespilsfantasi-
verdenen. 
Børn og voksne fra lokal-
området var inviteret til at 
besøge RSG-rollespillerne  
ved Hjertesøen. 
Her oplevede mere end 50 
besøgende rollespileventy-
ret om ”Livets rod”.  Ca. 15 
skånske børn og voksne fik 
instruktioner i rollespils-
kamp, og deltog derefter, 
sammen med deres leder  
”Ulv” (Livets rods vogter) i 
kampen om at beskytte 

”Livets rod”, og sikre at 
roden forblev på skånsk 
grund. De skånske krigere 
kæmpede godt, men det 
lykkedes dem desværre ikke 
at beholde roden i Skåne.  
Livets rod befinder sig nu i 
rollespilslandet i Lundby i 
Danmark, hvor der sandsyn-
ligvis stadig vil være kampe 
om af få fat i roden, som 
indeholder stor magi.  Må-
ske, en dag, vil skånske 
krigere rejse til Danmark 
for at få deres magiske rod 
tilbage.  
Rollespil Svend Gønge hå-
ber at have skabt interesse 
for juniorrollespil i Lönsbo-
da og hjælper gerne med 
opstart af live-rollespil, af-
holdelses af kurser om rol-
lespil og fremstilling af rol-
lespilsudstyr og -våben. 
RSG glæder sig til maj 
2011, hvor vi igen skal til 
Lönsboda og spiller rolle-
spil. Se billeder fra turen på 
www.rsg-rollespil.dk  

Peter Aagaard 
Det lokale dagblad Norra Skåne bragte en hel sides re-
portage fra Svend Gønge-rollespillet ved Hjärtasjön. 
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 Rollespil Svend Gønge      Rollespil Svend Gønge     

I den sidste weekend i maj var Rollespil Svend Gønge på en 
tredages venskabstur til Lundbys skånske venskabsby Lönsboda. 
Og det blev en vaskeægte succes, både for de omkring 60 delta-
gere fra Rollespil Svend Gønge og for de mange børn og unge 
fra Lönsboda, som oplevede de dygtige rollespillere, både i 
Lönsboda by og på Hjertesøtorpet lidt uden for byen, hvor rolle-
spillerne boede.  
Rollespillerne ankom fredag aften og gik straks i gang med at slå 
telte op i det naturskønne område ned til Hjertesøen. Lørdag 
formiddag drog de til Lönsboda, hvor de reklamerede for deres 
rollespilsdemonstration om eftermiddagen. De vakte mildt sagt 
opsigt i bybilledet. Lørdag eftermiddag kom omkring 60 børn og 
unge fra Lönsboda ud til Hjertesøtorpet, hvor de fik lov til at 
prøve at spille rollespil med Rollespil Svend Gønge. 
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      henrykkede Lönsboda     henrykkede Lönsboda 
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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 

Jeg har været til mit første 
møde for pendlertalsmænd 
den 25. maj. Her deltog de 
strækningsansvarlige for 

sydbanen (Nykøbing F- 
Kbh) og Kbh.- Holbæk-
Korsør. Og den ansvarlige 
for køreplanerne samt de 

relevante pendlerformænd. 
Vi fik informationer om 
materiellet: efter sommerfe-
rien skulle vi helst ikke 
komme til at se mere til de 
gamle blå vogne, idet IC4 
lige så stille kommer ud at 
trille, og så får vi IC3’erne. 
Det betyder til gengæld, at 
dobbeltdækkerne skal leve-
res tilbage efterhånden; de 
er jo lejet i Tyskland.  
Med hensyn til næste års 
køreplan er der ikke mange 
ændringer, faktisk bare et 
par småjusteringer. Glumsø 
og Lundby var dog enige 
om at foreslå, at myldreti-

den begynder 1 time før om 
eftermiddagen, således at 
der også vil være standsning 
i Valby 14.45 og så selvføl-
gelig i Glumsø og Lund-
by.  Det ville også være 
godt, om det tidligste tog 
ind om morgenen standsede 
flere steder, idet det ville 
give flere mennesker, der 
skal møde tidligt i Køben-
havn mulighed for at benyt-
te toget. 

 
Ingegerd Riis 

Pendlertalskvinde, Lundby 
ingegerdriis@hotmail.com  

Nu kommer IC3-togene til Lundby 
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www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

 

Sommeren i vores kirker 
Endelig ser det ud til at det gode vejr er kommet. I skrivende stund skinner 
solen og det er dejligt varmt udenfor. Jeg tror, vi alle  har ventet på at solen 

skulle komme og vi vil bruge mere tid i det fri. Aktiviteten i vores kirker er også sat på sommer-
ferie i de kommende måneder, da Lillian, vores sognepræst skiftevis holder ferie og skal afløse i 
Kastrup kirke samtidig med at Lillian passer sit job i Sværdborg og Lundby kirker. 
Vi ønsker alle en god sommer. 

På vegne af menighedsrådene Sværdborg og Lundby sogne 
Maj-Britt Nielsen 

Har du lyst til en tidlig morgenandagt i Kastrup 
Kirke? 
 
Af og til kan det være rart at prøve noget andet. 
Det får du mulighed for nu, da vi ikke har gudstje-
neste i hverken Sværdborg eller Lundby Kirke. Vi 
henviser derfor til morgenandagt i Ka-
strup Kirke med sognepræst Anna Birgit 
Thyssen. Du har mulighed for at ringe 
efter kirkebilen, tlf. 55 76 71 40. 
Alle er velkomne i 
Kastrup Kirke d. 27.juni kl. 9 

Stille sommeraften med andagt i Lund-
by kirke. 
 
Måske har du været på arbejde, været i ha-
ven eller noget helt andet hele dagen. Det 
kan da være dejlig fredfyldt at gå i kirke en 

sommeraften.  Det giver mulighed for  
tid til eftertanke og stilhed. 
 
Kirkebilen kører, ring på  
tlf. 55 76 71 40 

 
Lundby Kirke d. 11. juli kl. 19 

Havemøde i præstegårdshaven d. 22. august kl. 14 
Vi har inviteret 
Korshærspræst Bjarne 
Lenau Henriksen til 
havemødet. Bjarne vil 
fortælle om sit sociale 
arbejde hos dem der er 
hjemløse i Køben-
havn. 
”Tror vi på Guds kær-

lighed, kan vi ikke la-
de mennesker slæbes 
sig igennem et hæsligt 
liv uden at hjælpe” 
siger korshærschefen. 
Vi starter i Sværdborg 
Kirke, hvor det er 
Bjarne Lenau Henrik-
sen, der er prædikant, 

vi går derefter i præ-
stegårdshaven for at 
høre Bjarne fortælle. 
I præstegårdshaven vil 
der blive serveret dej-
lig kaffe og lagkage i 
massevis. 
Det er gratis at deltage 
og alle er velkomne! 

Vi starter efterårets sangcafeer 
 onsdag d. 18. august kl. 19 i Lundby kirke 
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I weekenden 26. – 27. juni 
afholder Syv Sogne Samar-
bejdet Familiefestival på 
Avnø. Festivalen markerer 
afslutningen af et toårigt 
projekt, Lokalt Lederskab, 
der har involveret borgere 
fra Bårse, Beldringe, Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby sogne. 
Alle aktiviteter er gratis, og 
der er noget for hele famili-
en. Børn og forældre vil 
kunne hygge sig med at 
fange insekter, frøer og fisk, 
som bagefter kan udstilles i 
Naturcentret. Søndag kan de 
modige prøve rappelling fra 
kontroltårnet ned langs den 
udvendige side. 
Mellem disse yderpunkter 
er der begge dage et hav af 
andre aktiviteter; klatrevæg, 
gå på tov, kano- og kajak-
sejlads, med mulighed for at 
se sæler, skydning med bue 
og pusterør, øksekast, sæk-
kevæddeløb og meget an-

det. 
De fleste kan deltage i samt-
lige aktiviteter, og det er 
også det, der er meningen 
med festivalen. Familien 
skal hygge sig med at prøve 
forskellige aktiviteter. Børn 
og unge under 18 år, der 
ønsker at benytte klatrevæg, 
gå på tov, rappelle eller 
sejle, have forældrenes tilla-
delse. Hvis ikke én af foræl-
drene er til stede, skal 
skriftlig tilladelse fra foræl-
drene medbringes. 
Aktiviteterne foregår begge 
dage i tidsrummet 10.00 – 
16.00, og der er mulighed 
for at købe pølser, is, soda-
vand og andre livsvigtige 
fornødenheder på stedet. 
Der er altså lagt op til et par 
gode dage i naturen om-
kring Avnø Naturcenter. 
Når aktiviteterne slutter, 
bliver der tændt bål og grill, 
og der vil være mulighed 
for at købe råvarer, så man 

selv kan grille sin aftens-
mad og nyde den på stedet 
som afslutning på en begi-
venhedsrig dag. Faktisk 
behøver man slet ikke tage 
hjem. Der er efter først til 
mølle princippet mulighed 
for overnatning i shelter 
eller telt på shelterpladsen 
ved stranden. 
Alle hjælpere har de nød-
vendige forudsætninger for 

at kunne forestå den aktivi-
tet, de står for. Af hensyn til 
deltagernes sikkerhed er det 
vigtigt, at instruktørernes 
anvisninger følges. I øvrigt 
sker deltagelsen på eget 
ansvar. 
Alle er velkomne, også 
selvom man bor uden for de 
syv sogne. Adressen er: 
Flyvervej 40, 4750 Lundby. 

Syv Sogne Samarbejdet holder  
familiefestival på Avnø 
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Dagplejen i Lundby har 
været på besøg hos Bodil 
og Peter Larsen i Gl. Lund-
by, og det har vi været i 
nogle år, når de lige har fået 
små lam.  
Det er en god formiddag, vi 
har hvert år, og hvis vejret 
er til det spiser vi frokost 
derude, men er vejret ikke 
så godt, er det kun nogle 
timer, vi er der. Vi har for-
middagsmad med, og Bodil 
laver kaffe og te til de voks-
ne. 
Dagplejen ville med dette 
indlæg sige tak for en dejlig 
formiddag selv om det var 
lidt koldt i år. 
Tak til Bodil og Peter fordi 
i hvert år vil give børnene 
og os en dejlig formiddag. 

Mianne Mellergaard 

Dagplejens dejlige dag med Bodils nye lam 

Der er afholdt drejekursus i 
Køng Husflidsforening lørdag 
den 29. og søndag den 30. 
maj.  
Der var fire deltagere på kur-
set.  
Deltagerne var både lokale 
folk, samt deltagere 
fra Fensmark og Struer. 
Aage Nielsen og Orla Morten-
sen var instruktører på kurset. 
Deltagerne gik til drejeopga-
ven med liv og sjæl. Det var et 

meget vellykket kursus, hvor 
træets muligheder blev frem-
hævet i de færdige ting.  
Der blev i løbet af weekenden 
fremstillet mange fine ting, og 
der var tid til arbejde, fordy-
belse og hygge. 

 
                        Venlig hilsen 

Køng Husflidsforening 

Vin de Faxinge 
En gruppe af borgere i Faksin-
ge har dannet foreningen 
”Faxinge Vingård”. 
Formålet er gennem en fælles 
interesse at skabe hygge, sam-
menhold og god vin . 
Vingården er etableret med 12 
rækker, hver på 60 meter; det 
er så meningen, at man kan 
leje én eller flere rækker. 
For øjeblikket er alle rækkerne 
udlejet til 10 personer. 
Et spændende projekt. 
  

 

Henrik ved sin række. 

Vellykket drejekursus  
i Køng Husflidsforening 

Sankthansaften byder på 
fællesspisning kl. 18 af 
medbragt mad i eller 
udenfor Sværdborg 
Sogns forsamlingshus i 
Over Vindinge, alt efter 
hvad vejrguderne beslut-
ter sig for. Det er beboer-
forening, bylaug og for-
samlingshus, der sammen 
kreerer tilbud om husly, 

samvær og siden bål på 
P-pladsen, hvor der tradi-
tionen tro stimler mange 
sammen kl. 21.  
Der er salg af kaffe m.m. 
i huset, der er åbent for 
alle interesserede. Kom 
og mød din nabo! 

Med venlig hilsen  
Bestyrelserne  

i Over Vindinge 

Sankthansaften   
i Over Vindinge 
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Gudstjenester i din kirke 
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. 

Svinø er lidt stolt af den 
meget smukke kirkegård 
med over 100 allierede fly-
vere, der styrtede ned over 
Danmark under anden ver-
denskrig. 
Mindelunden er meget 
smuk og værd at besøge, 
men det er ikke udseendet, 
stoltheden bygger på. Der-
imod den ære det er, at 
være et af de steder hvor 
danskere hvert år den 4. 
maj kan samles og mindes 
og takke de flyvere, der 
gav deres liv i kampen 
mod nazismen. Den kamp 
vi selv slap så forholdsvis 
let over, men som gav os 
vores frihed tilbage. 
Provst Mette Magnusson er 
opmærksom på, at mange 
mennesker - både de der 
har overværet en 4. maj i 
Svinø og andre, som endnu 
ikke har - gerne vil høre 
lidt mere om denne lille del 
af vores lokale danmarks-
historie. 
Derfor tilbyder hun ”En 
dejlig sommer-aften på 
Svinø” den 27. juni kl. 
19.30. Først en lille hygge-
lig gudstjeneste og derefter 
en interessant indføring i 
historien bag Mindelunden, 
ledsaget af et glas køligt 
hvidvin.                           eb 

Historiens 
vingesus  
på Svinø 

Køng Husflidsforening af-
holdt i weekenden d. 8.-9. 
maj årets første pilefletkur-
sus. 
I husflidsskolens nye lyse 
og venlige lokaler lærte 
pileflet-holdet om kunsten 
at flette med pil. 
Med viden, snilde og uende-
lig tålmodighed satte lærer 
Else Lund alle i gang og var 
hjælpsom med såvel materi-
alevalg som løsninger på 
opståede vanskeligheder. 

Som inspiration var der 
bøger og udstilling af færdi-
ge arbejder i forskelligt flet 
og fine små kunstværker, 
ørenringe, mobiltelefonhol-
der, tasker og pil flettet 
sammen med andre materia-
ler. 
Lidt trætte, men fyldt med 
inspiration og gå-på-mod, 
afsluttede pilefletkurset med 
en lille udstilling af de fær-
dige pilefletarbejder, kurve 
til forskellige formål som 

for eksempel opbevaring af 
garn, øl, brænde, til indkøb 
osv. 
Efter en hyggelig weekend 
sammen med rare menne-
sker, som vi kunne grine 
sammen med, spise frokost, 
drikke kaffe og snakke med, 
blev der fremsat ønske om 
en fortsættelse af et fanta-
stisk berigende kursus. 
 

Mange venlige hilsener 
Køng Husflidsforening 

De lærte at flette med pil 

Provst Mette Magnusson 
indbyder til en dejlig som-
meraften på Svinø søndag 
den 27. juni kl. 19.30. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 14.juni 2010 til søndag den 27. juni 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 
Coca - Cola alm. 1,5 liter 
excl. emb. pr.fl. 
  
Kims Chips i store poser fle-
re slags. frit valg pr. ps. 
  
Grill - Briketter 2,5 kilo pr. 
pose 
  
Defco Grill - Hot-dog - Party 
pølser 490 gram pr. ps. 
  
Frosne Kalkun Cordon Bleu 
Pose med 1 kilo. 
  
Knorr Risretter Indisk - Ori-
entalsk eller Chicken Curry 
2-4 portioner pr. pakke 
  
Danske skrabeæg 10 stk. 

str. m/l pr. bk. 
  
Rynkeby blandet saft Alm./
Light. 1 liter frit Valg 
  
Kohberg Kernegodt rugbrød i 
skiver 950 gram 
Solsikke -Kartoffel - Grov-
kerne frit valg pr. stk. 
  
Wasa Knækbrød stor pakke 
Fiber - Sport Plus. 450 gram. 
pr. pk. 
  
Emdruplund Familie Kaffe 
400 gram pr.pose 
  
Palmolive flydende håndsæ-
be 300 ml. Pr.Fl. 
  

Djursland Pottemuld 20 ltr. 
Pr. pose 
  
Dagens Hjemmebagte Wie-
nerbrød Ta`3 stk.  
Dagens Tørkager Ta`2 stk. 
  

Lørdag-
søndag ml. 
9,00 og 11,00 
Morgenbrød 
bland selv. 
Ta’ 4 stk. for 
kun 10.– kr. 

Frit valg på 
hele siden 
Kun 15,- kr. 


