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Avisen til alle i  

 28.-29. juni 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

5000 til Gøngemarked i Lundby 

Cirkus på vej til by! 
Cirkus Baldoni er på vej til Køng 
med deres nye forestilling. I år 
spiller Baldoni hele to forestillin-
ger for borgerforeningerne i 
Lundby og Køng. Det sker den 
15. august kl. 13 og 16.30.  
Som sædvanligt sørger borgerfor-
eningerne for, at prisen pr. billet 
kun er på 50,- kroner! 
    Læs meget mere side 3 og 11! 

Op mod 5000 mennesker besøg-
te Gøngemarked 2010 i Lundby. 
Det blev to dage med en fanta-
stisk stemning, hvor Gøngehøv-

dingen Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag blev markeret med 
optog og spontanspil. 
                 Reportage side 14-17 
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Rollespil fik 65 
nye medlemmer 
på Gøngemarked 
Rollespil Svend Gønge havde stor suc-
ces med sin lille by i tilknytning til 
Gøngemarked 2010. De mange aktivi-
teter trak rigtigt mange mennesker til, 
og det gav pote i form af ikke færre end 
65 nye medlemmer til Rollespil Svend 
Gønge, som i forvejen havde i omeg-
nen af 100 medlemmer.  
   Læs om Gøngemarkedet side 14-17  

4750Avisen holder 
sommerferie 
Dette nummer af 4750Avisen er 
det sidste inden sommerpausen. 
Næste nummer udkommer 9.-
10. august og har deadline 
mandag den 2. august kl. 10.00!  

Bjarnes hus brændte 
For et år siden brændte Bjarne 
Larsens stuehus i Køng. Nu er det 
bygget op igen - men et lidt andet 
sted.                         Læs side 12 

I rollespilsbyen kunne man risikere at 
komme i gabestokken! 



2 

 

4750Avisen, nr. 90, 28.-29. juni 2010 

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  
28.-29. juni 2010 

 
OBS: Herefter holder 4750A-

visen sommerferie! 
 

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

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 2. august kl. 10!   

Næste nummer udkommer  
den 9. –10. august 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 

Gønger kastede glans  
over Næstveds byjubilæum 
15 gønger fra Lundby og 
omegn var den 15. juni 
med til at kaste glans over  
Næstveds 875 års byjubi-
læum. 
De udklædte gønger var 
med fra formiddagen og 
stod vagt sammen med 
Gardehusarernes 
hesteskadron ved Sankt 
Peders Kirke, da byrådet 
og dets indbudte gæster 
kom til gudstjeneste. Da 
gøngerne også gik med 
ind i kirken til festguds-
tjenesten blev de modta-
get af borgmester Hen-
ning Jensen og indenrigs– 

og sundhedsminister Ber-
tel Haarder, som begge 
havde rosende bemærk-
ninger til de flot udklæd-
te. 
Efter gudstjenesten fulgte 
gøngerne de prominente 
gæster til Axeltorv og fik 
en central placering ved 
afsløringen af Slattenpat-
ten, Bjørn Nørgaards nye 
skulptur, som nu pryder 
det gamle torv i Næstved. 
Om eftermiddagen var 
gøngerne med, da den 
store fødselsdagslagkage 
blev serveret på festplad-
sen bag museet og ende-

lig optrådte de på Axel-
torv sent på eftermidda-
gen. 
Borgmester Henning Jen-
sen har i et personligt 
brev takket for gøngernes 
indsats under byjubilæet. 
- Det var et rigtigt dejligt 
indslag i bybilledet med 
jeres flotte dragter og 
festlige fremfærd. Det var 
med til at gøre dagen end-
nu mere festlig.  
Vil du overbringe min 
hilsen og tak til alle, der 
deltog i arrangementet, 
skriver borgmester Hen-
ning Jensen. 

Gøngerne sammen med Henning Jensen på Axeltorv. 



3 

 

4750Avisen, nr. 90, 28.-29. juni 2010 



4 

 

4750Avisen, nr. 90, 28.-29. juni 2010 

 

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 

www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvso 

Stor fest for  
Gøngehøvdingen 
Lørdag den 21. august er 
det Gøngehøvdingen Svend  
Poulsens fødselsdag. Det 
har Foreningen Svend Gøn-
ge besluttet, og derfor er det 
den officielle festdag for 
hans 400 års fødselsdag i 
Gøngeåret. 
Den runde fødselsdag bli-
ver fejret med en eneståen-
de renæssance-fest i Svend 
Gønge-Hallen i Lundby. 
Arrangørerne, som udover 
Foreningen Svend Gønge, 
også er Borgerforeningen 
Lundby og Medborgerhuset 
Lundby, sørger for super-
spændende 1600-talsmad, 

kreeret af den madhistori-
ker Bi Skaarup. Der kom-
mer renæssancemusik af 
høj klasse, blandt andre 
Musica Ficta og Cantus 
Firimus. 
Endelig kommer den skån-
ske visesanger og fortæller, 
Ann Jönsson og beretter om 
snaphønernes liv i 1600tal-
lets Skåne.  
Hun lægger nemlig vægt på 
kvindernes forhold.  
Vil du med til festen, kan 
du allerede nu købe en bil-
let til 250,- kroner ved at 
sende en mail til  
goenge@lundbyweb.dk. 
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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 

Sådan udkommer 4750Avisen  
4750Avisen holder sommerferie 

fra 1. juli til 1. august 
91: 9.-10. aug./deadl. 9. aug. kl. 10 

92: 23.-24. aug./deadl. 16.aug. kl. 10 
4750@lundbyweb.dk 

www.syvsogne.dk 
Hvis du godt kunne tænke 
dig, at der var Gøngemar-
ked mere end én gang om 
året, så skulle du tage med 
til Lönsboda i Gøngelandet 
i Skåne til sommer. 
Her afholder gøngerne nem-
lig deres 1600-talsmarked 
over to dage, og det bliver 
en oplevelse på linje med 
Gøngemarkedet i Lundby. 
Borgerforeningen Lundby 
og Foreningen Svend Gøn-
ge arrangerer bustur til 
1600-talsmarkedet i Löns-
boda. Med i turen får man 
fire udflugter, én til Gønge-
høvdingen Svend Poulsens 
fødesogn Verum, én til 
Hembygdsgården, Kurve-
museet og Dukkemuseet i 
Lönsboda, én til granitbrud-
det De sorte Bjerge ved 

Lönsboda og Stigs Harmo-
nikamuseum og endelig én 
til Möllehem, et skønt mu-
seum for en snedkerfamilie, 
der boede lige ned til den 
skønne Immeln (sø). 
1600-talsmarkedet afholdes 
fredag og lørdag den 30.-31. 
juli fra kl. 14-23 i de skønne 

omgivelser ved Hjertesøen, 
en kilometer uden for Löns-
boda. 
Prisen for turen afhænger 
af, hvordan du vil bo.  
Hvis du vil bo i sovesal, kan 
du komme med for 1500,- 
kr. Vil du bo på vandrer-
hjem i Lönsboda med mor-

genmad og sengelinned, 
koster turen 2200 kroner. 
Og endelig kan du komme 
til at bo på det dejlige Hotel 
Breanäs ved Immeln (søen). 
Det koster 3200 pr. person i 
dobbeltværelse. Tillæg på 
200 kroner pr. nat for en-
keltværelse. 
Med i prisen på vandrer-
hjem og hotel er morgen-
mad. 
Aftensmad får vi fredag og 
lørdag af vores værter! 
Kunne du tænke dig at kom-
me med, skal du senest 9. 
juli sende en sms eller ringe 
til 6130 1004. Du kan også 
sende en e-mail til 
sten@post7.tele.dk. 
Når bussen er fyldt, stopper 
vi for indtegning! Læs mere 
www.1600-talsmarknad.se 
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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  

Formand for Borgerforeningen Lundby og Hugo 
Max Nielsen fra Vej og Trafik i Vordingborg Kom-
mune besigtigede i sidste uge tunnelen under jern-
banen på Lundby Hovedgade. Den gamle tunnel 
skal renoveres til næste år. 

Lundbys gamle 
jernbanetunnel 
skal udskiftes  
Banedanmark vil til næste år 
udskifte den gamle tunnel, som 
går under jernbanen for at sik-
re forbindelse mellem Lundby 
Hovedgade på begge sider af 
jernbanesporet. Tunnelen, der 
blev bygget i 1928, trænger 
klart til en ansigtsløftning og 
skal også kunne klare den øge-
de jernbanetrafik, som er frem-
tiden. 
I sidste uge besigtigede for-
mand for Borgerforeningen 
Nils Glud tunnelen sammen 
med Hugo Max Nielsen fra 
Vej og Trafik i Vordingborg 
Kommune.  
Nils Glud fortalte den kommu-
nale embedsmand, at det er 

vigtigt, at Lundby bevarer tun-
nelen, at det er vigtigt, at både 
gående, cyklister, barnevogns-
kørende og funktionshæmme-
de kan benytte tunnelen, som 
sikrer at de to bydele på hver 
side af jernbanen hænger bare 
nogenlunde sammen. 
Det var et ønske fra Borgerfor-
eningen, at den nye tunnel 
kommer til at leve op til nutidi-
ge standarder og krav, og at 
der således etableres en eleva-
tor på hver side af tunnelen, så 
barnevognskørende og funkti-
onshæmmede kan bruge den. 
Ligeledes ønsker formanden 
trapper med afsatser i stedet 
for glat asfalt som nu. 
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Husk at købe din billet til 

Den store  
Fødselsdagsfest 

 

for Gøngehøvdingen Svend Poulsen 
1610-2010 

Lørdag den 21. august kl. 18-01 
i Svend Gønge-Hallen, 4750 Lundby 

 
1600-tals-middag, kreeret af madhistorikeren Bi Skaarup 

Omfattende underholdningsprogram 
Musica Ficta 
Ann Jönsson 

Cantus Firimus 
Gjøngegarden 

og mange flere 

Pris: 250,- kr. pr. person  
(ekskl. drikkevarer) 

Billetter bestilles på  
goenge@lundbyweb.dk 

eller ring/sms 6130 1004 
 

Arr.: Foreningen Svend Gønge 
Borgerforeningen Lundby 
Medborgerhuset Lundby 

Rollespil Svend Gønge 
Arrangementet er støttet af Fødevareministeriet, LAG-Vordingborg 

 og Vordingborg Kommune 
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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 

Www.syvsogne.dk - den er værd at kigge på! 

I Cirkus 
Baldoni 
for 50 kr. 
Ja, man tror næsten, det er 
løgn. Men det passer! Du 
kan også i år komme i det 
populære Cirkus Baldoni 
for kun 50 kroner pr. billet. 
Det er tredje år i træk, de to 
borgerforeninger i Køng og 
Lundby har hyret Cirkus 
Baldoni til at komme og 
optræde for lokalbefolknin-
gen.  
De forrige år har forestillin-
gerne været en gigantisk 
succes. Sidste år var der 
solgt 600 billetter i forsalg 
og 100 gik forgæves. 
I år prøver arrangørerne at 
skaffe plads til alle. 
De har nemlig hyret Cirkus 
Baldoni til at give hele to 
forestillinger søndag den 
15. august. Den første fore-
stilling bliver kl. 13, og den 
anden kl. 16.30.  
Dermed håber vi at kunne 
få plads til alle, der vil i 
cirkus, siger formand for 
Borgerforeningen Lundby, 
Nils Glud, og formanden 
for Køng Borgerforening  
Poul Erik Rønje. 
Billetterne kan købes i for-
salg i de lokale butikker.  
Hos Spar i Køng og Salle-
rup, hos Merko i Lundby, 
på Lundby Apotek, hos 
Farmor, og i Dagli’Brugsen 
og hos bageren i Bårse. 
Man kan også købe billetter 
hos de to borgerforenings-
formænd, hvis man skulle 
være så heldig at støde ind i 
dem! 
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Her ét år, én måned og otte 
dage efter, at Lundbyvej 14 
brændte, er det tiden at rose 
de lokale håndværkere!  
Og Nykredit Forsikring og 
Vordingborg Kommune for 
en unik hurtig sagsbehand-
ling hele vejen igennem. 
Da min sagsbehandler i 
forvaltningen skulle holde 

ferie, sendte han et brev 
med tlf. nr. på andre, der 
kunne oplyse om sagens 
gang. En service af den 
slags har jeg aldrig oplevet. 
Vordingborg Kommune er 
jeg stolt af at bo i. 
Arkitekt William Tholstrup 
fra Risegårdsvej i Lov teg-
nede huset sammen med 

Peter Larsen, og de fulgte 
det helt til dørs. 
Grunden blev lavet af Klo-
akrotte Peter, lokalt forank-
ret i Lundby. Murene er 
rejst af Lars Storgård, søn af 
det gamle murerfirma Tage 
Pedersen (Lindhardts eftf.) 
fra Kostræde, men nu flyttet 
lidt væk. 
Stenene er selvfølgelig lavet 
af ler fra Køng mose, 
brændt på Lundby Tegl-
værk, af Jan Themsen, som 
nok er det eneste teglværk 
tilbage på Sjælland. 
Tømmerentreprisen klarede 
Ole Larsen fra Lundby med 
hjælp fra Peter Højstrup fra 
Storstrøms Byggecenter.. 
VVS ved hjælp af Knud 
Jensen alias Christian fra 
Spangsvej 44,  Lundby. 
Elektrikeren Karl Erik kom 
helt fra Hyllinge. Malereren 
Bjørn Forsberg fra Stuby 
tæt mod Vordingborg. 
Køkkenet og andre skabe 

kom fra Vordingborgkøkke-
net. 
Stilladset kom fra Bera i 
Næstved, som med over-
dækning, sørgede for at der 
ikke har været en eneste 
vejrligsdag. Og med den 
kolde vinter i minde, en 
metode flere andre burde 
gøre gavn af i fremtiden. 
Dette viser lidt om, hvad 
vores lokale område kan 
præstere. 
Jeg tror ikke, der er mange 
andre områder, der kan præ-
stere sligt. 
Og nu står det der: Et pragt-
fuldt hus med udsigt ud 
over Køng mose, fuldmuret, 
vandskuret indvendigt, et 
rigtigt miljøhus, og selvføl-
gelig med jord og gulvvar-
me. Vinduerne er træalumi-
nium  således at der ikke er 
noget at vedligeholde i 
fremtiden. 
 

Bjarne Larsen, Køng 

Hjørnegården i Køng har fået nyt stuehus 

Når man fra Lundby kommer til Køng, ser man kun en tomt, hvor stuehuset til en gård stod. Det er på det første hjørne 
til Højbro. Stuehuset brændte for godt et år siden, og da der i servitutterne stod, at hvis huset f.eks. brændte, skulle det 
flyttes, så er det nu opført et andet sted. Bjarne Larsen fortæller om sit nye dejlige hus, som netop er blevet indviet, og 
om dem, der har bygget det. Det er nemlig lokale håndværkere. 
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Åben hver søndag 8.00-16.00 
”GUL PRIS”er varer til discountpris 
 
Frisk kød fra slagteren hver dag. 
Se vores delikatesseafdeling med lækkerier. 

Blangslev Blangslev 

Ugens tilbud: 
Carlsberg pilsner 30 stk. pr. kasse 79,95 + pant 
Ved køb over 2 ks. er prisen 119,95 + pant 

Minimælk el. letmælk 3 x 1 liter 8.95 
Ved køb over 6 liter kr. 4,50 pr. liter 

Comte Del mar Rød eller hvidvin  
– 3 varianter Merlot, Cabernet sauvig-
non, Sauvignon blanc 
Ta`6 flasker for 99.00 
 
Vandmeloner pr. stk. kr. 15,00  
Spanien, kl.1 

Bake-off tilbud: 4 stk. 
frisk bagte kanelsnegle 
20,00 

Lækkerier til grillen: 
Hel oksefilet vægt 3,4-3,8 kg.  
Pr. stk. fast pris 299,00 pr. stk. 
Kan steges helt eller skæres ud til bøffer 

Tom´s familieposer 
160-190 
gr.  
Pr. pose 
8,95 

Dette tilbud gælder kun  
torsdag-søndag: 
Gøl pølser, hotdog, wiener, frankfur-
ter, hedeknægte el. grill/pandepølser 
Vægt 450-540 gr. Frit valg 19,95 

Friskskåret pålæg fra vores delikatesse. Roastbeef, flæskesteg, rullepølse, 
hamburgerryg, saltkød, oksekødsspegepølse, krydderskinke, ribbensteg, okse-
bryst. Vægt 70-90 gr. 
2 nystegte frikadeller eller vores store hjemmelavet leverpostej 450 gr 
1 pk. 17,95 Ta´ 3 pakker 45.00  

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
SuperSpar Blangslev - Blangslevvej 14 - 4700 Næstved – Tlf. 5571 1400 
Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-19.00 lørdag og søndag kl. 8.00-16.00 
 
 Nyt tank-anlæg ”GO-ON” 

 -Stærke priser 
 -Døgnåbent 

 
Tilbud gælder fra mandag den 28. juni 2010 og frem til søndag den 4. juli 2010 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

er varer  
til discount- 
pris! 
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To dejlige dage i Lundbyparken 

Borgmester Henrik Holmer, som åbnede Gøngemarked 2010 fik 
sig en snak med Borgerforeningen Lundbys formand Nils Glud. 

Viceborgmester i Osby Kommune, hvor Lönsboda 
ligger, Erland Nilsson fulgte interesseret med. 

Både lørdag og søndag, ikke mindst 
søndag, kom rigtigt mange menne-
sker fra hele Sydsjælland, Sydhavs-
øerne og resten af Sjælland til det 
tredje gøngemarked i Lundby. Ar-
rangørerne anslår, at der var om-
kring 2000 gæster lørdag og 3000 
søndag. 
Boderne melder om betydeligt stør-
re salg end sidste år, hvor der var 
skønsmæssigt 3000 mennesker til 
Gøngemarked 2009. 
De gæster, som havde været til beg-
ge markeder, udtrykte stor tilfreds-
hed med årets marked, som var 
endnu større end sidste år og med 
endnu flere tilbud.  
 

Dronning Sofie Amalie (Regitze Kruuse) gør i overværel-
se af sin mand Frederik III (Jørgen T. Hansen) Ib Abels-
søn (Peter Aagaard) til en ærlig mand. 

Selv en kysk nonne kan blive træt i benene og trænge til 
en Sorte Svend i ølteltet. Sorte Svend og Gøngebryg var 
de historiske ølsorter fra Møns Bryghus.  
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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. 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

FOTOS: JAN KUREK, 
4750AVISEN 

Også nogle af gøngemar-
kedets hovedpersoner, 
blandt andre selveste 
Gøngehøvdingen (Nicolai 
Lorich), Kapellan Tange 
(Nils Glud), Kongens 
Musketér (Benjamin Lo-
rich), Kaptajn Mannhei-
mer (Mogens Baagø) og 
Kaj Lykke (Peter Mack-
eprang) benyttede heste-
vognen til og fra marke-
det. 

Kuppmakarna, teatertruppen fra 
Loshult i Nordskåne, optrådte med 
deres snaphanespil. Her afgiver en 
snaphane en ordentlig salve. 

Musketérerne fra Sjællandske Musketérgarde var også med på gøngemar-
kedet i år, både med drabelige geværer, som drengene var vilde med at 
prøve, og med den store kanon, som rystede markedsgæsterne hver gang 
den blev skudt af - dog kun efter behørig varsling. 

Kulsoen, Bir-
git Rasmus-
sen, hilser på 
et barn under 
optoget gen-
nem Lundby. 



16 

 

4750Avisen, nr. 90, 28.-29. juni 2010 

Katapulterne på rollespils-
pladsen var sponseret af Vor-
dingborg Bank, og det gjorde 

stor lykke, når man fik lov til at 
slynge væmmeligheder i hovedet 

på personen i gabestokken. 

Fortid og nutid mødtes! 

Gøngehundene gjorde stor lykke med 
deres opvisninger på markedspladsen. 

To nonner fra Dobbertiner-klosteret i Lohmen, 
Lundbys venskabsby i Tyskland (ligger mellem Ro-
stock og Berlin) havde helbredende eleksirer med 
på årets Gøngemarked i Lundby. 

Borgmester Henrik Holmer på besøg hos Rollespil Svend Gøn-
ge. Det er medlem af rollespillets bestyrelse, René Wayert, der 
viser borgmesteren rundt.  

En nyhed på Gøngemarkedet i år var kaffe-kageboden, som disse gæve gøn-
gepiger havde organiseret. Salget af både kaffe og hjemmebagt kage gik stry-
gende, og det var Medborgerhusets Støtteforening, der bryggede og bagte. 
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Københavns borgmester 
Nansen, alias Jens Hall-
qvist, havde travle dage.  
Ikke alene skulle han optræ-
de som den københavnske 
borgmester, han var også 
markedets konferencier, og 
dertil sørgede han - som det 
ses på dette foto - for at 
begivenhederne blev forevi-
get for eftertiden. 

Denne unge mand havde til 
opgave at holde ild i bålet. 

Kaptajn Mannheimer 
højt til hest. 

Optoget med de mange udklædte på vej gennem Lundby. 

Det er lige før Markeds-
formand Steen Nielsen ser 
tilfreds ud. Jo, det var 
svært at bevare pessimis-
men i forrige weekend i 
Lundbyparken. 

Rollespil Svend Gønge havde i år flere historiske elementer med på deres plads. Og 
blandt andet gabestokken og kastemaskinerne gjorde stor lykke. På Gøngemarkedet fik 
Rollespil Svend Gønge ikke færre end 65 nye medlemmer. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 

www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19,  
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SuperSpar Blangslev blev 
den 3. juni overtaget af 
Kenneth Nielsen og Lars 
Andersen. 
Butikken har været inde i en 
turbulent periode gennem 
det sidste par år. Fog solgte 
til Supergros Detail, som 
herefter solgte i maj til Spar 
Danmark, som havde til 
formål at finde den rette 
købmand til at overtage 
butikken i Blangslev.  
Butikken er nu blevet reno-
veret med ny kasselinje med 
en bake-off afdeling, hvor 
kunder kan få friskbagt brød 
og wienerbasser alle ugens 
dage.  
Dertil har butikken åbent 
alle dage året rundt, så hele 
lokalområdet har en butik, 
hvor der er et stort udbud af 
varer til lave priser samt en 
friskvareafdeling med et 
stort udvalg.  
SuperSpars brochure gælder 
også på søndage og hellige-
dage. 
De fleste varer er flyttet 
rundt i butikken, så persona-
let har haft en travl og hek-
tisk periode med at få lavet 
en flot og indbydende butik, 
hvor det skal være nemt og 
dejligt at handle.  
Der er sket ændringer i slag-
terafdelingen, efter at Su-
perSpar er kommet på faca-
den. Det friske kød kommer 
fra SuperSpar i Vording-
borg, hvor vi ved, at Slag-
termesteren Ove Hansen er 
garant for god kvalitet.  
Det kan Lars Andersen  tale 
med om som tidligere ejer 
af SuperSpar Vordingborg 
igennem seks år. Grøntafde-
lingen er blevet flyttet helt 
frem i butikken, så kunder-
ne ikke går glip af det sun-
de. Her har den nye køb-
mand Kenneth Nielsen store 
kompetencer og erfaring 
som tidligere salgsleder hos 
Supergros grønt, der leverer 
den daglige friske grønt til 
butikken. Udover dette har 

Kenneth været grøntchef i 
Superbest Dyssegården og 
LH i Næstved.  
En anden ny oplevelse som 
den travle kan tage med på 
farten er Snup1Snack. Det 
er lune, fyldte flûtes, sand-
wiches eller focaccia, der er 
klar på under 2 min. 
Der er også kommet nyt 
tankanlæg hos SuperSpar i 
Blangslev. GO-ON er den 
nye leverandør af benzin og 
diesel, som har konkurren-
cedygtige priser. I løbet af 
året skulle der gerne blive 
mulighed for at få et kort 
hertil. 
De to nye ejere af Super-
Spar Blangslev er både lo-
kale og har stor erfaring fra 
branchen.  
Kenneth Nielsen bor i 
Lundby og har tidligere haft 
stillinger som Salgsledere i 
SuperGros grønt, Grøntchef 
i Superbest Dyssegården og 

LH Østergade i Næstved.  
Lars Andersen kommer fra 
Rønnebæk og bor i Næst-
ved. Har en fortid som slag-
termester igennem 16 år. 
Lars er i dag markedskonsu-
lent på Selandia-CEU i Sla-
gelse og arbejder med kom-
petenceudvikling og uddan-
nelsesplanlægning af virk-
somhedernes medarbejdere 
inden for efteruddannelses-
området. 
Der er en del, som har 
spurgt, hvordan vi tør gå ind 
i et dagligvaremarked, som 
er hårdt trængt med det sta-
digt stigende antal butikker, 
som kæmper om markeds-
andele.  
Vi er dog sikre på, at kon-
ceptet med SuperSpar står 
stærkt og ud over vores 
ugentlige brochure vil der 
komme lokalt markedsfø-
ring med mange rigtigt gode 
tilbud. En ting vil vi gerne 

slå fast:  kundeservice er i 
top, og kunderne vil blive 
mødt af hjælpsomt og smi-
lende personale.  
De to ejere af SuperSpar, 
Blangslev kender hinanden 
godt, efter at Kenneth Niel-
sen har arbejdet som butiks-
chef i seks år for Lars An-
dersens i hans to butikker i 
Næstved og Vordingborg. 
Rollefordelingen er på 
plads: Kenneth Nielsen bli-
ver ”købmanden” i butik-
ken, hvor han vil stå for 
driften af butikken og ser-
vicere butikkens kunder 
sammen med det øvrige 
personale.  
SuperSpar Blangslev vil 
komme med flere nye og 
spændende initiativer igen-
nem det kommende år.  
Bare vent og se! 
 
  

Hilsen Kenneth og Lars 

Nye ejere af SuperSpar i Blangslev 

Lars Andersen og Kenneth Nielsen, nye ejere af SuperSpar i Blangslev, som 3. juni åb-
nede i en ny og moderne udgave. 
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 Gudstjenester i sommer 
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: 10.30 
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: 10.30 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 18. juli 
(7. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 
Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 9.00 ABT 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 25. juli 
(8. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 
Hammer: Ingen 

Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 1.  august 
(9. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Jubilæumsgt. 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Tirsdag den 3. august 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
Søndag den 8.  august 
(10. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 - udendørs-
gudstjeneste ved kilden. 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
*) Skibinge Kirke kl. 10.30 
**) Morgenandagt i Ka-
strup Kirke 9.00 
***) Skibinge Kirke 10.30 
MG eller Præstø Kirke 
14.00 MG. 

Ma 28 4750Avisen omdeles 
(herefter sommerpause til 9. 
august - deadline 2. august) 
19.00: Møde i koordinations-
gruppen om Gøngehøvdingens 
fødselsdagsfest 21. august. 
Mødet holdes i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. Alle er velkomne! 
Ti 29 4750Avisen omdeles 
(herefter sommerpause til 9. 
august - deadline 2. august) 
 

Juli: 
On 7 19.00: Bestyrelsesmøde 
i Foreningen Svend Gønge. 
Mødet holdes i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Fr 9 Sidste frist for tilmel-
ding til bustur til 1600-
talsmarked og besøg i Gønge-
høvdingens fødesogn i Gønge 

Herred i Skåne. Ring eller sms 
til 6130 1004 eller send en 
mail til sten@post7.tele.dk. 
To 29 10.00: Afgang fra 
Medborgerhuset Lundby med 
bus til 1600-talsmarked og 
besøg i Gøngehøvdingens 
fødesogn i Gøngelandet. 

 
August 
Sø 1 Ca. 18.00: Hjemkomst 
fra turen til Skåne. 
Ma 2 10.00: Deadline 
4750Avisen 
Ma 9 4750Avisen omdeles 
Ti 10 4750Avisen omdeles 
Sø 15 13.00 og 16.30: Cirkus 
Baldoni optræder bag Museet i 
Køng. Arr.: Køng Borgerfore-
ning og Borgerforeningen 
Lundby. Pris pr. billet: 50 kr. 

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 

Der afholdes sommermar-
ked lørdag og søndag den 
10.-11. juli fra kl. 10 til 16 

på Galleri Østervang, 
Smidstrupvej 66, 4733 Tap-
pernøje. Alle er velkomne! 

Sommermarked i Nr. Smidstrup 

Fællesmarkedet 
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ lundby-
web.dk eller send/aflevér den til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby.  
Hej, jeg hedder Tumee. 
Jeg er au-pair i Gl. Lundby. 
Jeg søger nogle venner til at 
snakke og læse engelsk 
med. Jeg læser engelsk på 
niveau B i min fritid. 
Hvis du er interesseret, kan 
du ringe eller sms’e til mig 
på engelsk til mit mobilnr. 
2062 4936. 
Hilsen Tumee. 

Fejlkøb:  
Stort, flot spisebord med 
facetslebet glasplade; plads 
til 8-10 personer, uden sto-
le. Galvaniseret stålstel. 
Pris: 600,- kr. 
Grethe Kinnerup, Lundby 
Hovedgade 96 D, Lundby. 
Tlf. 4144 3137. 

Det sker i sommer 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 28. juni 2010 til søndag den 11. juli 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 
Tilbuddene slutter samtidigt 
med VM - søndag, den 11. 
juli 2010 
  
Carlsberg eller Tuborg pilsner på dåse 
33 cl. excl. emb. Pr. stk.                  5.00 
 
Coca-Cola Schweppes Berry/Citrus Fu-
sion 1.5 liter excl.emb. Pr stk.      15.00 
 
Denice mineralvand 2 liter excl. emb.                     
                                                         5.00 
 
Spansk rødvin Tempranillo 75 cl. ta`2 
for                                           kun 40.00 
 
Kims chips i STORE poser. ta`2 for  
                                                kun 25.00 
  
Flensted kartoffelsalat med dild & pur-
løg eller carry 800 gram pr. pk.     20.00 
 
Defco Grill - Partypølser pølser 500 
gram pr. ps.                                    15.00 
 
Super Ketchup 1000 gram pr. fl.   15.00 
 
Super Sennep 400 gram pr. fl.        5.00 
 
Ristede løg 200 gram pr. ps.           5.00 

Quality Bakers KÆMPE hotdog brød 4 
stk. pr. pk. Ta´2 for                      25.00 
  
Maren Frost Hamburgers 8 stk. pr. 
ps.                                                 15.00 
Super Pommes Frites 1000 gram pr. ps.                  
                                                        5.00 
Quality Bakers Hamburgerboller 6 stk. 
pr. ps.                              ta`2 for 25.00 
Quality Bakers MEGA Hamburgerboller 
4 stk. pr. ps.                    ta`2 for 25.00 
  
Arla Koldskål med Citron 1 liter   10.00 
Bakkegårdens Kammerjunkere 300 
gram pr. ps.                                     5.00  
  
Dagens Wienerbrød ta`3 stk. for  15.00 
Stort Franskbrød ca. 600 gram pr. stk.                 
                                                        15.00 
 
Lørdag- Søndag ml. 9.00 og 11.00 Mor-
genbrød bland selv ta`4 for          10.00 
  
Husk Ost til morgenbordet feks. fra 
Storstrøms Ost:  
Guld Danbo 45+ mellemlagret 
Pr. 1/2 kilo kun                              22.95 
Mammen Guld Danbo 30+ mellemlagret 
pr.1/2 kilo kun                               23.50 
  

Ha`en god ferie! 

Fantastiske 
VM-tilbud! 


