
4750  Avisen 
7. årgang nr. 91 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 9.-10. august 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Alle læser  
4750Avisen 

Tag med til fest for Gøngehøvdingen 

Hærværk i Bårse  
BørneCenter 

Vi får mange tilkendegivelser 
om, at rigtigt mange mennesker 
er glade for 4750Avisen, og at 
den bliver læst fra ende til anden, 
når den udkommer. Og selv lille 
Emma på billedet, som kun er 
knap et år gammel, har fundet 
noget af interesse. 
Hvis avisen fortsat skal udkom-
me, er det imidlertid nødvendigt, 
at avisen får flere indtægter i 
form af flere annoncer og infosi-
der. Send din annoncebestilling 
til 4750@lundbyweb.dk! 

Gigantmøller 
på vej til Køng 
og Gl. Lundby 
Vordingborg Kommune har nu 
fremlagt sin vindmølleplan, og af 
den fremgår det, at der skal opføres 
to vindmølleparker i vores område 
med op til 150 meter høje møller. 

Kommunen holder borgermøde 
mandag den 23. august kl. 19 på 
Svend Gønge-skolen. Lundby Lo-
kalråd opfordrer borgerne til at 
komme til mødet. S. 8, 10-11 og 18 

Så høje bliver møllerne i Køng Mose og ved Gl. Lundby, måske endnu højere! 
Grænsen er nu 150 meter, og der kommer 5-6 møller. (Grafik: Yvette Espersen). 

Så er det nu, hvis du skal 
sikre dig en billet til den 
store fødselsdagsfest for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, som Foreningen 

Svend Gønge, Medbor-
gerhuset Lundby og Bor-
gerforeningen Lundby 
fejrer med en kæmpefest 
i Svend Gønge-Hallen 

lørdag den 21. august.  
Du behøver ikke at være 
klædt ud for at komme 
med til festen! 

Læs mere side 8 og 9  

Bårse BørneCenter har igennem 
den seneste tid være plaget af 
hærværk. Senest er det gået ud 
over børnehavens udestue, hvor 
et vindue blev taget ud, hvorefter 
udestuen blev hærget.      Side 12 

ISG informerer om 
ny sæson Side 4 og 12-15 
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Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130 1004 
Sidste frist for indlevering af 

stof og annoncer til næste num-
mer af 4750Avisen er  

mandag den 16. august 2010  
kl. 10.00! 

Næste nummer udkommer  
den 23.-24. august 2010. 

Selvom det nu er en hel 
sommerferie siden, Syv 
Sogne afholdt Familiefe-
stival på Avnø, står den 
stadig i manges erindring 
som en af de gode ople-
velser i sommerferien. 
I løbet af weekenden 26. - 
27. juni besøgte omkring 
1.000 børn og voksne 
Avnø, hvor Syv Sogne 
havde forberedt mange 
spændende aktiviteter. 
For de voksne var det en 
stor oplevelse at se sæler-
ne, der lå på stenene i 
vandet mellem Avnø og 
Knudshoved Odde. Og så 
nød de at gå rundt med 
vaders sammen med deres 
børn eller børnebørn og 
fange fisk i vandkanten. 
Der var flere sælunger 
langs kysten, men heldig-
vis havde familierne for-
stået, at dem skulle man 
holde sig fra, så moderen 
uforstyrret kunne komme 

ind og give dem mad. 
I haven ved Naturcentret 
kunne man forsøge sig 
bueskytte, sumobryder, 
øksekaster eller få en rask 
boksekamp med mega-
boksehandsker. 
Begge dage var der også 
ponyridning, men kun et 
par timer hver dag, fordi 
hestene ikke kan klare at 
gå i længere tid. 
Søndagen blev den helt 
store dag med rigtigt 
sommervejr. Allerede fra 
morgenstunden strømme-
de bilerne med glade og 
forventningsfulde familier 
til.  
De modige fik testet deres 
højdeskræk ved at rappel-
le ned ad den udvendige 
side af tårnet. 
Omkring 250 personer 
blev kørt i hestevogn til 
og fra stranden, medens 
andre valgte at gå 
de 700 meter til 

stranden. 
Til arrangørernes store 
glæde kom mange af lør-
dagens besøgende igen 
søndag, og mange blev 
der hele dagen. Faktisk 
var der en far, der fortalte, 
at han ellers havde lovet 
børnene en tur i BonBon-
Land om søndagen, men 
de ville hellere til Avnø 
igen. Og der var sørget 
for, at man kunne købe 
mad og drikke, idet Med-
borgerhuset Lundby solg-
te lækre grillpøler, og 
Spar i Sallerup havde 
opstillet en mobil kiosk. 
Også sikkerheden var der 
styr på, idet ASF-Dansk 
Folkehjælp havde demon-
stration af diverse red-
ningsudstyr, herunder 
også en mobil skadestue. 
Alt i en stor succes, som 
mange besøgende opfor-
drede til at gentage næste 
år.                             O.A. 

Familiefestivalen en stor succes 

Foto: K
arin R

ønnebæ
k N

ielsen  

 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 
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Foreningen Svend Gønge 
efterlyser erfaren videofo-
tograf til at optage de ar-
rangementer, vi afholder i 
Gøngeåret, på video. 
Næste opgave bliver fød-
selsdagsfesten i Svend 
Gønge-Hallen lørdag den 
21. august. 
Vi kan desværre ikke af-
lønne vedkommende. Job-

bet må betragtes som en 
frivillig og ulønnet gerning 
i den gode sags tjeneste, 
som alt andet arbejde i For-
eningen Svend Gønge. Har 
du tid, lyst og de nødvendi-
ge evner, så ring eller sms 
til 6130 1004 eller send en 
mail til  
goenge@lundbyweb.dk. 

Frivillig videofotograf søges 

Svinø Borgerforening 
har taget initiativ til et nyt 
logo for Svinø. Logoet er 
tegnet af Apple Farm Gra-
fik og Reklame, der fik til 
opgave at fremstille et lo-
go, hvori "øen" og et mar-
svin indgår. "Øen" svarer 
til såvel Svinø Borgerfore-
nings som Svinø Kirkedi-
strikts dækningsområde 
med Avnø nederst. 
Når man ser bort fra Avnø 
svarer resten stort set til 
omridset af den ø, Svinø 

var indtil slutningen af 
1600-tallet. 
Marsvinet indgår, for-
di man mener, Svinø er 
opkaldt efter de mange 
marsvin, der tidligere var i 
farvandet ud for Svinø. 
Borgerforeningen håber, 
andre foreninger og er-
hverv på Svinø vil benytte 
logoet. Indtil videre kan 
interesserede kontakte Bor-
gerforeningens formand 
Orla Andersen på e-mail 
oa@svinoeweb.dk. 

Svinø har fået sit eget logo 

Så starter håndboldsæsonen i ISG 
Svend Gønge Håndbold starter den nye 
sæson tirsdag den 10. august 2010 i  Svend 
Gønge-Hallen i Lundby 
(U8 starter først senere). 
  
Vi starter traditionen op med en spænden-
de klubaften i Sportigan, Vordingborg, 
torsdag den 26 august fra kl. 17.30 - 20.00. 
Her vil det være muligt at købe klubdragter 
til kr. 320,00 (børn) samt 
kr. 400,00 (voksne).  
  
Træningstiderne er 
tirsdag 16:30 - 17:30 U10 drenge 
tirsdag 17:30 - 18:30 U12 og U14 drenge 

tirsdag 18:30 - 19:30 U14 piger 
 
onsdag 17:00 - 18:30 U10 og U12 piger 
onsdag 18:30 - 19:30 U16 drenge 
 
torsdag 16:00 - 17:00 U12 og U14 drenge 
torsdag 17:15 - 18:45 U14 piger (på Lund-
by efterskole) 
  
Såfremt man har spørgsmål eller har lyst til 
at give en hånd med som frivillig kan Gitte 
Bruun-Simonsen, kontaktes på tlf. 5576 
7430. 

Lundby Kiosk 
sat til leje 
Shaddie Mackeprangs an-
noncerede planer om at  
ombygge Lundby Kiosken 
ser ud til at være skrinlagte, 
da lokalerne nu er sat til 
leje. Er du interesseret, så 
ring 5575 1616. 
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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 

Gratis rusttjek  
De fleste biler bliver angrebet af 

rust. Rusten kommer, ofte uden at 
vi ser den. Vi giver din bil et gratis 

rusttjek! 
Ring til Johannes i Køng  

og få et gratis rusttjek! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Lundby Apotek udvider  
Apoteksbestyrer Else-Marie Petersen foran sine nye lokaler. 

Kunderne kan glæde sig til 
større lokaler og et større ud-

valg, når Lundby Apotek til 
efteråret flytter fra Lundby 
Hovedgade 95 over på den 
anden side af vejen til ejen-
dommen, som indtil i sommer 
husede Nordea.  
Apoteksbestyrer Else-Marie 
Petersen er meget glad. 
- Det går rigtigt godt for Lund-
by Apotek, og derfor er det 
godt, at vi får mulighed for at 
udvide netop nu, siger hun. 

Hos Farmor er lukket 
Den lille pølsevogn i Lundby, 
Hos Farmor, er lukket efter 
godt et års virke. ”Vinteren var 
hård, forsommeren en skuffel-
se, derfor er vi nødt til at stop-
pe”, står der på et skilt foran 
butikken. Sidste åbningsdag 
var søndag den 1. august. 

Hvordan kan det lade sig 
gøre at få cirkus til Køng 
igen og igen? 
Først får Borgerforenin-
gen Lundby den idé at 
spørge, om Køng Borger-
forening vil være med til 
at lægge et sikkerhedsnet 
ud under en cirkusfore-
stilling i form af en øko-
nomisk garanti til cirkus-
direktøren. Selvfølgelig 
vil den det.. 
Så stiller Peter Tillisch 
fra Rosenfeldt Gods be-
redvilligt sin mark ved 
Køng Museum til rådig-
hed og lokale kræfter 
sørger for at græsset blev 
slået. 
Dernæst får man de loka-

le butikker til at sælge 
billetterne til en pris, så 
alle har råd til at invitere 
børn, børnebørn og olde-
børn i cirkus og besøge 
kiosken i pausen. 
Cirkus skal være for alle, 
så derfor har vi sat plads 
af, så tilskuere i kørestol 
kan komme helt op til 
manegen. 
I år skal ingen gå forgæ-
ves så vi har købt to fore-
stillinger.  
Køb din billet i en af de 
lokale forretninger! Det 
koster kun 50 kr. pr. per-
son!  

Venlig hilsen 
Lundby og Køng  

Borgerforeninger 

Derfor kan du 
komme i cirkus  
blot for en 50’er 
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Otte gigantvindmøller 
i Køng og Gl. Lundby 

Køb din festbillet hos Kulsoen 

Her mellem Lundbygaard, Gl. Lundby og Bårse 
skal der kunne opføres to gigantvindmøller. 

Fem eller seks gigantvindmøller skal kunne opstil-
les i Køng Mose, tæt på Sværdborg, Lundby, Køng, 
Klarskov og Over Vindinge. 

Når du skal have fat i en af 
de eftertragtede billetter til 
den store fødselsdagsfest for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen lørdag den 21. au-
gust, kan du købe den direk-

te hos selveste Kulsoen, 
Birgit Rasmussen, Køng.  
Birgit Rasmussen sælger 
nemlig billetterne fra sit 
hjem på Lundbyvej 28 i 
Køng alle hverdage mellem 

15 og 18. Dog ikke 10. aug. 
Det er det første hus på ven-
stre hånd, når du kommer 
fra Lundby og har passeret 
Køng Kirkevej. 
Det vil nok være en fordel, 

hvis du har lige penge med. 
Billetterne koster 250,- kr. 
pr. stk. og giver adgang til 
en eksklusiv fire-retters 
renæssancemenu og massiv 
underholdning kl. 18-01. 

I alt otte gigantvindmøller på 
op til 150 meters højde kan 
placeres to steder i Lundby 
Lokalområde ifølge den vind-
mølleplan, som Vordingborg 
Kommune nu har sendt i hø-
ring. Der er indsigelsesfrist til 
planen frem til 6. september. 
Vindmølleplanen bliver præ-
senteret på et borgermøde, 
som kommunen har indkaldt 
til mandag den 23. august kl. 
19 på Svend Gønge-skolen i 
Lundby. Alle borgere i Lund-
by Lokalområde er velkomne 
til mødet. Dog skal man være 
opmærksom på, at man skal 
tilmelde sig til mødet ved se-
nest 13. august (på fredag) at 
ringe til Lars Jensen 
(Vordingborg Kommune) på 
telefon 5536 2484 eller ved at 
sende en e-mail til  
laje@vordingborg.dk. 
Områderne, som er udpeget til 
at kunne modtage disse gigan-
tisk store møller, er Køng Mo-
se, hvor der nu står 10 mindre 
møller. Det er tanken, at disse 
mindre møller fjernes, hvis der 
opsættes fem eller seks 150 
meter høje møller. 
Det andet område ligger mel-
lem Lundbygård og Gl. Lund-
by, nord for Bårse. Her bliver 
det muligt at opføre to gigant-
møller. 
Det er først når en bygherre 
ønsker at opføre en mølle, at 
planerne realiseres, men ifølge 

4750Avisens oplysninger 
skulle interessen for at opføre 
møllerne være meget stor. 
Lundby Lokalråds bestyrelse 
har drøftet mølleplanerne på et 
møde den 4. august. Bestyrel-
sen tager ikke stilling til pla-
nerne, men opfordrer borgerne 
i lokalområdet til at møde op 
til det kommunale borgermøde 
mandag den 23. august på 
Svend Gønge-skolen og give 
deres mening til kende, hvad 
enten den måtte være positiv 
eller negativ. 
Dertil mener bestyrelsen, at 
der er behov for at undersøge 
støjgenerne ved så store møl-
ler yderligere, ikke mindst den 
lavfrekvente infralydsstøj bør 
undersøges, siger bestyrelsen. 
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt 
samtlige politikere i dialogud-
valget, der er knyttet til Lund-
by Lokalråd, om at møde op 
på borgermødet og forholde 
sig til debatten om opsætnin-
gen af møllerne.  
I øvrigt har en gruppe borgere, 
med erhvervsmanden Klaus 
Larsen, Koholtegård, i spid-
sen, annonceret en kampagne 
mod møller af den størrelse på 
land. Borgerinitiativet præsen-
terer sine betænkeligheder i en 
annonce mod de store møller 
på side 10 og 11 i dette num-
mer af 4750Avisen.  
Husk at tilmelde dig borger-
mødet senest på fredag!  
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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 

Mäniskor 
Cantus Firimus 
Gjøngegarden 
og mange flere 

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

Billetter bestilles på  
goenge@lundbyweb.dk 

eller ring/sms 6130 1004 
Billetter kan købes direkte hos Birgit Rasmussen,  

Lundbyvej 28, Køng, hverdage kl. 15-18. 
 

Arr.: Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og  
Medborgerhuset Lundby 

Arrangementet er støttet af Fødevareministeriet, LAG-Vordingborg 
 og Vordingborg Kommune 



4750Avisen, nr. 91, 9.-10. august 2010 

 

10 

Skal vi finde os  
i så store møller  
i Køng Mose og 
ved Gl. Lundby? 
Vordingborg Kommune holder offentligt møde om opsætning af op til 150 meter høje møller 
i Køng Mose og ved Gl. Lundby mandag den 23. august kl. 19 på Svend Gønge-skolen i 
Lundby. Kom og sig din mening.  
Det gør en række borgere allerede i et indlæg på næste side! 

G
rafik: Yvette E

spersen 
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Skal vi bare leve med det? 
Vordingborg kommune har udpeget to områder i Køng Mose og nord 

for Gl. Lundby til opstilling af op til 150 m høje vindmøller. 
”Så store vindmøller vil påvirke landskabet og kunne ses i miles omkreds. Det er derfor meget vigtigt for os at finde 
de mest optimale placeringer, hvor der samtidig tages hensyn til borgerne, naturen og landskabet” (1) 
 
Møller af denne størrelse - med rødt advarselslys om natten -  vil være synlige i en afstand af op til 60 km. 
Ved middelvind roterer vingerne 16,1 omdr/min (2).  Dette giver en hastighed i vingespidsen på 275 km/t. 
Ved vindhastighed på blot 8 m/s er støjniveauet  10 meter over jorden 107 dB(A) målt ved møllen(2). 
Dette opfattes af det menneskelige øre som mere end dobbelt så meget som de 85 dB(A), der er støj-grænsen på ar-
bejdspladser. Til sammenligning er den vejledende støjgrænse for trafikstøj 53 dB (5). 
"Bare 109 dB i 2 minutter om dagen er direkte skadeligt for øret."(3) 
 

Men der er et endnu større problem: Infralyd og lavfrekvent støj 
 Infralyd er lavfrekvent (<20 Hz) lyd, der opstår ved vibrationer i vingerne og i møllens gear og generator. Infralyd 
opleves endnu stærkere indendørs, hvor lydtrykket bevirker vibrationer i vinduer, vægge og møbler. 
 
Da problemet begyndte at blive omtalt i 1996, fjernede Miljøministeriet afsnittet om lavfrekvent støj fra støjbekendt-
gørelsen. Det fjernede vindmølleindustriens problemer - men ikke støjen! 
 
En analyse foretaget af firmaet Delta, bestilt og finansieret af vindmølleindustrien og Energistyrelsen, konkluderede, 
at problemet med infralyd ikke øges i takt med, at møllerne bliver større og større. 
 
Da Delta er betalt af en part i sagen, sendtes resultaterne til Aalborg Universitet, hvor en af verdens førende speciali-
ster i lavfrekvent støj, professor i akustik Henrik Møller, måtte kassere både målinger og konklusion. Så blev Aalborg 
Universitet fyret, og undersøgelsen sendt til det engelske University of Salford, som indtil videre ikke har kunnet bru-
ge undersøgelsen, da der mangler dokumentation for målinger og konklusioner (4) 

 
”Tallene viser meget tydeligt, at jo større vindmøllerne bliver, desto mere lavfrekvent bliver den støj, de udsen-
der. Dette er indiskutabelt. Den lavfrekvente støj når i mange tilfælde langt ud over beskyttelses-zonerne om-
kring møllerne (= 4 x møllehøjden) og kan genere beboerne både ude og inde naturligvis alt afhængigt af, hvor 
godt husene er isoleret” (4) 
 

 ”Der er tale om et alvorligt problem, som formentlig vil vokse i takt med opstilling af store møller tæt på bebo-
else” (4) 
 
”Man tror stadig, at man bare kan erstatte en masse små møller med nogle få store, og at generne så også kon-
centreres lige omkring dem. Men støjen breder sig meget længere væk fra de store møller, og i virkeligheden 
kommer mindst det samme og antagelig et større område end tidligere ind under støjhatten” (4) 
 

Er det det, vi ønsker?  
Skal der allerede nu udpeges områder og gives tilladelser, inden der foreligger troværdige målinger og beregninger, og 
mens alt taler for, at de nuværende afstandskrav er alt for små? 
 

Tag del i debatten – mød op på Svend Gønge Skolen mandag den 23. august kl. 19! 
Tilmeld dig til Lars Jensen (Vordingborg Kommune) på telefon 5536 2484 eller laje@vordingborg.dk senest 13. aug.! 
 
Klik ind på www.stilhed.eu og se og hør, hvad store møller gør ved omgivelserne med lys og lyd! 
Du kan også sende en mail til larsen@mato-hunger.dk med ordet ”Vindmøller” i emne-feltet, så får du en retur-mail 
med artikler fra ”Ingeniøren” om støjproblemerne ved vindmøller. 
 
1: Vordingborg kommunes vindmølleplan 
2: Vestas A/S’ hjemmeside 
3:  Overlæge, audiolog Klaus Brænder Larsen, Viborg Sygehus 
4: Professor i akustik ved Aalborg Universitet Henrik Møller, Weekendavisen uge 23 2010 
5: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
 
 

Dette indlæg er indrykket og betalt  af borgere, der mener, at miljøhensyn også er hensyn til mennesker. 
Kontaktperson: Klaus Larsen, telefon 2083 6796, mail  larsen@mato-hunger.dk 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 92: 23.-24. august  

deadline 16. aug. kl. 10 
Nr. 93: 6.-7. september 

deadline: 30. august kl. 10 
Nr. 94: 20.-21. september 

deadline: 13. september kl. 10 
Nr. 95: 4.-5. oktober 

deadline: 27. september kl. 10 
Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  

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

Bårse BørneCenter (BBC) 
har igennem den seneste tid 
være plaget af hærværk. 
Senest er det gået ud over 
børnehavens udestue, hvor 
et vindue blev taget ud, 
hvorefter udestuen blev 
hærget. 
Weekenden før blev børne-
havens cykelstativ ødelagt 
og brugt at smadre beplant-
ning ved indgangen, lige-
som et skur til bl. a. børne-
havens cykler blev brudt op. 
Der blev ved den lejlighed 
fundet både tomme flasker 
og cigaret-skod på børneha-
vens grund.  
Ud over det tankeløse i at 
smide flasker og cigaret-
skod på en grund, hvor man 
ved at der til daglig færdes 
børn i alderen 0-6 år (vi ved 
alle, at små børn samler ting 
op og putter dem i munden), 
så er det frustrerende for et i 
forvejen presset personale at 
skulle bruge tid på at rydde 

op efter weekendens udske-
jelser. 
Som de fleste sikkert er 
bekendt med, så er budget-
tet for børnehaven mere end 
skrabet, og med underskud-
det i Vordingborg kommune 
er det sandsynligt, at vi bli-
ver tvunget til at barbere 
endnu mere. Derfor er det 
dobbelt ærgerligt at blive 
udsat for hærværk, da det 
hver eneste gang koster 
tusindvis af kroner at ud-
bedre skaderne. Penge, som 
kun kan tages fra ét sted: 
børnene. 
Ud over det økonomiske 
problem, så har pædagoger-
ne hver gang en stor opgave 
med at forklare børnene, 
hvorfor der er nogle menne-
sker som kommer og øde-
lægger deres ting. De bliver 
kede af det og forstår ikke, 
hvorfor nogle ødelægger 
deres legeting. 
Sagerne er nu meldt til poli-

tiet og efterforskes som 
sådan. Husk, at den krimi-
nelle lavalder netop er sæn-
ket til 14 år. 
Jeg vil med dette gerne op-
fordre til en generel dialog 
om dette. 
Forældre: tag en snak med 
jeres børn og unge, om de 
kender til dette. Det behøver 
ikke at betyde at de er in-
volveret.  
Snak om, at hver gang man 
ødelægger noget/begår hær-
værk, også i en børnehave, 
en skole, eller lignende, så 
er der nogle, der står tilbage 
med en regning, der skal 
betales. Selv om den der får 
ødelagt noget måske er for-
sikret, så er der stadig en 
selvrisiko; som regel på 
flere tusinde kroner. 
Tag også en generel snak 
med naboen og andre, så vi 
får fokus på dette. 
Dette indlæg handler pri-
mært om BBC, men jeg 

ved, at det også er et stort 
problem andre steder. Det er 
vigtigt at vi får genskabt en 
forståelse af at det ikke er 
acceptabelt at begå hær-
værk; at det ikke er noget, 
man kan prale af næste dag 
i skolen. 
Hold øjne og ører åbne! Ser 
man nogen i færd med at 
begå hærværk, så råb op, 
forsøg at stoppe det. Men 
forsøg aldrig at gribe fysisk 
ind, det er selvtægt.  
Ring i stedet til politiet, og 
observér, hvem der gør 
hvad.  
Hvis vi kan sprede dette 
budskab bredt nok, kan vi 
igen komme til at bo i en 
by, der ikke er plaget af 
hærværk hver uge. 
 
 

Karsten S. Larsen 
Formand  

for forældrebestyrelsen 
Bårse BørneCenter 

Hærværk i Bårse BørneCenter 

Vi er nu inde i august må-
ned og tiden for starten på 
badminton-sæsonen nærmer 
sig. 
I august vil der i kommunalt 
regi blive afholdt 
”badminton åbent hus” i 
hallerne rundt om i kommu-
nen, hvor børn kan komme 
og prøve at spille badmin-
ton. Det kan være på for-
skellige datoer og tidspunk-
ter.  

I Svend Gønge-Hallen er 
det onsdag den 25. august 
kl. 15-18. 
Nærmere herom vil også 
kunne læses i Sydsjællands 
Tidende i løbet af august.  
Samtidigt søger vi en træ-
ner/medhjælper til børnene 
én gang om ugen. 
Træningstiderne er: 
Børn: onsdage kl. 16-17. 
Start: 1. onsdag efter efter-
årsferien. 

Motionsspillere: mandage. 
Start den 30. august. Baner 
kan lejes. 
Turneringsspillere: onsdage 
Leje af baner og andre 
spørgsmål: tlf. 2061 4733 
eller 5238 4257. 
 

Mvh. 
Badmintonudvalget 

ISG Badminton  

Nu starter badmintonsæsonen i ISG 
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Trænere: 
Tinna       Tlf: 2097 8551 
Mail adr.     jtrmoller@mail.tele.dk 
 
Frank     Tlf: 2819 2456 
Mail adr.   lisbeth.schmidt@mail.dk  

 
Årgang  
03 - 04 
Drenge-Piger 

Træningstider: 
Torsdag    kl. 17.00 -  18.00 

Kontingent: 
   250 kr.      

Træner: 
Henrik Dahl Abildgaard          
Tlf: 2292 8492 
Mail adr. 
hel@privat.dk 
   

Årgang 02 

Drenge-Piger 

Træningstider: 
Torsdag    kl. 17.00 -  18.00 

Kontingent: 
   250 kr.    

Velkommen til ISG fodbold. 
Udendørs sæson 2010. 

Idrætsforeningen 

Svend Gønge 

Fodbold ungdom 

Vi har fodboldbaner både i  
Køng og Over Vindinge 

Spil fodbold i ISG 

ISG - et godt sted at være 
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Træner: 
Brian Pedersen 
Tlf: 2241 9310 
Mail adr. 
flodhest789@hotmail.com 
 

Årgang 97-98-99-00 

Piger 

Træningstider: 
Tirsdag-torsdag   kl. 17.00 -  18.30 

Kontingent: 
  450 kr.   

Træner: 
Jeppe Jensen 
Tlf: 2262 6849 
Mail adr. 
jeppe-aasagergaard@hotmail.com 
 

Årgang 92-93-94 

Drenge 

Træningstider: 
Mandag-onsdag   kl. 18.00 -  20.00 

Kontingent: 
  650 kr.   

Træner: 
Jesper Larsen      
Tlf: 5538 2779  -  2589 2779 
Mail adr. 
 jpl@nypost.dk 

Årgang 99 

Drenge 

Træningstider: 
Mandag-onsdag   kl. 16.30 -  18.00 

Kontingent: 
   450 kr.   

Træner: 
Christian Olsen     
Tlf: 2145 5015  
Mail adr. 
post@kj-vvs.dk 
 

Årgang 00 - 01 

Drenge 

Træningstider: 
Tirsdag-torsdag   kl. 16.30 -  18.00 

Kontingent: 
   250 kr.  

Spil fodbold i ISG 

ISG - et godt sted at være 
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Træner: 
Rene Wayert      
Tlf: 5598 1191   -   3125 4118 
Mail adr. 
rene@wayert.dk 
 

Årgang 97- 98 

Drenge 

Træningstider: 
Mandag-onsdag   kl. 16.30 -  18.00 

Kontingent: 
   450 kr.   

Træner: 
Anders Jacobsen 
Tlf: 4090 4050  
Mail adr. 
info@bygbil.dk 
  

Årgang 95- 96 

Drenge 

Træningstider: 
Mandag-onsdag   kl. 17.00 -  18.30 

Kontingent: 
   450 kr.  

Vi håber at denne oversigt vil give 
dig svar på de fleste spørgsmål du 
måtte have. 
Hvis du har yderligere spørgsmål er 
du altid velkommen til at kontakte os, 
du finder telefon nr. i denne oversigt, 
eller kig på vores hjemmeside. 
www.ifsvendgoenge.dk 

Bemærk: der skal betales et grundkontingent 
på 150 kr. til foreningen. Der blive kun op-
krævet et grundkontingent uanset hvor man-

Ungdoms udvalg: 
Birger Withøft Hansen   5536 6044 
bwh@bwhconsult.dk 

Formand fodboldungdom: 
Benny Petersen              2896 6650 
bennypetersen1@gmail.com 

Ungdoms udvalg: 
Rene Wayert                   3125 4118 
rene1@wayert.dk 

Kontakt personer: 

Vi har på pigesiden lavet en delvis 
fusion  med Præstø If, hvor vi fra 
årgang 97 og opefter spiller under 
navnet PSV Sydsjælland. 
 
PSV Sydsjælland spiller deres   
kampe både i Præstø og i Køng 

Spil fodbold i ISG 

ISG - et godt sted at være 
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Musikandagt med sangcafe 
 
Fællesskabet i kirken er meget forskelligt, det 
er alt fra søndagshøjmessen til høstfrokosten 
eller høstauktion til en musikandagt med sang-
cafe, hvor vi begynder i kirken med en andagt 
og efterfølgende drikker kaffe og synger selv-
valgte salmer og sange sammen. Det gør vi : 
 
D. 18. august i Lundby Kirke 
 

www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sogne hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

  
 
   
 
                  . 
 
 

Vi kører med bus en tur ud i sensommer aftenen, ak-
tivitetsudvalget i vores menighedsråd har bestemt, hvor vi skal 

hen. Det afsløres først i på dagen, hvad vi skal opleve og hvor vi skal 
drikke kaffen.  Vi starter med en aftenandagt i Sværdborg kirke, her kan man også 

deltage selvom man ikke ønsker at tage med på turen. 
 
  Bussen starter i : kl. 16.30 Gl. Lundby v. Rytterskolen  
                         kl. 16.40 Lundby v. Nordea Klarskov  
                         kl. 16.50 Klarskov 
        kl. 17.00 andagt i Sværdborg kirke  
 
   Tilmelding til Kirsten Hansen tlf .: 
   22 71  77 13, senest d. 26.08 

   Aftentur  

 2.  september 

 HAVEMØDE i Sværdborg d. 22. August kl. 14 
 
Bjarne Lenau Henriksen kommer og fortæller om sit arbejde med hjemlø-
se i København. Vi starter i Sværdborg kirke med gudstjeneste, Bjarne 
Henriksen er prædikant. 
Bjarne Henriksen vil efterfølgende i præstegårdshaven fortælle om sit ar-
bejde. 
Alle er velkomne, det er gratis at deltage. Der vil blive serveret kaffe og 
kage. 

 
Børnekor 

 
Har du eller kender du en der har lyst til at 
synge i Børnekor? Børnekoret ved vores kir-
ker starter sæsonen onsdag d. 18 august. 
Koret øver i musiklokalet på Svend Gønge 
skolen kl. 13.35-14.45. 
 
Har du spørgsmål vedr. koret er du velkom-
men til at kontakte korleder: 
 
Lillian Saaek, tlf.. 55 76 71 40 
mail: LSAA@KM.dk 
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Det sker i august 
Ma 9 4750Avisen udkommer 
Ti 10 4750Avisen udkommer 
Sø 15 13.00 og 16.30: Cirkus Baldo-
ni optræder bag Museet i Køng. 
Arr.: Køng Borgerforening og Bor-
gerforeningen Lundby. Pris pr. bil-
let: 50 kr. Købes hos de lokale hand-
lende.   
Ma 16  10: Deadline 4750Avisen 
On 18 19-21: Tappernøje Musikfe-
stival, koncert i Snesere Kirke 
Fr 20 18-24: Tappernøje Musikfe-
stival i Snesere 
Lø 21 10.30-02.00: Tappernøje Mu-
sikfestival i Snesere 
18-01: Fødselsdagsfest for Gønge-
høvdingen Svend Poulsen i Svend 
Gønge-Hallen i Lundby. 
Sø 22  
Ma 23 4750Avisen udkommer 
19.00: Debatmøde om vindmøller 
på Svend Gønge-skolen i Lundby. 
Arr.: Vordingborg Kommune. Husk 
tilmelding på tlf. 5536 2484 (Lars 
Jensen) eller e-mail:  
laje@vordingborg.dk 
Ti 24 4750Avisen udkommer 
18.30: Motionstur fra Strandparken 
22 i Vordingborg 

Nu er det tid til at begyn-
de at vandre igen.  
Vi begynder den 24. au-
gust – og der er plads til 
både nye og gamle. Ba-
re kom til startstedet, så 
indretter vi turen efter 
deltagernes formåen. 
Starttidspunkt er kl. 
18.30 og turene varer ca. 
2 timer. 

24. august: Start Strand-
parken 22 i Vordingborg 
(Tag badetøjet med, hvis 
du har lyst. Vi drikker 
kaffe i haven i nr. 22). 
31. august: Start Vor-
dingborg Nordhavn (Tag 
badetøj med, hvis du har 
lyst). 
 7. september: Start 
Stensby Kirke 

14.september: Start Bel-
dringe Kirke 
21. september: Start 
Lundbyparken 
28. september: Start 
Skaverup Strand 
 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen tlf. 2227 7732 
og Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 

Motionsture i august og september 

Lundby Lokalråd opfordrer: 

Kom til borgermøde om vindmølleplan! 
 Mandag den 23. august kl. 19 på Svend Gønge-skolen i Lundby 

 afholder Vordingborg Kommune borgermøde om kommunens nye 
vindmølleplan. 
Lundby Lokalråd opfordrer hermed alle borgere i Lundby Lokal-
område (Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne) til at 
komme til mødet og give deres mening til kende om vindmøllepla-
nen.  
Ifølge kommunens plan skal to af de fire vindmølleområder place-
res i vores lokalområde, i Køng Mose og ved Gl. Lundby. 
Ifølge planen skal der kunne opsættes 5-6 vindmøller på op til 150 
meters højde i Køng Mose og 2 møller af samme størrelse ved Gl. 
Lundby. 
Uanset om du er tilhænger af de nye vindmøller eller modstander, 
opfordrer vi dig til at komme til mødet, så du kan få mere at vide, 
og vi kan få et fingpeg om borgernes holdning til de nye planer. 
Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig til mødet senest 13. 
august. Tilmeld dig til Lars Jensen (Vordingborg Kommune) på 
telefon 5536 2484 eller laje@vordingborg.dk senest 13. august! 

 
Med venlig hilsen  

Lundby Lokalråd, bestyrelsen 

Husk, at en 
annonce i 4750A-
visen er med til at 
sikre avisens fort-
satte udgivelse.  
Vores priser er 
særdeles konkur-
rencedygtige, når 
man tænker på, at 
vi kommer ud til 
næsten 10.000 
læsere. 
Send din annonce 
til 4750@ 
lundbyweb.dk el. 
ring 6130 1004! 
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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 

Dagplejen i Lundby har 
fået et sted mere, hvor vi 
kan komme på besøg med 
børnene, og hvor vi kan 
være mange sammen på 
én gang. Det er Britta Sø-
rensen, der har Bed And 
Breakfast i Gammel 
Lundby, som vi har besøgt 
et par gange, og det er 
dejligt for børnene, at der 

sker noget nyt. Der er 
heste og får, de kan kikke 
på, og en stor have, en 
dejlig stor lade med mas-
ser af legetøj. Børnene 
hygger sig sammen med 
de voksne, og Britta syn-
tes det er dejligt vi vil 
komme med børnene. 
 

Mianne Mellergaard 

Dagplejen i Bed & Breakfast 

I forbindelse med camping-
pladsens nedlægelse opret-
tede Svinø Borgerforening 
en midlertidig hjemmeside 
for at kunne orientere om 
udviklingen. Siden har 
hjemmesiden beklageligvis 
ikke været opdateret, og den 

er nu opsagt.  
I stedet har Borgerforenin-
gen oprettet en ny hjemme-
side, hvorpå man med tiden 
vil kunne finde information 
om livet på Svinø. Navnet 
er www.svinoeweb.dk, og 
det er planen, at foreninger 

og andre interesserede kan 
blive linket op til den.  
Hjemmesiden er stadig un-
der konstruktion, men alle-
rede nu kan man finde op-
lysning om aktiviteter i Bor-
gerforeningen og Menig-
hedsrådet, ligesom man kan 

finde kort over områdets 
stier.  
Yderligere oplysninger på 
hjemmesiden eller ved hen-
vendelse til webmaster Jon 
Mørk, web@svinoeweb.dk 
eller telefon  4035 0273. 
                                    O.A. 

Svinø Sogn har fået sin egen ny hjemmeside 

Således faldt ordene ved 
gadekæret i Over Vindin-
ge den sidste lørdag i juli 
fra oldermand Jørgen 
Steffensen. Denne havde 
sat dagen af til at afholde 
den årlige grisefest, som 
må siges at være bylaugets 
og det mindre landsbyom-
rådes nationaldag.  

Klokken 18 blev de frem-
mødte budt velkommen, 
og der serveredes helstegt 
pattegris med lækre sala-
ter, flûtes og pølser til 
børnene.  
Tak til sponsorerne: Høj-
vang/Bambus, Asfaltsjak-
ket, Sværdborg Honning 
og Trappisten.  

Grundet stram økonomi er 4750Avisen 
desværre nødt til at afskaffe omtalen af 
gudstjenester. Vi henviser vores læsere til 
de omdelte kirkeblade i sognene. 

Tak til alle dagens hjælpere! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 9. august 2010 til søndag den 22. august 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 
Kohberg Grovgodt fuldkorn-
frokostboller  
6 stk. pr. ps. Frit valg              9.95 
  
Castus frugtstænger 5 stk.pr.ps. Fi-
gen-Banan-Jordbær Frit Valg    9.95 
  
Finvalsede Havregryn 1 kilo     4.95 
  
Islagkage Karameldrøm 1 lt.  19.95 
  
Frigodan: Økologisk sommerblan-
ding 500 gram 
 
Stuvet Hvidkål 500 gram  
TA`2 POSER                        14,95 

BKI Kaffe Extra eller Økologisk 400 
gram frit valg                        19.95 
  
Super læskedrik Sport-Jordbær- Sol-
bær -hindbær/orange 1 liter  
TA`2 FL. FOR KUN               14.95 
  
Kløver Sødmælksyoghurt med frugt. 
1 liter frit valg                         9.95 
  
Bondepigens Danbo ost Ml.Lagret pr. 
1/2 kilo                                 24.95 
  
Stort Franskbrød med birkes. ca. 
600 gram. pr. stk.                 14,95 

 Fantastisk sommer! 

Fanta-
stiske 
tilbud! 


