
4750  Avisen 
7. årgang nr. 92 

Avisen til alle i  

 23.-24. august 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

-Yehaaaa!  

Nu kan du danse 
linedance i Lundby 
Mon linedance skulle være noget 
for dig. Hvorfor ikke? Det er den 
for så mange andre. 1. september 
kommer linedancen til Lundby. 
Der er introduktionsaften på 
Svend Gønge-skolen den 1. sep-
tember kl. 18.30.                Side 8 

Vind billetter til  
De glade Sømænd 

Køng-Svinø Kirke-
blad        4 sider i midten 

En glad aften med De glade Sø-
mænd - for to personer. Det er 
hovedpræmien i en konkurrence, 
som alle læsere kan deltage i her i 
4750Avisen.   Læs mere side 18 

Var Gøngehøvdingen 
terrorist eller 

frihedskæmper? 
Det spørgsmål forsøger For-
eningen Svend Gønge i samar-
bejde med Museerne Vording-
borg og Museumsforeningen 
for Sydsjælland og Møn at få 
svar på den 6. november, når 
de holder debatdag i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Fhv. generalløjtnant Kjeld Hil-
lingsø og historikeren og for-
fatteren Kim A. Wagner er 
blandt foredragsholderne.  
Du kan komme med!  
            Se hvordan på side 3! 

Gå i Gønge- 
høvdingens fodspor 
                                    Læs side 6 

Alle får adgang 
til møde om  
vindmølleplan 
Efter kritik fra Lundby Lokalråd 
får alle borgere nu adgang til 
borgermødet om Vordingborg 
Kommunes nye vindmølleplan 
mandag den 23. august på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
Vordingborg Kommune har nu 
tilkendegivet, at alle borgere, 
også de, der ikke måtte have til-

meldt sig til møde senest den 13. 
august, vil få adgang til mødet. 
På borgermødet vil kommunen 
præsentere sin vindmølleplan, 
som har udlagt fire områder med 
kæmpevindmøller, heraf to i 
Lundby Lokalområde. 
 
                        Læs mere side 2 
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Absolut sidste frist for indleve-
ring af stof og annoncer til næste 

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 30. august kl. 10!   

Næste nummer udkommer  
den 6. –7. september 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 

Svinø bliver nu et 
selvstændigt sogn 
Den 1. oktober i år bliver 
Svinø også formelt et 
selvstændigt sogn. I 110 
år har Svinø været et kir-
kedistrikt under Køng 
Sogn, og børn født på 
Svinø blev registreret som 
født i Køng Sogn. 
Fra den 1. oktober vil 
børn født på Svinø blive 
registreret som født i 
Svinø Sogn, og det er 
også den eneste praktiske 
ændring af ændringen. 
I anden sammenhæng end 
den kirkelige har Svinø 
de facto udgjort sit eget 
sogn, f.eks. i Syv Sogne 

Samarbejdet. Men nu 
bliver det selvstændige 
sogn officielt anerkendt. 
Næsten samtidigt med 
den nye anerkendelse af 

sognet som selvstændigt, 
har Svinø Borgerforening 
offentliggjort et nyt logo 
for Svinø, tegnet af Køng-
borger Yvette Espersen.  

Alle må komme til vindmøllemøde 
Alle, der har lyst og inte-
resse kan møde op til 
Vordingborg Kommunes 
borgermøde om den nye 
vindmølleplan på Svend 
Gønge-skolen mandag 
den 23. august kl. 18.30. 
Kommunen har imøde-
kommet kritikken fra 
Lundby Lokalråd og fast-
slået, at også de, der ikke 
har fået tilmeldt sig mø-

det, kan møde op. 
På mødet vil kommunen 
fremlægge sin vindmølle-
plan med fokus på de to 
mølleområder, der er ud-
peget i Lundby Lokalom-
råde (Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og 
Udby sogne).  
Planen opererer med at 
opstille 5-6 kæmpemøller 
på op til 150 meters             

højde i Sværdborg Mose, 
hvor der nu står 10 knap 
50 meter høje møller. 
Dertil foreslås det, at der 
kan opstilles to kæmpe-
møller mellem Lundby-
gård og Gl. Lundby, evt. 
til erstatning for de fire 
mindre møller, der nu er 
placeret i Lundby Torp.  
Alle borgere er velkomne 
til mødet!  
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Foreningen Svend Gønge  
præsenterer i samarbejde med 

Tid: Lørdag den 6. november kl. 9.30-17.00 
Sted: Medborgerhuset Lundby (lige overfor stationen), Banevej 4, 4750 Lundby 
Deltagerafgift: 200 kr. pr. deltager, inkl. let frokost-anretning, kaffe, mm - betales ved indgangen 
Tilmelding senest 1. oktober 2010 til gunnarstobbe@gmail.com eller sten@post7.tele.dk eller tlf. 5596 5210  

og  
MUSEERNE VORDINGBORG 
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www.syvsogne.dk 

Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

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

Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19  1.-4.kl.  

Junior: mandage 15.30-17.30   4.-6.kl. 

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21 

6.kl. og opefter 

Se mere på  www.kfum-lundby.dk 

Flaske indsamling 

Merko Lundby har overtaget spejdernes flaske-

indsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved 

Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spej-

derne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever di-

ne flasker i Merko. 

 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

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

Nordens Bin Laden? 
Mens svenskerne vel nær-
mest har opfattet Gønge-
høvdingen Svend Poulsen 
som en Nordens Bin Laden, 
så har danskere og skånin-
ger opfattet ham som fri-
hedskæmper. Hvad var han 
i virkeligheden? Det skal 
blandt andre fhv. general-
løjtnant Kjeld Hillingsø og 
historikeren Kim A. Wag-
ner kaste lys over, når For-

eningen Svend Gønge kal-
der til debatdag under over-
skriften ”Var Gøngehøvdin-
gen terrorist eller friheds-
kæmper”. Debatdagen af-
holdes i Medborgerhuset 
Lundby lørdag den 6. no-
vember fra 9.30-17. Tilmel-
ding: 6131 8220 eller gun-
narstobbe@hotmail.com. 
Yderligere oplysninger i 
annoncen på side 3. 
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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 

Gå i Gøngehøvdingens fodspor 
Gøngehøvdingen blev født i 
Gøngelandet i Skåne, nær-
mere bestemt i Verum 
Sogn, og han endte sine 
dage i Lundby på Sydsjæl-
land. I mellemtiden havde 
han slået sine folder og 
svenskerne over hele Syd-
sjælland - og han og hans 
snaphanefæller opererede 
over hele Skåne. 
Det synes turistbureauerne i 
Gøngelandet i Skåne (Osby, 
Östra Göinge og Hässle-
holm kommuner) og på 
Sydsjælland (Køge, Stevns, 
Faxe, Næstved og Vording-

borg kommuner) er så god 
en historie, at de har udgivet 
en brochure, der hedder ”I 
Gøngehøvdingens Fodspor - 
en rejse langs snaphaneve-
jen mellem Verum og 
Lundby”.  
Brochuren omtaler de be-
søgsmål, som findes i både 
Gøngelandet i Skåne og på 
Sydsjælland. 
I Skåne er besøgsmålene 
koncentreret om snaphaner 
generelt, især dem, der 
kæmpede mod svenskerne 
under skånske krig fra 
1675-79. På Sydsjælland 

står be-
søgsmålene i 
Gøngehøv-
dingens tegn, 
idet der her er 
angivet de 
steder, hvor 
Svend Poul-
sen sloges 
med sven-
skerne. Pri-

mært steder, der er omtalt i 
hans indberetning til Kong 
Fr. III om hans partisankrig 
på Sydsjælland. 

Skulle du få lyst til at gå i 
Gøngehøvdingens fodspor, 
kan du hente brochuren på 
Køng Museum. 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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 



7 

 

4750Avisen, nr. 92, 23.-24. august 2010 



8 

 

4750Avisen, nr. 92, 23.-24. august 2010 

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 

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  

Happy Feet Linedance ryk-
ker nu til Lundby med start 
den 8. september og med 
dans hver onsdag.  Det er 
gymnastiksalen på Svend 
Gønge-skolen, der nu skal 
danne rammen for denne 
herlige danseform.  
Der bliver introaften for nye 
medlemmer onsdag den 1. 
september, hvor Annie un-
derviser i nogle lettere line-
danse.  Denne aften vil man 
også møde nuværende med-
lemmer, høre om foreningen 
samt muligheden for at mel-
de sig ind på de forskellige 
hold.  
Der vil blive hold for begyn-
dere, let øvede og øvede 
dansere. 
Mød op kl. 18.30 og se, om 
det er noget for dig! Line-
dance er for ALLE uanset 
køn og alder, og så er det  

 

 

altså bare helt vildt sjovt.   
Dansehilsen 

Annie Muxoll 

Nu kan man danse  
linedance i Lundby  

-Yehaaaa!  

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 ter-
rasse og græsplæne, udendørs grill og 2 petanquebaner.  
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en yderst 

fordelagtig fast pris pr. deltager. 
  

Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke 
din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby  
50 meter fra den nye station 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 
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Søndag den 15. august invi-
terede borgerforeningerne 
fra Køng og Lundby  til 
cirkus på marken ved Køng 
museum. 
Det havde lokket omkring 
800 mennesket til de to 
forestillinger, som vi havde 
købt i år. 
I år var der ingen, der gik 

forgæves, og alle havde 
nogle dejlige timer med 
cirkus Baldonis fantastiske 
forestilling. 
Det var dejligt at se så man-
ge til vores cirkustradition, 
som helt sikkert er kommet 
for at blive. 

 
Carsten Bruun 

800 jublede over Cirkus Baldoni 

Circus BALDONI bliver 
bedre og bedre! 
Stik imod hvad den lille 

frække løve siger til den 
charmerende direktør. 
BALDONI har forstået at 

stable et cirkus på benene, 
som fanger publikum i alle 
aldre. 
Al cirkus består jo af en 
cocktail af dresserede dyr, 
artister og klovner. Men 
hvad skal man med heste, 
elefanter og dromedarer? 
De er flotte og imponeren-
de, men oplevelsen står ikke 
i forhold til de meget store 
omkostninger, de betyder 
for det pågældende cirkus. 
Små dresserede hunde er 
mindst lige så imponerende 
og også meget morsomme-
re. 
Artister må der til og på 
dette punkt har BALDONI i 
alle tre år præsenteret impo-
nerende numre. 
Men på klovnesiden har 

BALDONI ligefrem formå-
et at forny sig. Oven i de 
sædvanlige klovnerier har 
de skabt nogle sketches, der 
er både fantasifulde og mor-
somme. Ikke mindst fordi 
de optrædende bliver mere 
og mere professionelle. 
Borgerforeningerne i Køng 
og Lundby skal have tak 
fordi de har skaffet BAL-
DONI her til byen. 
Det er nu for tredje gang 
årets oplevelse i Køng, og 
af cirkusdirektørens af-
skedstale fremgik det, at 
han har mod på at komme 
igen til næste år. 
Vi er sikre på, at det fortsat 
bliver bedre og bedre, og 
glæder os allerede. 

Erhard Bruun 

Anmeldelse: Cirkus Baldoni bliver bare bedre og bedre! 
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Blangslev Blangslev 
NB! Vi har også åbent om søndagen 8-16 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har mere end 500 varer 
til discountpriser! 

 

   

 

10,- 
 

10,- 

 
10,- 

 

 

25,- 

 

25,- 

 

38,95 

   

Royal Green-
land Icecap  
Rejer  
150 g pr. ps.  

Max 10 ps. pr. kun-
de. Herefter er pri-
sen 14,95 pr. ps.! 

Ariel vaske-
middel  

Flydende eller pulver 
900 ml/680 g/1800 g pr pk. 

Flensted Kartofler 450-750 g, varian-
ter tyndt eller bølgeskårne pommesfri-
tes, pommes gigant, røsti, kroketter, 
kartoffelskiver, kartoffelbåde m/skræl 
eller m/barbeque.. 

Bake Off.: 
Solsikkerugbrød pr. stk. 

14,95 

Faustino 
Martinez 
god rødvin 
fra det an-
erkendte 
Rioja om-
råde pr. fl.  

SPAR Pålæg ” Kogt skinke, rullepølse, 
hamburgerryg, røget filet eller saltkød 
100 g. pr. pk” frit valg 3 for 

Cocio Choko-
lademælk 
alm. eller light 
70 cl.  
– 3 flasker 

 

Sundbrød  
toastbrød 3 pk.  
Max 6 pk. pr. kun-
de, herefter er pri-
sen 4,50 pr. pk. 

Se vores ugentlige bro-
chure 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 

 

99,95 

 

 

19,95 

Frit valg pr. ps. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

 

12,95 
Ribbensteg pr. 1/2kg. 
 
 
 
(gælder fra torsdag) 

30 stk. Carlsberg Pilsner      
                   33 cl. i flasker 
                   + pant 

           Tilbud gælder fra torsdag! 
10,- 

Nektariner 1 kg.  
 
 
 
Italien/Spanien kv. 1 pr. bk. 
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Sidste år løb og cyklede 34 
deltagere 1500 kroner ind til 
julehjælpen i Sværdborg og 
Lundby Sogne. 
Lørdag den 4. september 
går de løs i gen, og du kan 
være med! 
Løbet starter kl. 15 fra 
Svend Gønge-skolen i 
Lundby, og du kan også i år 
cykle, gå eller løbe til fordel 
for julehjælpen. 
Startgebyret er 50 kroner 
vor voksne og 15 kr. for 
børn. Du kan vælge en kort 
eller en lang løberute. Du 
kan vælge en kort eller lang 

cykelrute. Vand og æble 
udleveres, når du kommer i 
mål. 
Alle penge går ubeskåret til 
julehjælpen i Sværdborg og 
Lundby sogne. 
- Det er sjovt og sundt at 
løbe, cykle og gå. Mange 
gør det allerede i vore to 
sogne, men du får her mu-
lighed for at møde dine 
”aktive sogne-naboer” og 
samtidigt støtte et godt for-
mål, siger sognepræst og 
løbsarrangør Lillian Saaek. 
 

De løber og cykler til fordel for julehjælpen 

Holdnavn Pris 

Fuld fart på familien (2-
4 år) 

400,- pr. barn 200,- pr. 
voksen 

Spilopper (4-6 år) 550,-  

Brumbazzer (6-10 år) 650,-  

Springteam (10-17 år) 750,- 

Senior mix (17+) 750,- 

Yoga 750,-  

Pilates 750,- 

Så lidt koster det at 
gå til gymnastik i ISG 

Stort Loppemarked 
i Hammer Forsamlinghus, Byvej 4, Hammer, 4700 Næstved 

søndag, den 29. august 2010 kl. 10-14 
Brugbare effekter som f. eks. billeder, bøger, møbler, radio- og fjernsynsapparater, 

glas, flasker, alle mulige spil, både for voksne og børn, legetøj, haveredskaber og alle 
mulige “nips” genstande modtages med tak. (Dog ikke hårde hvidevarer).  

Effekterne kan afleveres i Hammer Forsamlingshus eller der kan ringes for afhentning. 
Afhentning sker lørdag d.28. august 2010. Ring til et af følgende numre:  Charlotte 

Hougaard 5576 0111  
eller Niels Erik Johansen 5576 1257                   

Der kan købes øl, vand, kaffe og te til rimelige priser. 
Al indtægt går til nye tiltag i Forsamlingshuset 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.  

Lundby Lokalråds bestyrel-
se holder møde tirsdag den 
31. august kl. 19.00 hos 
Peter Christensen, Kornhøj-
vej 2, Svinø, 4750 Lundby. 
Mødet er primært for besty-
relsens medlemmer, men 
alle borgere har adgang til 
at overvære mødet, hvis de 
ønsker det. 

Lokalråd holder  
bestyrelsesmøde 
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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 
annonce-
priser i syv 
år! 
Ring og få 
et godt til-
bud: tlf. 
6130 1004. 

Deltag i konkurrencen og vind fine præmier 
Deltag i konkurrencen om billetter til arrangementet og 
De Glade Sømænd-merchandise. 
Spiller De Glade Sømænd i Lundby både fredag d. 
19/11 og lørdag d. 20/11? 
 
JA __ 
 
NEJ __ 
 
Navn:_______________________________________ 

 
Adresse:_____________________________________ 
 
Post/By:______________________________________ 
 
Telefon:______________________________________ 
Kuponen indsendes til: vicani event, v/Niels Jørgensen 
Ringstedgade 60, 4700 Næstved mrk. DGS eller på mail: 
julefrokost@mail.com mrk. DGS. Senest søndag d. 29/8. 
Vinderne får direkte besked 
Præmier: 
2 billetter til Årets Julefrokost enten fredag d. 19/11 eller 
lørdag d. 20/11 
1 x ”Havnens Fristelser” (De Glade Sømænds seneste 
album) 
2 x 1 ”De Glade Sømænd-t-shirt” 
Vinderne offentliggøres i næste nummer af 4750Avisen. 

Billetsalget til de to store 
julefrokostarrangementer i 
November i Svend Gønge 
Hallen, hhv. fredag 19/11 
og lørdag 20/11 er i fuld 
gang og arrangøren er 
yderst tilfreds med slaget 
indtil nu 
Vi har næsten udsolgt til 
lørdagens arrangement, 
hvor der er under 100 billet-
ter tilbage, og det er utroligt 
flot på nuværende tids-
punkt. Fredagens billetsalg 
er også godt med, og der er 
solgt godt 250 billetter, så 
alt forløber efter planen, og 
vi forventer udsolgt til beg-
ge arrangementer, siger 
Niels Jørgensen. 
Med sidste års udsolgte 
arrangement ”in mente”, 
opfordrer arrangøren de 
festglade folk i Lundby og 
omegn til at kridte skoene, 
da han i 2009 kunne melde 

alt udsolgt midt i september. 
Der serveres en stor flot 
julebuffet og underholdnin-
gen leveres af Peter Phillip-
sen fra KIM LARSEN 

JAM, som er kendt som 
landets bedste Kim Larsen-
kopi og han får følgeskab af 
succesbandet De Glade Sø-
mænd, som vil løfte taget 

med klassiske sømandshits 
på stribe. 
 
Info: Billetterne kan købes 
på telefon 3032 8612. 

De Glade Sømænd kommer til Lundby 

Arrangør Niels Jørgensen sammen med ”Matrosen” fra De Glade Sømænd foran ban-
dets tourbus, der indvendig blandt andet er dekoreret med frækt undertøj fra kvindelige 
fans. Det er Niels Jørgensen til venstre. 
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Så åbner Hammer Forsam-
lingshus atter dørene. 
Traditionen tro åbner Ham-
mer Forsamlingshus atter 
dørene til det årlige loppe-
marked søndag den 
29.august kl. 10-14. 
Allerede nu er der opstillet 
telte til indsamling af brug-
bare effekter som f. eks. 
billeder, bøger, møbler, 
radio- og fjernsynsappara-
ter, glas, legetøj, havered-
skaber m.m. som modtages 
med tak (dog ikke hårde/
hvidevarer).   
Der er også mulighed for 

afhentning, som vil ske lør-
dag den 28. august.  
Al indtægt vil gå til nye 
tiltag i forsamlingshuset. 
Der vil som vanligt være 
salg af øl, vand, kaffe, te og 
kage til rimelige priser.  
Fra tirsdag den 31.august 
starter vi atter op med ”åbne 
døre” 
Dette tiltag startede sidste år 
og går ud på, at vi ønsker at 
bruge huset og holde det 
åbent som et samlings- og 
mødested i vores landdi-
strikt for alle mellem 0 og 
100 år.  

Der vil være mulighed for at 
købe en portion mad, øl, 
vand, kaffe og te. Man kan 
spille spil, bordtennis, air 
hockey m.m. Kom med 
garn og pinde og slå dig ned 
sammen med strikkeklub-
ben, eller sæt dig i det rolige 
hjørne og få en sludder må-
ske med din nabo. Eneste 
betingelse er et medlemskab 
af huset, som koster 200,- 
årligt pr. husstand.  Men 
man kan altid starte med at 
komme og kigge forbi.   
Udover ovenstående barsler 
vi med planer om bordten-

nisturneringer, foredrag, en 
sangaften m.m. Nærmere 
program for sæsonen følger. 
Alle er velkomne til at kom-
me med ideer og input.  
 

Vel mødt  
Mvh  

Bestyrelsen  
i Hammer Forsamlingshus    

  
For afhentning af loppe-
markedseffekter kontakt 
venligst: Charlotte Hou-
gaard 5576 0111 eller Ni-
els Erik Johansen 5576 
1257. 

Loppemarked i Hammer Forsamlingshus 

Vi er nu godt inde i august 
måned 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 kommunen, hvor børn kan 
komme og prøve at spille bad-
minton. Det kan være på for-
skellige datoer og tidspunkter.  
I Svend Gønge-Hallen er det 
onsdag den 25. august kl. 16-
18. 
Bemærk ændret tidspunkt i 
forhold til første annonce-
ring! 
Nærmere herom vil også kun-
ne læses i Sydsjællands Tiden-
de i løbet af august.  

Træningstiderne er følgende:  
Børn: onsdage kl. 16-17. 
Start: 1. onsdag efter efterårs-
ferien. 
 
Motion: mandage. 
Start den 30. august.  
 
Turnering: onsdage 
Start 1. september kl. 19.30 
 
Leje af baner og andre spørgs-
mål: tlf. 2061 4733. 
 
Træner/medhjælper  
til børnene søges! 
  

Mvh. 
Badmintonudvalget 

ISG Badminton  

Nyt fra ISG Badminton 
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Nu er det igen skole- og 
arbejdsdag for de fleste. 
Men det er nu ikke så dår-
ligt, for det betyder også, at 
rollespil og workshop igen 
kører for fuld damp! 
Næste rollespil i Lunden er 
d. 29 august – tjek ind kl. 
11:00 – spilstop kl. 15:00 – 
Slut kl. 16:00. 
Workshop i denne måned 
var torsdag. d. 12 og 19 
august, fra kl. 18.30–21.00 i 
Medborgerhuset Lundby. 
 
Gøngemarkedet i Lundby 
RSG havde stor succes med 
kastemaskiner, gabestok, 
kamparena, bueskydning, - 
hvor mange RSG-
rollespillere gjorde et stort 
stykke arbejde (Tak for det). 
RSG´s  ”Rør ved rollespil” 
og 4H´s telte fik også stor 
opmærksomhed. Der var 
mange interesserede, og vi 
fik mere end 60 nye med-
lemmer, hvor vi allerede har 
set flere til rollespil. Vel-
kommen til jer! 
Derudover var RSG med til 
at gøre markedet levende 
med mange rollespillere, 
der lavede gøgl, pudsede 

sko, solgte bolsjer og meget 
andet. Hvis nogen skulle 
være i tvivl, så var der stor 
ros til alle rollespillere for 
deres indsats. 
 

Bregentved-stævnet 
Også på Bregentved fik vi 
nogle gode kontakter, og det 
ser ud til at vi i fremtiden 
vil have endnu mere samar-
bejde med 4H. Tak til 4H 
Præstø for godt samarbejde. 
 

Rollespil i Lunden 
Søndag d. 18. juli var der 
rollespil i Lunden. 
Selvom vi var midt i ferie-
perioden kom der ca. 40 
rollespillere, også en del 
nye. 
Tak til alle jer, der hjalp til. 
 
1600talsmarked i Sverige 
RSG deltog også på 
1600talsmarkedet i Lundbys 
venskabsby i Lönsboda i 
Sverige. 
Sammen med ca. 30 andre 
fra Lundby var vi med. 
RSG havde to telte, hvor vi 
fremviste, hvad vi laver til 
workshop og rollespil i 
Lundby. 
Vi fik kontakt til nogle af de 

folk, der er interesserede i at 
starte junior-rollespil i Sve-
rige. 
Det ser ud til at det kan lyk-
kes at sætte gang i svensker-
nes rollespil. RSG har na-
turligvis tilbudt at hjælpe alt 
det, vi kan. Jeg tror, at vi 
kan regne med at se vores 
svenske venner på Slagmar-
ken en gang i fremtiden. 
RSG har fået en henvendel-
se fra bibliotekerne i Vor-
dingborg kommune, som 
har ønsket, at RSG lavede 
nogle workshops på de tre 
hovedbiblioteker i efterårs-
ferien samt en rollespilsdag 
for deltagerne. 
RSG har allieret sig med 
Anders Berner (Rollespils 
Akademiet ),som tager sig 
af de tre workshops med 
hjælp af RSG-rollespillere.  
Se mere på  dr.dk/Barda   
RSG glæder sig til at se dig 
til Rollespil i Lunden , 
workshop i medborgerhuset 
og til Barda 2010. 
Rollespilsdagen vil blive på 
vores alm. spildag  søndag i 
uge 42, hvor alle deltagere 
fra workshops vil blive invi-
teret til at deltage. 

RSG har deltaget i sommer-
feriearrangement med børn 
fra Næstveds Bymuseum, 
ca. 30 børn var tilmeldt 
”Aktive feriedage” hvor 
rollespillere fra RSG lavede 
rollespil og kamplege.  
Det hele foregik på Avnø 
Naturcenter, som var lejet 
til de tre aktive feriedage for 
museumsbørnene. 
I Mern deltager RSG med 
rollespil i forbindelse med 
sportsuge og skal også lave 
en rollespilsaften for tre 
klasser på Fladsåkolen hvor, 
både børn og forældre, skal 
lave rollespil en aften. 
RSG har fuld gang i plan-
lægningen med at deltage 
på BARDA i Sorø. 
RSG deltager sammen med 
Nikolas (Guns & Games)
med forskellige aktiviteter, 
og vil have kastemaskiner 
og gabestok med, samt telte 
med fremvisning af rollespil 
og workshop i Lundby. 
Deltag på Danmarks største 
rollespilstræf søndag d. 5 
september. 

Venlig hilsen 
Rollespil Svend Gønge 

Peter Aagaard 

Rollespil Svend Gønge   

i gang igen efter ferien 
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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 

Den 7. september kl.18.00 
starter madklubben igen i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby.  
Denne aften står menuen 
på marinerede amerikanske 
spareribs/revelsben og 
amerikanske kyllingelår 
ligeledes marinerede. Til-
behør vil være salat og en 
speciel kartoffelsalat à la 
farmor. Efter denne lækre 
menu serveres kaffe, te og 
småkager. 

Prisen for alt dette er 65 kr. 
for voksne og 35kr. for 
børn 
Vin, øl og vand kan købes 
til yderst rimelige priser. 
Tilmelding kan ske på tlf. 
5133 3771 eller mail www 
Winbi@forum.dk. 
Eventuelt overskud går 
ubeskåret til Medborgerhu-
sets Støtteforening og der-
med til forbedringer af 
Medborgerhuset. 

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

Revelsben og kyllingelår 
til fællesspisning i Lundby 

I anledning af Peter Sten 
Hansens 60-års fødselsdag 
er der åbent hus i Medbor-
gerhuset i Lundby,  
lørdag, den 11.  september 
fra 14-18. 
Der vil være en lille én til 
halsen og en bid brød. 
For at være sikker på, at der 
er nok til alle, bedes I sende 
en mail til 
wh@marjatta.dk eller en 
sms til 4033 3023, hvis I 
har tænkt jer at dukke op. 
 

Venlig hilsen  
Winnie Hansen 

Åbent hus 

Lundbys  
gønger skal  
til Haslev 
Lørdag den 4. september fra 
kl. 11-13 kan du opleve 
Lundbys gønger udklædte i 
1600tals-dragter til et gøn-
ge-arrangement i Haslev.  
Arrangementet afholdes på 
Torvet i Haslev i anledning 
af 400-året for Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens fød-
sel, og haslevitterne vil ger-
ne se Lundby-gøngerne i 
deres flotte dragter. 
Er du blandt dem, der har en 
dragt fra gøngemarkedet i 
Lundby og kunne du tænke 
dig at komme med, så sms 
eller ring til 6130 1004. 
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August 
Ma 23 4750Avisen omdeles 
18.30: Borgermøde om vind-
mølleplanen på Svend Gønge-
skolen i Lundby. 
Ti 24 4750Avisen omdeles 
On 25 16-18: Åbent hus om 
badminton i Svend Gønge-
Hallen i Lundby. 
19.00: Bestyrelsesmøde i Bor-
gerforeningen Lundby. 
Mødet holdes i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4. Alle borger 
i Lundby Sogn er velkomne.  
To 26 
Fr 27 
Lø 28 
Sø 29 10-14: Loppemarked i 
Hammer Forsamlingshus, Byvej 
4, Hammer. 
11-15: Rollespil Svend Gønge 
har rollespil i Svend Gøngelun-
den. 
Ma 30 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen 
Motionsbadminton starter 
Ti 31 19.00: Lundby Lokalråd 
har bestyrelsesmøde på Svinø. 

September 
On 1 18.30 Linedance introaf-
ten i Gymnastiksalen på Svend 
Gønge-skolen. 
19.30: Turneringsbadminton 
starter. 
To 2 
Fr 3 
Lø 4 15.00: Løb mm. til fordel 
for julehjælpen i Sværdborg og 
Lundby sogne. Start på Svend 
Gønge-skolen. 
11-13: Lundbys udklædte gøn-
ger kan ses på Torvet i Haslev. 
Sø 5 Rollespil Svend Gønge 
deltger i BARDA. 
Ma 6 4750Avisen omdeles 
Ti 7 4750Avisen omdeles 
18.00: Madklubben serverer 
revelsben og kyllingelår ved 
fællesspisningen i Medborger-
huset Lundby. 
13.30: Lundby Whistklub star-
ter sæsonen i Majas Festlokaler 
i Gl. Lundby. 
On 8 
To 9 

Fællesmarkedet stopper! 
Fællesmarkedet er stoppet, da 4750Avisens økonomi ikke 
længere er til gratis ydelser. Vi beklager meget, men hå-
ber, at læserne i stedet vil betænke os med en mindre an-
nonce. Send din annonce til 4750@lundbyweb.dk. 

Det sker i Syv Sogne 

Imens borgerne i Køng 
forberedte sig til sankt-
hansfest, var medlemmer 
af Hørværkstedet, med 
redskaber, hør og oplysnin-
ger om Køng  og Museer-
ne.Vordingborg på vej 
mod Frederikshavn for at 
fejre Tordenskjold og flå-
den sammen med tusindvis 
af andre mennesker. 
I krudtrøg og kanonlarm 
stod gruppen i weekenden 
25.–27. juni og formidlede 
hørbearbejdning til  inte-
resserede børn, unge og 
gamle. Mange vidste ikke, 

at særken, som vi kvinder 
havde på, begyndte som et 
lille frø, der fik en smuk 
lyseblå blomst. Stænglen 
indeholder fibre, der ved 
den rigtige forbehandling 
kan væves og blive til en 
smuk særk eller skjorte. 
Det blev nogle minderige 
dage for os til Torden-
skjolds minde, og vi blev 
inviteret til at deltage de 
næste fjorten år.  
Så måske skal der nye ele-
ver til ”Det rullende Hør-
værksted”       
              Winie Jaaouane 

Det rullende Hørværksted  
var i Frederikshavn 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 

www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19,  
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Kulsoen, Birgit Rasmussen, var blandt de mange ud-
klædte danske gønger, som vakte stor opmærksomhed på 
1600talsmarkedet i Lönsboda. Her i samtale med Lene 
Adrian fra Lundby. 

Lundbys gønger satte 
kulør på Skånemarked 
Et halvt hundrede gønger 
fra Lundby, heraf mange 
udklædte, satte deres kulør 
på årets 1600-talsmarked i 
Lönsboda den 30. og 31. 
juli. 
Fredag i silende regn og 
lørdag i dejligt solskins-
vejr. I alt kom omkring 

7000 mennesker fra hele 
Sydsverige til markedet 
ved den idylliske Hjär-
tasjön ved Lönsboda i Skå-
ne, hvor det store trækpla-
ster i år var en gigantisk 
tjæremile, som under mar-
kedet producerede 500 liter 
trætjære. 

Nogle af deltagerne i snaphaneturen til Lönsboda fik lej-
lighed til at se Osby-kunstneren Sven-Ingvar Johanssons 
statue af Gøngehøvdingen Svend Poulsen. Den opstilles 
foran kirken i Verum 28. august. (Foto: 4750Avisen). 

Statue af Gøngehøvdingen 
opsættes i hans fødesogn 
En statue af Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen i træ 
bliver 28. august opsat i 
hans fødesogn, Verum, i 
Gønge Herred i Skåne. Det 
er den lokale borgerfore-
ning, Verum Bygdelaug, der 
på denne måde fejrer hans 
400-årsdag.  
Ideen til statuen fik lokalhi-

storikeren Claes Ruderstam. 
- Jeg har guidet mange dan-
ske turister, og de spørger 
alle om Gøngehøvdingen, 
siger han. 
Mens Gøngehøvdingen er 
en nationalhelt i Danmark, 
er han kun én blandt mange 
snaphaner i Skåne, men nu 
får han altså sin statue! 

Blomsterværkstedet  

Solsikken 
holder  
Åbent hus søndag  
d. 29/8-2010 
kl. 13-15 
Kom forbi og find inspiration til at pynte 
dit hjem med blomster og brugskunst. 
Du kan også tilmelde dig kurser i blom-
sterbinding. 

Åbningstider: 
Ons-Tors-Fredag     kl. 10-17 
Lørdag                     kl. 10-13 

Blomsterværkstedet Solsikken 
V/ Lisbeth Skov 
Næstvedvej 400 

4750 Lundby 
Telefon 2061 6719 

Beboere i Lundby må have 
bemærket røde streger om-
kring huller i asfalt på samt-
lige veje, fortove m.m. i 
hele Lundby. Hvad mon det 
kan betyde? 

Er det fordi man skal undgå 
at færdes disse steder, - så 
er bevægelsesfriheden da 
voldsomt begrænset! 

 Beboere på Nansensvej  
i Lundby 

 
 
 

Lundby Whistklub 
Så starter sæsonen igen med spil hver tirsdag fra kl. 13.30 

til 16.30 i Majas Selskabslokaler, Gl. Lundby. 
Første spilledag er  

tirsdag den 7. september 2010 kl. 13.30 
Alle er velkomne! 

Yderligere oplysninger på tlf. 5576 7771 
Generalforsamling tirsdag den 21. september 2010. 

Mvh. Bestyrelsen 

Hvorfor er der tegnet røde 
streger på asfalten i Lundby? 

4750Avisen skaffer svar 
4750Avisen har spurgt for-
mand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud, om de 
røde streger, og han forkla-

rer, at der er  mærket op så 
asfaltfirmaet kan se, hvor 
der skal rettes op, så det 
bliver plant og pænt igen! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 23. august 2010 til søndag den 5. september 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 
MEJERI - PÅLÆG: 
  
Danmælk letmælk 1 liter                   5,00 
  
Super stegemargarine 250 gram      5,00 
  
Bakkedal smørbar 250 gram           10,00 
  
Danske skrabeæg str. M/L. 10 stk. 15,00 
  
Suhls pålæg i bordpak 
 - Ekstra tykke skiver  
- flere slags frit valg                         10,00 
  
Tulip Fransk/Bacon postej  
350 gram pr. pk.                               15,00 
  
 
KØB DANSKE GRØNTSAGER: 
  
Tomater 10 stk. 
Agurker 2 stk. 
Kartofler i pose 2 kilo  
frit valg                                              10,00 
 
  
FROST: 
  
Økologist pizza med Mozzarella  
eller Pepperoni 390 gram  
frit valg pr. stk.                                 10,00 

 
Daloon Forårsruller  
- flere slags. 8 stk. pr. ps. frit valg      20,00 
  
 
BAGER: 
 
Dagens wienerbrød - ta`2 stk            10,00 
 
Lørdag & Søndag:  
Bland selv morgenbrød ta` 4 stk.       10,00 
 
  
KOLONIAL: 
  
Trianon Toastbrød 600 gram  
ca. 18 skiver pr. ps.                               5,00 
  
Carletti skumæsker P-tærte - Brazil  
- skumbananer. Frit valg                    10,00 
  
Køkkenruller/toiletpapir,  
2 lags 4/8 rl. pr. ps.                            10,00 
  
Ali kaffe 400 gram pr. pk.                  15,00  

5 

Der er frit valg på 
udvalgte hylder! 

15 

20 

10 

Selvfølgelig handler  
vi lokalt! 


