
4750  Avisen 
7. årgang nr. 93 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 6.-7. september 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Sig nej til  
kæmpe-
møllerne 

Prøv hvordan det er  
at gå til gymnastik 
Søndag den 12. september fra kl. 
10-12 kan du prøve, hvordan det 
er at gå til gymnastik!  
                                    Læs side 3 

Statue rejst af 
Gøngehøvdingen  
i hans fødesogn 
Lørdag den 28. august blev en 
flot egetræsstatue af Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen afsløret i 
hans fødesogn Verum i Gønge-
landet i Skåne. 
Med ved indvielsen var en dele-
gation fra Foreningen Svend 
Gønge. På billedet ses Villy Lo-
rich med foreningens nye fane og 
Nicolai Lorich.           Læs side 2 

Køb varm mad  
hos købmanden 
Nu kan du købe din varme mad 
hos købmanden. Det er Kenneth 
Nielsen, Spar i Blangslev, der nu 
udvider sortimentet med varme 
middagsretter.           Læs side 13 

Hotte 1600tals-dragter 
Det skortede ikke på skønne 
kvinder med ynder både til gaden 
og til gården i de flotte 1600tals-
dragter, da Gøngehøvdingens 400 
års fødselsdag blev fejret med en 
stor fest på Svend Gønge-skolen i 
Lundby lørdag den 21. august. 
Her ses Marianne Mackeprang, 
Lene Adrian og Winnie Hansen i 
deres hjemmesyede rober.  
                                Læs side 11  

Sig nej til det op til 150 meter høje 
kæmpevindmøller i Køng Mose og 
ved Gl. Lundby. Det var den helt 
klare melding fra borgermødet på 
Svend Gønge-skolen i Lundby 
mandag den 23. august. Hele 163 
borgere var mødt op, og af dem var 
der kun én, en ejer af mange vind-
møller, der talte for de store møller. 
- Vi er ikke imod vindmøller, men 
så store møller skal ud på havet, var 

den holdningen på mødet. 
Både politikere og borgere opfor-
drede borgerne til at komme med 
deres skriftlige indsigelse mod 
vindmølleplanen.  
- Skriv en indsigelse hver, det gør 
størst indtryk, sagde medlem af mil-
jøudvalget Poul A. Larsen. 
Indsigelserne skal være kommunen 
i hænde senest den 6. september. 
                              Læs mere side 4 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Den danske folkehelt og 
sydsjællandske guerilla-
kriger Svend Gønge Poul-
sen har fået sin statue i sit 
fødesogn Verum ved Os-
by i Gønge i Skåne.  
Lørdag den 28. august 
blev Sven-Ingvar Johans-
sons statue, skåret i ege-
træ, afsløret på pladsen 
foran Verum Kirke.  
Det er den lille by Ve-
rums bygdelaug, der har 
bekostet den flotte statue. 
Omkring 500 tilskuere 
var mødt op til begiven-

heden, heriblandt mange 
danskere. Fra Foreningen 
Svend Gønge deltog 12 
repræsentanter, alle i 
1600talsdragter, hvilket 
vakte stor opsigt.  
Der var taler af formand 
for Verum Bygdelaug, 
Anders Paulsson, for-
mand for Dansk-Skånsk 
Forening, Jørgen Brandt, 
og formand for Forenin-
gen Svend Gønge, Peter 
Sten Hansen, Lundby. 
Foreningen Svend Gønge 
forærede Verum en gave i 

form af en Gøngelampe, 
håndlavet af Georg An-
dersen, Tappernøje. Den 
skal kaste endnu mere lys 
over snaphanetiden! 
Foreningen Svend Gønge 
havde medbragt sin nye 
fane, som var med til at 
gøre afsløringen af den 
nye statue til en meget 
festlig begivenhed. 
Festlighederne afsluttede 
med korsang med lokale 
kor i Verum Kirke. Statu-
en står foran kirken i Ve-
rum og er et besøg værd! 

Gøngehøvdingen har fået 
sin statue i sit fødesogn 

Nogle af de danske gæster foran den nye statue af Gøngehøvdingen i Verum. 
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Fem eller seks gigantvindmøller skal kunne opstilles i 
Køng Mose, tæt på Sværdborg, Lundby, Køng, Klarskov 
og Over Vindinge. 

Massiv modstand mod 
kæmpemøller i Lundby 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sæsonstart Lundby  
og Omegns Skytteforening 

 
Så starter vintersæsonen i Lundby og Omegns Skyttefore-

ning. Skydebanen er på Svend Gønge-skolen. 
Vi begynder tirsdag den 07-09-2010  kl. 18.30 med riffel, 
og der er træning på tirsdage og torsdage. Pistolskydning 

begynder mandag den 06-09-2010 kl. 19.00.  
Alle er velkomne, og det er ingen forudsætning at have 

skudt før, da der på alle træningsaftener vil være instruk-
tører til stede for vejledning. Yderligere information: kon-

takt formand Bøje Nielsen på tlf. 6174 0616 eller  
Torben Kristiansen på tlf. 3056 7230 

Så bare mød op!! 
Vel mødt  

Lundby og Omegns Skytteforening 

Der blæste ikke en storm 
mod Vordingborg Kommu-
nes nye vindmølleplan på 
borgermødet på Svend Gøn-
ge-skolen i Lundby mandag 
aften. Næ, hvis man skal 
blive i vejrsproget, var det 
en orkan, planen blev mødt 
med. 163 mennesker var 
mødt op, og af dem var der 
vel kun én - en storejer af 
vindmøller - som gik ind for 
at placere de store møller i 
Køng Mose og ved Gl. 
Lundby. Hver gang en bor-
ger i et indlæg slog fast, at 
så store møller slet ikke skal 
placeres på land, men ude 
på havet, var der stormende 

bifald fra de mange frem-
mødte. 
Formand for Vordingborg 
Kommunes Miljø- og Kli-
maudvalg, Erling B. Niel-
sen, og hans to udvalgsmed-
lemmer Poul A. Larsen og 
Jørn Elo Nielsen konklude-
rede ved mødet slutning, at 
stemningen i Lundbyområ-
det var utvetydig, og det 
ville de tage med hjem, når 
vindmølleplanen endeligt 
skal udformes.  
De opfordrede samtidigt 
alle de utilfredse borgere til 
at gøre indsigelse mod vind-
mølleplanen, helst enkeltvis 
og skriftligt senest 6. sep-

tember. Indsigelser sendes 
til Vordingborg Kommune, 
Valdemarsgade 43, 4760 
Vordingborg eller pr. mail: 
post@vordingborg.dk.   
Selv om politikerne sagde, 
at de havde registreret stem-

ningen på mødet, er det 
formelt kun skriftlige indsi-
gelser, der tælles med, når 
politikerne i oktober skal 
afgøre, hvordan vindmølle-
planen skal se ud! Sidste 
frist er 6. september kl. 24. 

Her mellem Lundbygaard, Gl. Lundby og Bårse vil kom-
munen tillade to gigantvindmøller. 
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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 

I uge 27 deltog jeg i et juniorskyt-
tekursus i Vingstedcenteret ved 
Vejle. Kurset var arrangeret af 
DDS, De Danske Skytteforenin-
ger. Og min lokale skytteforening. 
Lundby og Omegns Skyttefore-
ning, havde givet mig kurset. Vi 
var 31 unge i alderen 14-17 år. 
Der var hårdt program fra morgen 
til aften. Vi startede dagen med at 
dyrke motion, hvor vi enten skulle 
løbe, gå eller svømme og derefter 
var der morgenmad og senere 
træning. 
Træningen varede fra kl. 9.00 og 
til kl. ca. 19.00. Vi lærte en masse 
bl.a. skydning på 15 m., skydning 
på 50 m. og på 200 m.. knælende, 
liggende med rem og frit stående 
skydestillinger. Teori om skyd-
ning, rensning af gevær og våben-
vedligeholdelse. Sidste dag var 
der en konkurrence, hvor vi alle 
skød mod hinanden, og de 10 bed-
ste gik videre til en finaleskyd-

ning. 
Vi lavede også en masse sociale 
ting om aftenen: vi var i svømme-
hallen, spillede beach volley, og 
sidste aften havde vi grillaften på 
bålpladsen. 
Hver dag var der nogle sjove kon-
kurrencer, som trænerne på holde-
ne, fandt på. En dag fik man en is,  
hvis man kunne skyde en X-tier, 
fritstående. Jeg fik også nogle 
gode kontakter med andre skytter 
rundt omkring i landet, hvor vi 
kan snakke sammen, udveksle 
erfaringer, gode råd m.m. Flere af 
os har allerede aftalt at mødes 
igen i september, når vi skal til 
DM i Vingsted. 
Jeg synes, jeg har lært en masse, 
jeg kan bruge den kommende tid, 
hvor jeg skal skyde som junior-
skytte, samt være hjælpeinstruktør 
i klubben. 

 
Camilla Anna Kristiansen 

Camilla fik en masse  
ud af sit skyttekursus 
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Svinø Sogn 
Torsdag den 30. september 2010  

kl. 19.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høst- og jagtgudstjeneste i Svinø Kirke 
Med deltagelse af de meget dygtige  

”Næstved Jagthornblæsere”. 
Samtidig markeres,  

at Svinø har fået ’sogneværdighed’. 
Efter gudstjenesten serveres lun punch,  

og kirkens omgivelser vil være illumineret med 
levende festblus. 

Bårse Husholdningsfor-
ening er klar med nye spæn-
dende aktiviteter efter en 
dejlig sommer.  
Den 22. september skal vi 
besøge Anemonehuset i 
Præstø kl.19.00 til en hyg-

gelig inspirationsaften. Der 
er samkørsel fra Sam-
lingshuset i Bårse kl. 
18.30.  Pris 85kroner for 
medlemmer. For ikke-
medlemmer koster det 110 
kr. for entré, kaffe, te og 

kage.  
Tilmelding senest den 17. 
september  på tlf.5596 
5351, Annelise Olsen eller 
5598 1174, Susanne Olsen. 
Vi håber, at vi ses! 
Husk også vores årlige ban-

kospil mandag, den 18. ok-
tober! Nærmere herom i en 
senere udgave af 4750 Avi-
sen. 
 

Annelise Jensen  

Husholdningsforeningen på tur til Anemonehuset 

Vil du med på  
pilgrimsvandring? 
- Grib vandrestaven, snør 
støvlerne og gå med ind i en 
forrygende verden.  
Denne manende opfordring  
kommer fra Provst Mette 
Magnusson i Køng. Hun er 
ved at arrangere en pil-
grimstur til Santiago de 
Compostela i Spanien. 
Men inden turen til Spanien, 
skal deltagerne forberedes 
hjemmefra. 
- Vi skal vandre omkring 
Køng i Danmark og omkring 
Santiago de Compostela i 
Spanien.  
Vi skal høre spændende fo-
redrag og få gode vandretips 
for fødder og udstyr.  
Vi skal røre lattermusklerne, 
men også give plads til stil-

hed, bøn og dybe tanker og 
lytte til smuk musik i kirken.  
Har du mod på at motionere 
både krop og sjæl, så gå 
med, spørger provsten. 
Forberedende aktiviteter 
foregår fra september 2010 
til maj 2011.  
Man kan læse mere i en op-
lysende folder, som findes i 
Køng og Svinø Kirkers Vå-
benhus eller kan rekvireres 
ved henvendelse til Provst 
Mette Magnusson tlf. 5576 
9109.  
Der kan max. være 20 delta-
gere på selve rejsen. 
I uge 21 2011 foregår selve 
rejsen til Spanien, hvor del-
tagerne skal vandre ad 
”Caminoen” fra Sarria til 
Santiago de Compostela. (ca. 
113 km.) 
Du kan frit vælge, om du vil 
være med til dele af forløbet 
eller det hele. 
Deltagelse i rejsen koster ca. 
8000 kr. 

Santiago de Compostela 
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Blangslev Blangslev 
NB! Nu har vi åbent ALLE DAGE 8-19! 

 

11,- 
 

24,- 

 
100,- 

 

5,- 

 

24,95 

 

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

 -Stærke priser 
 -Døgnåbent 

Tilbud gælder fra mandag den 6. september 2010 og frem til søndag den 12. september 2010 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

12,95 

 

 

60,- 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Håndmadder alle ugens 
dage fra kl. 10! Vælg selv dine favoritter!  
F.eks. flæskesteg, roastbeef, 
fuglekvidder, kartoffel,  
leverpostej, spegepølse, 
æg med tomat eller 
Rejer, fiskefilet osv. 
FRIT VALG 
                  PR. STK. 

Smørrebrød,  
højtbelagt,  
som gør alle dage til en fest!  
Forefindes i  udvalg,  
men kan forud- 
bestilles i dine 
favoritter! 
FRIT VALG 
                   PR. STK. 

Dagens ret, som er lavet fra 
bunden og med kærlighed til det gode 
danske køkken. Sælges  
Varmt og klar til spisning. 
Alle ugens dage 
Mellem klokken  
16 og 19. 
 
PR. PORTION 
 

Diamond Hill 
Chardonnay eller Shiraz/Merlot 75 cl. 

FRIT VALG              6 flasker! 
 
 
 
 
 
 

                     (gælder fra torsdag til 
                                   søndag i uge 36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har mere end 500 varer til discountpriser! 

Menu Dagens ret: 
6. sep:   Kokkens gryde med  
              mørbrad og cocktailpølser 
7. sep:   ½ stegt kylling med sovs 
              og kartofler 
8. sep:   Forloren hare med gelé,  
              sovs og kartofler 
9. sep:   Skinkesnitzel med  
              tyttebær, sovs og kartofler 
10. sep: Kalvesteg med tyttebær,  
              sovs og kartofler 
11. sep: Revelsben med rødkål,  
              sovs og kartofler 
12. sep: Mørbradbøf med bløde løg, 
              sovs og kartofler 

        FREM Sodavand 
        150 cl.  
           Flere varianter 
                + PANT 
        (gælder fra 
            torsdag- 
            søndag uge 36) 

Tulip Spareribs 
600 gr. 
 
 
 
 
 
1/2 pris 

13. sep: Farseret kalkunbryst med  
              tyttebær, sovs og kartofler 
14. sep: Herregårdsbøf med bagt  
              kartoffel og bearnaisesovs 
15. sep: Stegt flæsk med persillesovs 
16. sep: Rødvinsmarineret svinekam 
              med grøntsager 
17. sep: Højrebsfilet med fløde- 
              kartofler og mixed salat 
18. sep: Engelsk bøf med bløde løg, 
              sovs og kartofler               
19. sep: Flæskesteg med rødkål, 
              sovs og kartofler Graasten makrelsalat 

350 gr.  
 
 
 
Under 1/2 pris 

    Kartofler Vildmose 
                 Danmark kv.1 
                        
                        
                        pr ½ kg 
                        (pr. kg. 5,90)  

 

2,95 

Nyt i Super Spar i Blangslev: Leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 
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I år 1900 fik Svinø sin egen 
kirke. Så behøvede Svinø-
borgerne ikke længere ’age 
med hest og vogn’ til Køng 
hver søndag. Det var en stor 
begivenhed. Et resultat af 
mange og store bestræbelser 
både lokalpolitisk og rent 
byggepraktisk. 
Men formelt tilhørte man 
forsat Køng Sogn og måtte 
nøjes med at være ”Svinø 
Kirkedistrikt”. Det gjorde 
ikke nogen synderlig for-
skel. Man var godt tilfreds 
med at være et fælles pasto-
rat med Køng, det vil sige 
dele præst med dem, men 
lidt underligt var det måske 
nok, at man på attesterne 
blev døbt, gift og begravet i 
Køng sogn, selv om det jo 
reelt var sket i Svinø. 
I 2008 skete der så yderlige-
re det, at de to menigheds-
råd, blev lagt sammen.  Helt 
i stil med tidens mange an-
dre sammenlægninger. Det 
skal dog indrømmes, at de 
to råd var enige om sammen
-lægningen, og det nye fæl-

les menighedsråd har også 
levet op til sine løfter om at 
beholde den linje, som 
Svinø Menighedsråd havde 
lagt. 
Alligevel var det på en eller 
anden måde en god nyhed 
for Svinø-borgerne, da Kir-
keministeriet for at forenkle 
besluttede at afskaffe Dan-
marks ca. 100 kirkedistrik-
ter og gøre dem til sogne. 
Svinø bliver altså nu, efter 
110 år som ’lillebror’ til 

Køng, selv et sogn.  I prak-
sis er det jo fuldstændigt 
uden betydning, bortset fra 
det der med attesterne, men 
vi kender jo alle til den be-
tydning, vores lokale sam-
fund trods alt har for os. Nu 
vil altså kommende små nye 
Svinø-borgere få sig en 
dåbsattest udstedt af Svinø 
Sogn. 
Køng/Svinø Menighedsråd 
har besluttet at markere 
denne begivenhed i forbin-

delse med en gudstjeneste, 
og hvad er mere naturligt 
end at gøre det samtidigt 
med den traditionelle, særli-
ge høst- og jagtgudstjeneste 
i Svinø. Den er jo i forvejen 
festlig med de meget dygti-
ge ”Næstved Jagthornblæ-
sere” og med en lille 
’jægersnaps’ bagefter. 
Snapsen kommer jægerne 
nu nok til at undvære i år. 
Til gengæld vil der blive 
serveret lun punch, og kir-
kens omgivelser vil være 
illumineret med masser af 
blus. 
Formand for Svinø Borger-
forening, Orla Andersen, 
sætter pris på menighedsrå-
dets initiativ. 
- Borgerforeningen har læn-
ge ønsket, at Svinø kunne 
blive et rigtigt sogn ligesom 
de øvrige sogne i Syv Sogne 
Samarbejdet, siger Orla 
Andersen.  
 
Torsdag den 30. septem-
ber 2010 kl. 19.30 i Svinø 
Kirke. 

Svinø Kirke fejrer ny sognestatus 
ved høst– og jagtgudstjenesten 

Åbent hus 
Da Peter Sten Hansen, Møllergaarden 3, 
Lundby, fylder 60 år, er der åbent hus  

i Medborgerhuset i Lundby, 
 Banevej 4, 4750 Lundby 

lørdag, den 11.  september  
fra kl. 14-18. 

Der vil være en lille én til halsen  
og en bid brød. 

Alle er velkomne til at kigge forbi! 

EFTERLYSNING 
Klubben 10 til 14 år Øbjerggårdsallé 2 efterlyser personen som ved Foreningernes dag  
i Køng oplyste, at hun gerne ville hjælpe i klubben engang i efteråret med lektiehjælp 

med speciale i tysk. 
Lektiehjælp, f. eks. en gang om ugen, ville være perfekt at kunne tilbyde de unge. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
Mvh 

Elise og Tytte 
5576 9091 - 5576 9461 

Vidste du, at du kan få en 
annonce i 4750Avisen ved 
blot at sende en e-mail til 
4750@lundbyweb.dk. 
Priserne ser du nederst 
side 2! 
Knap 10.000 mennesker 
får 4750Avisen i postkas-
sen hver anden uge! 
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Spændende koncert i 
Køng Kirke 

med 
middelaldermusikensemblet 

GIÒIA 
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30 

Giòia er italiensk og betyder ’glæde’ eller ’fryd’. 
Det samme som det engelske ’joy’, og det udtales på sam-

me måde, bare tilføjer man et ’a’. 
Deres musik er en fryd, og de stråler af glæde. 

De er højt musikalsk uddannet 
Fri entré 

Læs meget mere om GIÒIA  på 
http://www.enjoygioia.dk/om_gioia.asp 

Fantastisk fest for Gøngehøvdingen 
Det blev en fest ud over de 
sædvanlige, da Foreningen 
Svend Gønge, Borgerfore-
ningen Lundby og Medbor-
gerhuset Lundby lørdag 
den 21. august 2010 havde 
indbudt til 400års fødsels-
dagsfest for Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen. 150 
feststemte gæster mødtes 
på Skoletorvet på Svend 
Gønge-skolen til god mad, 
taler og kompetent under-
holdning.  
Maden stod en af Dan-
marks førende madhistori-
kere Bi Skaarup for. Hun 
serverede retter efter op-
skrifter fra 1600tallet: 
varmrøget laks med spinat, 
postej, helstegt svin med 
salat og hjemmebagt brød 
og drænet yoghurt med 
skånske blåbær til dessert. 
Blandt talerne var borgme-
ster Henrik Holmer, Vor-
dingborg, som demonstre-
rede indgående kendskab 
til Svend Poulsens historie, 
borgmester Anders Petters-
son, Osby i Gøngelandet i 
Skåne, borgmester Knud 
Erik Hansen, Faxe, sekre-
tær i C. A. Cederborg-
sällskapet K. G. Jonsson, 
Osby og Chr. IV. Det hele 

blev bundet sammen af 
aftenens suveræne ceremo-
nimester Jens Hallqvist. 
Underholdningen var i top: 
Firimus, Musica Ficta-
koret med Bo Holten i 
spidsen og snaphønen fra 
Glimåkra i Gønge, Ann 
Jønsson.  
Foreningen Svend Gønge  
fik overrakt en fane fra 
Danmarks-Samfundet. 
Fra Osby Kommune mod-
tog foreningen en gave i 
form af en nøjagtig kopi af 
en af de kobbermønter - en 
hel plade - som snaphaner, 
bønder og danske soldater 
stjal fra Kung Karl XI ved 
Loshultskuppet i 1676, og 
fra C. A. Cederborgsällska-
pet modtog foreningen en 
tobindsudgave en den skån-
ske snaphaneforfatters ro-
man "Göngehövdingen". 
Festen varede fra kl. 18-01. 
Og som ved andre store 
middage i 1600tallet, var 
der underholdning mellem 
retterne. Desserten blev 
først serveret kl. 24, og så 
blev alle retter indtaget 
uden brug af gaffel, som 
ikke var almindelig den-
gang 
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www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sogne hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

Høsten er i hus 
 
Høsten er ved at være i hus både fra marker og haver. Det fejrer vi i begge vores kirker. 
 
I Sværdborg spiser vi høstfrokost sammen efter højmessen, du kan bare komme, det er ikke nød-
vendigt med tilmelding. 
 
I Lundby afholdes efter gudstjenesten høstauktion, over de indkomne grøntsager, syltede frugter 
og andet godt. 
Det er spejderne i Lundby, der står for auktionen. Overskuddet fra auktionen går til spejderne. 
Medbring gerne et bidrag til auktionen i form af f.eks. æbler , eller hjemmesyltede brombær eller 
kom og byd på de gode sager. 

Søndag, den 12. september 
 

Høstgudstjeneste med frokost i Sværdborg kl. 10.30 
Familie– og Høstgudstjeneste i Lundby kl. 14.00 
 
Kirkebilen kører til begge arrangementer, kontakt sognepræsten (tlf. 55 76 71 40), hvis du vil køre med 

Få en forklaring 
 
Undrer du dig over, hvorfor vi får vin og brød i 
kirken eller hvordan kan det være vi siger tros-
bekendelsen. Det kan du få en forklaring på, 
når sognepræst Lillian Saaek fortæller om de 
forskellige dele gudstjenesten består af. 
Kom og lyt med i: 
 
Sværdborg kirke d. 23. september kl. 17 

Morgenandagt 
 
Nyd en stille morgenen med salme-
sang og orgelspil i  
 

Sværdborg kirke  
d. 19. september kl. 9 

                          Høstkoncert 
Angelica Larsson, som er nyudannet operasanger giver 
koncert i Sværdborg kirke. 
Det er en helt unik stemme, som kommer fra Sverige.  
Kati Arikoski er med som pianist. Sammen vil Angelica 
og Kati spille og synge kendte stykker musik.  
 
D. 8. oktober kl. 20 i Sværdborg Kirk 
                                                         Gratis entre               
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LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

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

Beldringe Borgerforening 
har taget initiativ til at udde-
le en forskønnelsespris for 
en særlig og prisværdig ind-
sats. 
Har din nabo på særlig vis 
forskønnet området på den 
ene eller anden måde, kan 

vedkommende indstilles, 
hvorefter vinderen vil blive 
afsløret til den årlige høst-
fest den 18. september på 
Hjemmeværnsgården ved 
Beldringe.  
 
Forslag sendes til: 
Hans Albert Jensen.  
hansanni@nyraad.net  
tlf. 5537 4773 
Eli Jensen  
elis-mini@teledlg.dk  
tlf. 5598 1284 eller 
Dorthe Nielsen  
dngishale@sol.dk  
tlf. 5598 0018  

Beldringe Borgerforening  
uddeler forskønnelsespris 

Åbent hus  
i Køng Husflidsforening,  

Højbro 15, Køng, 
lørdag den 2. oktober kl. 13–16. 

Kom og se vores fine skole! 
Vi har også fået installeret  

nye snedkerimaskiner. 
Kaffe og kage serveres.  

Vel mødt! 
Bestyrelsen 

Nu kan du købe varm mad hos købmanden 
Nu kan du købe din varme 
middags– eller aftensmad 
hos købmanden. I hvert fald 
hos Super Spar i Blangslev. 
Købmand Kenneth Nielsen, 
der i øvrigt bor i Lundby, 

har indledt et samarbejde 
med Rugvænget Smørre-
brød i Næstved, som er ble-
vet kåret som Danmarks 
næstbedste til at lave hånd-
madder. Det er nu ikke kun 

håndmadder, man kan købe 
i Super Spar i Blangslev. 
Det er også højt belagt 
smørrebrød og middagsret-
ter i form af dagens ret. Alt 
sammen fra Rugvænget 

Smørrebrød i Næstved. 
På menuen i de kommende 
dage er blandt andet kok-
kens gryde med mørbrad og 
cocktailpølser, og stegt kyl-
ling med sovs og kartofler. 
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Det sker  
i september 
Ma 6 4750Avisen omdeles 
I dag sidste frist for at gøre 
indsigelse mod kæmpevind-
møllerne i Køng Mose og 
ved Gammel Lundby. Side 4! 
19.00: Lundby og Omegns 
Skytteforening starter pistol-
skydning i lokalerne på 
Svend Gønge-skolen. 
Ti 7 4750Avisen omdeles 
18.30: Vandretur med start 
fra Stensby Kirke. 
18.30: Lundby og Omegns 
Skytteforening starter riffel-
skydning i lokalerne på 
Svend Gønge-skolen.  
Sø 12 10-12: Store gymna-
stikdag i Svend Gønge-
Hallen. Arr.: ISG Gymnastik 
10.30: Høstgudstjeneste med 
frokost i Sværdborg Kirke. 
14.00: Familie– og høstguds-
tjeneste i Lundby Kirke. 
Ma 13  10: Deadline 4750A-
visen 
19.00: Evaluering af Gønge-
festen: i Medborgerhuset 
Lundby. Alle er velkomne. 
Ti 14 18.30: Vandretur med 
start fra Beldringe Kirke 
On 15  
To 16 19.00: Foreningen 
Svend Gønge holder besty-
relsesmøde i Medborgerhuset 
Lundby 
Lø 18 Beldringe Borgerfore-
ning holder høstfest på den 
gl. Hjemmeværnsgård på 
Beldringe Gods. 
Ma 20 4750Avisen omdeles 
Ti 21 4750Avisen omdeles 
18.30: Vandretur med start 
fra Lundbyparken. 
On 22 18.30: Bårse Hushold-
ningsforening kører fra Sam-
lingshuset i Bårse til Anemo-
nehuset i Præstø. 

Evaluering  
af Gøngefesten 
Mandag den 13. september 
kl. 19.00 holder foreningerne 
bag Gøngefesten evalue-
ringsmøde i Medborgerhuset 
Lundby. Alle er velkomne! 

Nu er det tid til at begynde 
at vandre igen. Vandre-
gruppen har holdt sommer-
ferie og har gået i mindre 
spontane grupper, når der 
har været lejlighed til det. 
Vi vandrer næste gang tirs-
dag den 7. september, og 
der er plads til både nye 
og gamle. Bare kom til 
startstedet, så indretter vi 
turen efter deltagernes for-

måen. Starttidspunkt er kl. 
18.30, og turene varer ca. 2 
timer. 
 
7. september: Start Stens-
by Kirke 
 
14.september: Start Bel-
dringe Kirke 
 
21. september: Start Lund-
byparken 

28. september: Start Ska-
verup Strand 
 
Vel mødt til alle med hilsen 
fra planlægningsgruppen 
 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732  
 
og Hanne Kofoed Jensen, 
tlf. 2075 8420 

Nu er det tid til at vandre igen 

Mange Lundby-borgere 
lagde vejen forbi Irvold 
Data, da det lokale IT-firma 
markerede, at Lundby og 
omegn snart vil kunne glæ-
de sig over lynhurtigt inter-
net, tv og telefoni. Infra-
struktur er vigtigt for 4750-
området, og både erhvervs-
liv og private vil få stor 
gavn af de nye muligheder 

med op til 100MB fibernet. 
"Vi har haft en fibergruppe 
i 4750, vi har arbejdet med 
SEAS/NVE, holdt arrange-
menter, husstandsomdelt 
informationsmateriale, 
skrevet artikler og talt med 
alle, der ville høre på os," 
siger Daniel Irvold, Irvold 
Data.  
"Nu glæder jeg mig over, at 

mange års indsats er ud-
mundet i fiberudrulningen 
og vil hjælpe den fortsatte 
udvikling af vores område." 
 
Hvis du har spørgsmål til 
fibernettet og de mulighe-
der, det giver dig, så kon-
takt Irvold Data på  
info@irvold-data.dk. 

Fiberen fejret i Lundby 

Vordingborg Soroptimist-
klub inviterer igen til et 
spændende foredrag. 
Denne gang kommer fhv. 
politidirektør Hanne Bech 
Hansen og fortæller om sit 
spændende liv og kalder sit 
foredrag "Løsladt til ga-
den". Det foregår tirsdag 
den 28. september kl. 

19,30 i Teatersalen på  
VUC, Chr. Richardtsvej 43 
- 45, Vordingborg. 
Overskuddet går ubeskåret 
til Natteravnene i Vording-
borg. 
Billetterne koster 75,- og 
includerer et glas vin i pau-
sen. 
Billetsalget foregår efter 

"først til mølle"-princippet, 
og billetterne kan købes i 
Vordingborg Bank, Lundby 
afdeling mandag, onsdag 
og fredag, og hos Merko, 
Lundby, eller ved henven-
delse til:  
                                                                             

Kirsten Lyngsfeldt 
5576 7054 - 2076 7308 

Hanne Bech Hansen fortæller 



4750Avisen, nr. 93, 6.-7. september 2010 

 

15 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 www. arnestedet-vordingborg.dk 

Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19, lørdag 9-12 

En renoveret, indviet og 
afleveret station december 
2009 er endnu ikke gjort 
færdig nu 9 måneder efter 
den 8. august 2010. fliser, 
asfalt, markering af p-
pladser og andet er ikke 
endnu udført. 
For 40 år siden rejste jeg 
hver dag med tog fra Ring 
Trinbrædt. Samme facili-
teter uden toilet og opvar-
met ventesal.  
2010, 40 år efter udfører 
Banedanmark & DSB en 
nyrenovering af Lundby, 
som de kalder en station, 
med elevator, flisebelæg-
ning (som er for høj) uden 
toiletter og opvarmet ven-
tesal. Ja, man kan godt 
sige, at Banedanmark og 
DSB ser frem. 
Ved signalfejl og indstil-
ling af togdrift den 27. juli 
strandede ca. 50 personer i 
Lundby. Disse skulle vi-
dere i bus og taxa og måt-

te vente ca. 40 minutter på 
videre transport. Ingen 
toiletforhold, drikkevand 
eller nogen faciliteter. 
Kun elevator og billet-
automat. Forestil Dem, at 
var en vinterdag! Børn og 
ældre mennesker uden et 
opvarmet lokale. Det er de  
store oplevelser, man kan 
få på Lundby Trinbrædt. 
Man kunne henlede sine 
tanker på Kina: cykelpar-
kering til 45 cykler opta-
ger 36 meter, er øst-vest-
vendt, så vi kan få sne på 
sadler til vinter. 
Grus og bunker af disse 
har i måneder støvet som 
ophold i Saharaørkenen. 
Måtte man se frem til, at 
dette svineri bliver færdig-
gjort samt endeligt afslut-
tet.                        

Mvh. Palle Severinsen 
Lundby Torpvej 59 

4750 Næstved 
Tlf. 5576 3011 

Lundby Trinbrædt Sådan udkommer 4750Avisen  
 

Nr. 94: 20.-21. september 
deadline: 13. september kl. 10 

Nr. 95: 4.-5. oktober 
deadline: 27. september kl. 10 

Nr. 96: 18.-19. oktober 
deadline: 11. oktober kl. 10 

Nr. 97: 1.-2. november 
deadline: 25.-26. oktober kl. 10 

Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  
og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  

4750@lundbyweb.dk 

De vandt gratis billetter til De glade Sømænd 
De Glade Sømænd spiller til 
de to store julefrokost-
arrangementer i Lundby til 
november, og interessen 
for at sikre sig plads til fe-
sterne er stor. Lørdagens 
arrangement er udsolgt, og 
der er kun få billetter tilbage 
til fredagens arrangement. 
Billetter kan bestilles på 

3032 8612, så længe lager 
haves! 
Vinderen af 2 billetter til 
Årets julefrokost i Svend 
Gønge Hallen fredag den 
19. november blev 
Lise Mogensen 
Præstø Landevej 86 
4700 Næstved 
Vinder af "Havnens Fristel-

ser": 
Annika Michaelsen 
Dalkærvej 8 
4760 Vordingborg 
Vindere af en "De Glade 
Sømænd" t-shirt: 
Flemming Jensen 
Langdyssevej 2 
4750 Lundby 
og 

Bente Nielsen 
Fæbyvej 27 
4760 Vordingborg 
 
Vi ønsker tillykke til vin-
derne og siger tak for den 
store interesse for konkur-
rencen i 4750Avisen. 
 
Vicani Event & 4750Avisen 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 6. september 2010 til søndag den 19. september 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 

GODE varer 
BEDRE kvalitet 
BEDST til prisen 
MEJERI - PÅLÆG: 
  
Karoline piskefløde 1/2 ltr.                     9,95  
  
Cheasy Fraiche 9% 1/2 ltr.                     9,95 
  
Gær 50 gram for                                   50 øre 
  
Lækker/Super pålæg i bordpak. flere slags 
110/250 gram pr. pk.                               9,95 
  
Frugt & Grøntsager: 
  
Æbler Grønne/røde ta’ 10 stk.               14,95 
  
Danske løg & gulerødder frit valg 1 kilo 4,95 
  
FROST: 
  
Fiskepinde fra Royal Artic.  
10 stk. pr. pk.                                             4,95 
  
Super Kartoffel skiver/både 750 gram  
pr. ps.                                                          4,95 

BAGER: 
  
Stort franskbrød med birkes ca. 600 gram 
pr. stk.                                                   14,95 
  
Lørdag & søndag: Bland selv morgenbrød  
ta’ 4 stk. for                                            9,95  
  
Kolonial: 
  
Sukker "Grå Label" 1 kilo. Ta’ 3 poser 19,95 
  
Lambi Køkkenruller/toiletpapir 3-6 rl. 
pr. ps.                                                     19,95 
  
BKI kaffe Extra/Økologisk 400 gram  
pr. ps.                                                     19,95 
  
Knorr Orientalsk/Indisk risret/Chicken curry 
frit valg pr. pk.                                      19,95 
  
Marabou twist pr. pose                        19,95 
  
Denice kildevand 2 liter excl. emb.       4,95 


