
4750  Avisen 
7. årgang nr. 94 

Avisen til alle i  

 20.-21. september 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Håb for Lundby 
Hovedgade 
Nu er der håb om, at den sidste 
del af Lundby Hovedgade i 
Lundby endelig bliver renoveret. 
Renoveringen er kommet med i 
forslaget til Vordingborg Kom-
munes budget for 2011. 
Det er et mindst 10 år gammelt 
hængeparti, der hermed endelig 
ser ud til at blive løst.            
                          Læs mere side 5 

Lundby Bibliotek  
åbent fra 7 til 23  
Mandag den 4. oktober åbner 
Lundby Bibliotek igen efter endt 
ombygning. Og det bliver med 
åbningstider, der vil noget! Alle 
dage fra 7 morgen til 23 aften, 

kan borgerne gå på biblioteket 
og læse, låne bøger og gå på in-
ternettet. Åbningen fejres den 4. 
oktober kl. 13. Alle er velkom-
ne!                  Læs mere side 9 

Lundby Bibliotek har fået en gevaldig ansigtsløftning ved ombygningen. 
Borgermøde om 
busser, budget og 
skolernes fremtid 
Der bliver rig lejlighed til at få 
svar på aktuelle lokale spørgsmål, 
når Lundby Lokalråd torsdag den 
11. november kl. 19-21.30 holder 
offentligt borgermøde i Sværd-
borg Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge. 
På dagsordenen er den nye 
buskøreplan, budget 2011 og 
visioner for skolestrukturen i 
Vordingborg Kommune. 
Alle borgere i Lundby Lokalom-
råde (Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby sogne) er 
mere end velkomne til mødet! 
                                      Se side 3 

Over Vindinge  
Forsamlingshus 
fylder 120 år 
Et af de hæderkronede forsam-
lingshuse i Syv Sogne fylder tors-
dag den 4. oktober 120 år. Den 
runde fødselsdag fejres med en 
fest for Sværdborg sogns beboere 
lørdag den 9. oktober. 
                                    Læs side 8 

Pengeregn fra Bryggerens Legat 
Bryggerens Legat er nu nedlagt. Og det 
hele sluttede med en veritabel pengeregn 
over lokale foreninger i Lundby, som 
blev betænkt med større og mindre beløb 
til deres nyttige formål i lokalsamfundet. 
Blandt de foreninger, der opnåede støtte 
fra det nu nedlagte legat var Lundby Sog-
nearkiv, Svend Gønge-skolen, KFUM-
spejderne i Lundby, Borgerforeningen 
Lundby, Idrætsforeningen Svend Gønge 
og Foreningen Svend Gønge. 
                                       Læs mere side 4 
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Nyheder og annoncer 
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Møllergaarden 3 
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Tryk:  
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Dette blad omdeles  
20.-21. september 2010 

 
 

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

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 27. september 

kl. 10!   
Næste nummer udkommer  
den 4. –5. oktober 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 

Når nøden er størst, 
er Johannes der først 
Når nøden er størst, …. så 
er Johannes Jensen først.  
Sådan synes Henrik Bjar-
nasson fra Køng, det 
gamle ordsprog skal væ-
re. Ikke mindst efter bran-
den på den tidligere Køng 
Kro ved Næstvedvej i 
forrige uge.  
Branden brød ud i en lej-
lighed i stuen ved 4-tiden 
om eftermiddagen, og 
røgudviklingen var så 
slem, at samtlige beboere 
i udlejningsejendommen 

måtte evakueres. 
Men hvor gør man af 20-
25 mennesker, som plud-
selig står på gaden.  
Automester Johannes 
Jensen, som har sit værk-
sted og udstillingslokale 
på den anden side af By-
gaden, var ikke i tvivl. 
Han inviterede samtlige 
husvilde indenfor! Og så 
var der ellers husly hos 
gæstfrie Johannes, til de 
fandt mere permanente 
opholdssteder, eller kunne 

vende tilbage til deres 
lejligheder. 
- Det var flot af Johannes, 
siger Henrik Bjarnasson, 
som også synes, at der er 
grund til at takke genboen 
Dorthe Børsting, som tog 
sig af børnene og lavede 
kaffe til alle, samt Flem-
ming Elm, der ejer  ejen-
dommen på hjørnet af 
Næstvedvej og Bygaden. 
Han og hans kone kom og 
serverede pizza for alle de 
husvilde! 

Johannes Jensen foran udstillingslokalet, hvor de husvilde fik husly. 
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Lundby Lokalråd 
inviterer til  

Borgermøde 
Torsdag den 11. november kl. 19-21.30 
i Sværdborg Sogns Forsamlingshus 

i Over Vindinge 
 

Program: 
1. Velkomst 

2. Busdrift i den nye køreplan 
Oplæg v. formand for teknikudvalget Søren Nybo 

3. Hvad får vi råd til i 2011? 
Oplæg v. borgmester Henrik Holmer 

4. Fremtidens folkeskole  
i Vordingborg Kommune 

 
Lokalrådet er vært for kaffe og brød 

Alle borgere i Lundby Lokalområde (Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby sogne) har adgang til mødet.  

(Andre er også velkomne!) 
 

Med venlig hilsen 

Lundby Lokalråd 
Bestyrelsen 
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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 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Sådan udkommer 4750Avisen  
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. oktober kl. 10 
Nr. 98: 15.-16. november 

deadline: 8. november kl. 10 
Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  

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

I 4750Avisen nr. 88 (1. juni 
10) oplyste legatbestyrelsen, 
at  ”Brygger af Lundby Nils 
Jensens og hustru Karen 
Marie Jensens legat” var 
godkendt af Civilstyrelsen 

til nedlæggelse. Begrundel-
sen for nedlæggelsen er, at 
de økonomiske midler er så 
få, at det ikke længere er 
relevant at uddele legater. 
Legatbestyrelsen har annon-

ceret efter ansøgninger fra 
foreninger i Lundby sogn. 
Ansøgningerne skulle have 
et alment, kulturelt eller 
kristent god formål. 
Inden uddelingen af legater-
ne er der reserveret penge til 
forlængelse af Nils Jensens 
og hustru Karen Marie Jen-
sens gravsted og til admini-
strative udgifter. 
Legatbestyrelsen har modta-
get 7 ansøgninger, hvoraf én 
desværre har måttet afvises, 
trods sit gode formål, hvor-
efter følgende ansøgninger 
blev betænkt: 
KFUM-spejderne har mod-
taget et beløb til bygning af 
en ny spejderhytte. Legatbe-
styrelsen håber at projektet 
lykkes, men ellers skal belø-
bet anvendes til spejderar-
bejdet.  
Svend Gønge-skolen har 
modtaget et legat til et nyt 
flygel, som allerede står i 
musiklokalet ved skoletor-

vet.  
Lundby Sognearkiv har 
modtaget et beløb til en 
moderne fotokopieringsma-
skine. 
Svend Gønge Foreningen 
har modtaget støtte til udgi-
velse af en fotobog om 
Gøngehøvdingens Sydsjæl-
land.  
Idrætsforeningen Svend 
Gønge har fået et legat til 
indkøb af inventar til Svend 
Gønge Hallen. 
Borgerforeningen Lundby 
har modtaget et legat til 
indkøb af 1600tals-telte. 
Legatbestyrelsen håber, at 
de uddelte legater vil bevare 
mindet om brygger Nils 
Jensen og hustru Karen Ma-
rie Jensen langt ud i fremti-
den. 

Legatbestyrelsen 

Pengeregn fra Bryggerens Legat 

Svend Gønge-skolen har fået et meget smukt flygel af 
Bryggerens Legat. 
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Renovering af Lundby Hovedgade 
med i forslaget til 2011-budget 
Utallige er de budgetter helt 
tilbage fra den gamle Vor-
dingborg Kommunes tid, 
hvor en renovering af Lund-
by Hovedgade fra Trekan-
ten og vest på var med. 
Hver gang er den blevet 
pillet af igen, inden budget-
tet blev endeligt vedtaget. 
Nu er renoveringen igen 
med i det forslag til budget, 
som flertalspartierne i Vor-
dingborg Kommunalbesty-
relse har fremlagt.  
Hvorfor skal vi så tro, at 
renoveringen bliver til noget 
denne gang? 
For det første fordi Lundby 
Station nu er blevet renove-
ret og moderniseret, og Vor-
dingborg Kommune har 
lovet, at den vil bakke op, 
blandt andet med renove-
ring af den forfærdeligt dår-
ligt vedligeholdte hovedga-
de. 
For det andet fordi Lundby i 
den nye kommuneplan er 
udlagt som et vækstområde, 
og det ville vel være under-
ligt, hvis der ikke kom én 
eller anden form for vækst i 

et af de områder, man satser 
på i kommunen. 
Hvordan skal renoveringen 
af Lundby Hovedgade så 
foregå? 
Borgerforeningen Lundby 
har igennem mange år fore-
slået, at der bliver nedsat en 
arbejdsgruppe, bestående af 
repræsentanter for Vording-
borg Kommune, repræsen-
tanter for Borgerforeningen 
Lundby samt repræsentanter 
for beboerne på Lundby 
Hovedgade, som sammen 
formulerer en plan for reno-
veringen.  

På flere borgermøder i åre-
nes løb er der formuleret 
ønsker om, at Lundby Ho-
vedgade fra Trekanten til 
stationen bliver en form for 
stillegade med træer, som 
der også var i ”gamle dage”. 
Endelig har arkitektrappor-
ten om Lundby som kultu-
rarvsby foreslået, at Lundby 
Hovedgade med de mange 
historiske huse bliver en 
slags historiens hovedgade, 
hvor man ved skilte og an-
det kan se byens historie. 
Der er nok at tage fat på! Vi 
glæder os! 
                            peter sten 

Svend Gønge Håndbold Ungdom starter  
håndboldsæsonen med et forrygende  

Sodavandsdiskotek  
fredag den 1. oktober 2010 fra kl. 19.00 - 22.00  

i Svend Gønge Hallens cafeteria.  
 Der vil traditionen tro være dansekonkurrencer, god mu-

sik og masser af effekter. 
Aldersgruppe: fra 4. klasse til 9. klasse 

Entré: 25 kr. 
Mød op og få nogle gode timer 

Med venlig hilsen 
Gitte Bruun-Simonsen 

Svend Gønge Håndbold 

Loppemarked 
Lørdag og søndag, 

den 25.-26. september.  
Kl. 10-17 begge dage.  

Klarskovvej 49  
i Klarskov. 

Digitalt klaver, B&G-
figurer, håndværktøj, 

duploklodser, guitar, flad-
skærmsfjernsyn, lommereg-

ner, bismervægt, gl. mes-
singmorter, Ginge-

brødmaskine og m.m.  
Tlf. 5532 9717. 

Med venlig hilsen 
Knud Dahlerup 

Klarskov 

Nu er der endelig håb om, at den sidste del af Lundby Hovedgade i Lundby bliver renoveret. 
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Svenske træpiller  
896 kg. 8mm svenske à 16 kg: 

1895,- afhentet 
Vi kan også levere: 

 1 palle 896 kg.: 2145,- kr.  
2 paller 1792 kg.: 4090,- kr. 
3 paller 2688 kg.: 5985,- kr. 

Briketter, afhentet: 
960 kg. danske briketter:  

1825,- kr. 
Alle priser er inkl. moms! 

Nyt fra  
Beldringe 
Søndag den 4. oktober ar-
rangerer Beldringe Borger-
forening plantebytte på 
Hastrupvej 20 (Wessel) i 
tidsrummet kl. 13.00-15.00. 
Kom med eller uden plan-
ter! Borgerforeningen er 
vært ved kaffe og kage. 
Torsdag den 14. oktober 
starter efterårssæsonen med 
torsdagskomsammen, hvor 
vi hygger os med spil, sang 
m.m. Tidsrummet er kl. 
13.30-16.30 i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. Vel 
mødt! 
Beldringe Borgerforening 
er i gang med at oprette sin 
egen hjemmeside. Den er 
ikke helt færdig , men alle-
rede nu kan man klikke sig 
ind på www.beldringe-
borgerforening.dk  
(husk bindestreg)  
Prøv det! 
 

Hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Tirsdag den 28. september kl. 7.30-
9.00 kan du komme til morgenkaffe 
og netværks-samtale hos formand 
for Syv Sognes Erhvervsforum Poul 
Erik Rønje i Køng. 
Du møde andre fra det lokale er-
hvervsliv i Syv Sogne på morgen-
mødet, som lokale virksomheder på 
skift lægger hus til.  
Vi bruger tid på at lære hinanden at 
kende, vi laver lidt markedsføring af 
de deltagende virksomheder, vi ud-
veksler referencer og ideer på tværs 
af brancher, og ind imellem går vi i 
dybden med et særligt tema.  
Næste virksomhedsbesøg finder sted 
hos vores formand Poul Erik Rønje 
som byder på morgenkaffe og rund-
stykker for kun kr. 20,-. 

Tirsdag den 28. september 2010 
kl. 7.30 - 9.00 hos Poul Erik Røn-
je på Køng Kirkevej 4, Køng, 
4740 Lundby. 
Program: 
7S-Erhvervsforum byder velkom-
men.  
Alle deltagere præsenterer sig selv 
og deres virksomhed. 
Networking. 
Husk tilmelding på email info@7s-
erhvervsforum.dk snarest, og giv 
endelig invitationen videre til dine 
erhvervskontakter. 
Vi glæder os til at se en masse mor-
genfriske virksomheder. 

Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje   

www.7s-erhvervsforum.dk   

Syv Sogne Erhvervsforum 
inviterer til rundstykker  
og netværks-samtale 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Vi nærmer os..  
Ja, vi nærmer os tiden, hvor du skal 
til at tænke på at planlægge skift til 

vinterdæk. Book en tid i din egen ka-
lender og ….. 

Ring til Johannes i Køng  
og få en aftale! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

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 1000 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.lundbyweb.dk 

 

Det er mandag, den 4. okto-
ber 2010 nøjagtigt 120 år 
siden, man i bestyrelsen for 
A/S Sværdborg Sogns For-
samlingshus indviede dét, 
der i dag stadig fungerer 
som forsamlingssted for 
såvel private fester som for 
foreningers arrangementer i 
Over Vindinge. 
- Vi markerer jubilæet med 
en fest, hvortil alle beboere i 
Sværdborg sogn inviteres, 
fortæller næstformand i be-
styrelsen John Søndergård. 
Udover at uddele invitatio-
ner til festen, der finder sted 
lørdag den 9. oktober kl. 18,  
bliver området informeret 

om det årlige julemarked, 
der ligger lørdag den 6. no-
vember kl. 10-16 i år.  
Bagagerumsloppemarkeder 
og suppestuer, juletræsfest 
og nu også en jubilæums-
fest: Alt sammen initiativer, 
der skal sikre husets overle-
velse.  
Men når det trods tiderne 
går så godt for huset, skyl-
des det  først og fremmest, 
at der er en aktiv og engage-
ret bestyrelse, lyder det fra 
John Søndergård.  
Vil du vide mere om aktivi-
teterne i Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus i Over Vin-
dinge, så ring 2985 0944. 

Over Vindinge 
forsamlingshus 
fylder 120 år 
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Efter endt ombygning og 
renovering genåbner Lund-
by Bibliotek mandag den 4. 
oktober som selvbetjent 
bibliotek med daglig åb-
ningstid fra 7 til 23.  
Der vil fortsat være mulig-
hed for bibliotekarisk bi-
stand og hjælp til selvbetje-
ningsautomaterne tre gange 
om ugen mandag kl. 13-16, 
tirsdag kl. 14–16 og torsdag 
kl. 10–13. 
Kl. 13 på åbningsdagen er 
der taler, underholdning og 
et let traktement. Alle er 
velkomne. 
De følgende to uger vil der 
være ekstraordinær mulig-
hed for indmeldelse, tilde-
ling af pinkode og hjælp til 
de nye automater hver efter-
middag kl. 14–16 (mandag 
til fredag). 
For at få adgang til det åbne 
bibliotek i Lundby skal man 
være fyldt 14 år og registre-
ret som låner på Vording-
borg Bibliotekerne og have 
en pinkode. I den selvbe-
tjente åbningstid har børn 
kun adgang sammen med 
voksne. Man låser sig ind 

på biblioteket med sit sund-
hedskort samt sin pinkode. 
Som låner skal man klare 
sig selv i det selvbetjente 
bibliotek. Det indebærer, at 
man selv skal låne, aflevere 
og reservere materialer. I 
Vordingborg Biblioteks 
åbningstid er der mulighed 
for at få telefonisk hjælp af 
personalet her.  
Alle materialer er forsynet 
med en chip, der samtidig 
fungerer som tyverisikring. 
Ved udlån delaktiveres ty-
verisikringen automatisk, og 
ved aflevering aktiveres 
tyverisikringen igen. 
Når man benytter bibliote-
ket i den selvbetjente tid, 
bliver man registreret med 
navn og adresse. Der er 
endvidere tv-overvågning i 
biblioteket af hensyn til 
brugernes tryghed for at 
undgå tyveri, hærværk og 
lignende. 
Inden biblioteket lukker kl. 
23 bliver man advaret over 
højtalersystemet, før alar-
men bliver sat til. 
Samtidig med ombygningen 
til åbent bibliotek, er der 

opsat nyt køkken og indret-
tet mødelokale, som kan 
lånes til kulturelle arrange-
menter. Dagplejerne i Lund-

by vil fortsat bruge et lokale 
som samlingssted. 
 

Ulrik Jensen 

Lundby Bibliotek genåbner 4. okt. 

Her skulle din annonce ha’ været! 
Bestil din annonce til næste nummer 

4750@lundbyweb.dk 
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Atter i år deltager Køng 
Sognearkiv i Arkivernes 
dag, som i år har temaet 
”Vejr og klima”. Vi synes, 
det er et spændende tema, 
som vi gerne vil lave en 
udstilling om, men vi har 
ikke ret mange billeder i 
arkivet om vejr og vind. Vi 
efterlyser derfor billeder af 
sol og sommer, snestorm og 
regnvejr – regnbuer og 
stjernehimmel – skyformati-
oner og vejrvarsler - og alt 
mulig andet, som har med 
vejr og klima at gøre. 

Vi har allerede hørt fra vo-
res gæster i arkivet, at de 
har vejrbilleder derhjemme, 
bl.a. af den store snestorm, 
som begravede Køng Sogn i 
vinteren 1978/79, og vi hå-
ber, de finder dem frem og 
kommer forbi med dem til 
os. Men vi er helt sikre på, 
at der også er mange andre i 
sognet, som har billeder af 
forskelligt vejrlig i Køng 
sogn. Fx iskørsel på Dybsø 
Fjord, oversvømmelserne på 
Avnø eller afvanding af 
Køng Mose. 

Vi vil blive meget glade, 
hvis I kommer forbi os med 
billeder, som vi enten må få 
eller kopiere. Billederne 
skal i første omgang bruges 
til vores udstilling på Arki-
vernes Dag lørdag den 13. 
november, men på længere 
sigt vil de indgå i arkivets 
samling og være med til at 
dokumentere Køngs Sogn 
historie – også når det gæl-
der vejr og vind. 
Vi har åbent mandag den 4. 
oktober kl. 16 – 18 og man-
dag den 1. november kl. 16 
– 18. Men vi kan også aftale 

at mødes på et andet tids-
punkt i arkivet, hvis det 
passer bedre. Ring og aftal 
tid med Sanny Hansen på 
5576 9356 eller send en 
mail til arkivet på koeng-
sognearkiv@hotmail.com. 
På gensyn i Køng Sognear-
kiv, som bor i graverboligen 
ved siden af Køng Kirke, 
Køng Kirkevej 19, og på 
forhånd tak for hjælpen. 

 
 

Sanny Hansen  
& Else Lützhøft 

Køng Sognearkiv 

I februar 2010 var frosten så hård, at man kunne træne 
iskørsel på Dybsø Fjord 

Køng Sognearkiv efterlyser  
billeder af vejr og vind 

Lundby Bibliotek genåbner 
mandag, den 4. okt. kl. 13 

med taler, underholdning og et lille traktement. 
Alle er velkomne! 

 
 
 
 
 
 
 

Det åbne bibliotek i Lundby  
holder åbent alle dage kl. 7–23 

Betjent åbningstid: 
Mandag kl. 13 - 16 
Tirsdag  kl. 14 – 16 
Torsdag kl. 10 - 13  

 
 
 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

www.lundbyweb.dk 
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Blangslev Blangslev 
NB! Nu har vi åbent ALLE DAGE 8-19! 

11,- 24,- 

14,- 

60,- 

10,- 
Stort franskbrød 
Bake off 600 gr. Pr. stk. 

                                   Kellog’s 
                     morgen- 
                              mad 
 

 

Håndmadder  
alle ugens dage fra kl. 10.00. 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,  
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 
 

Friskhakket oksekød 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-12% 500 gr. 
Pr. pakke 

Hvornår er der åbent i Spar? 
Det er der alle ugens dage 

8-19 
OGSÅ SØNDAG! 

Menu Dagens ret: 
20. sep: Biksemad med bearnaisesovs,  
              spejlæg og rødbeder. 
21. sep: Hamburgerryg med grøntsager,  
              sovs og kartofler. 
22. sep: Krebinetter med stuvede ærter  
              og gulerødder. 
23. sep: Roastbeef med baconbønner,  
              sovs og kartofler. 
24. sep: Svinekam stegt som vildt  
              med sovs og kartofler. 
25. sep: Entre côte med bagt kartoffel  
              og bearnaisesovs. 
26. sep: Skinkeschnitzel med ærter,  
              sovs og kartofler. 

Schulstad rugbrød 
 
 
 
 
Kernefryd, gulerod  
eller solsikke i skiver 
925-1025 g Frit valg  

Tulip Middagsretter 
 
 
 
 
 
 
350 g. Frit valg 

27. sep: Højrebsfilet med flødekartofler  
              og mixed salat. 
28. sep: Koteletter med tomatflødesovs  
              og ris. 
29. sep: Stegt flæsk med persillesovs. 
30. sep: Revelsben med rødkål,  
              sovs og kartofler. 

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 20. september 2010 og frem til søndag den 26. september 2010 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

10,- 

50,

Nyt i Super Spar i Blangslev: Leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 

HIP-HIP-HURRA! 
Spar holder fød-
selsdag! 
Kom hen i Spar 
i Blangslev og deltag i konkurren-
cen om at vinde en bil!  

10,- 
 
 
 
 
 
 

3 pk.! 
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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. 

I forbindelse med etablerin-
gen af Borgcenteret i Vor-
dingborg er museet nu i 
gang med at grave på Slots-
torvet. 
Stort set alle de bygningsre-
ster og aktivitetsspor, der 
måtte være i udgravnings-
området er nu afdækkede og 
identificerede. 
Der har vist sig flere struk-
turer, end vi havde forven-
tet, fortæller kommunikati-
onschef Anders Kaas Søren-
sen.  
Bl.a. ser det ud til, at et stør-
re område med trækul og 
mørtelrester, godt kan være 
spor af et hus fra 1700-
tallets Prins Jørgens Palæ. 
Forud for vores udgravning, 
troede vi, at der netop her 
intet gammelt var tilbage, 

fordi man har foretaget sto-
re afgravninger af arealet i 
forbindelse med anlæggel-
sen af Slotstorvet i midten 
af 1800-tallet, siger Anders 
Kaas Sørensen. 
Allerede før, vi åbnede vo-
res udgravning, vidste vi, at 
der skulle ligge massive 
rester af 2 bygninger under 
asfalten: En portbygning og 
en bygning opført i kalk-
sten. 
 
Vippebro 
Vores undersøgelse har til 
formål dels at se, i hvilken 
stand de 2 bygninger er, 
dels om vi kan få flere op-
lysninger ud af dem, end 
man fik i 1923, hvor de blev 
undersøgt første gang 
Det sidste må man sige i høj 

grad at være tilfældet: 
Vi kan se, at porten er kon-
strueret til en vippebro, hvor 
et stykke af broen har strakt 
sig ind i portrummet bag 
porttærskelen som kontra-
vægt, og det gjorde det let-
tere at hæve broen. 
I de første dage af udgrav-
ningen diskuterede vi me-
get, om der var flere bygge-
faser i portbygningen: Faca-
demuren er vældigt fint, 
godt murværk sat af ensar-
tede, pæne sten med om-
hyggeligt strøgne mørtelfu-
ger. De to murflader, der 
udgør portåbningen, er 
straks mindre omhyggeligt 
murede, og der er anvendt 
sten, der er større end faca-
dens sten. Bagmuren til 
facaden er rent klamperi: 
Store og små sten vekslende 
med kalksten er lagt hulter 
til bulter med sjaskede fu-
ger. 
Nærmere studier af de for-
skellige mure har imidlertid 
ført til den konklusion, at 

det hele er bygget ad en 
omgang. Det murværk, der 
står i dag, udgjorde i mid-
delalderen den del af porten, 
der lå under niveauet for 
broen. Dvs. at siderne i den 
portåbning, der er bevaret, 
har stået under broens plan-
ker og derfor kun kunne ses, 
når broen var slået op – og 
da har portrummet ligget 
hen i mørke.  Også bagvæg-
gen til facaden må have 
ligget under portens gulv. 
Hvorfor gøre sig umage 
med noget, der alligevel 
ikke skulle ses. I disse dage 
pudser vi færdigt omkring 
kalstensbygningen, og så 
resterer tegning, tegning og 
atter tegning. 
 
Der fortælles stadig om 
undersøgelserne på stedet 
på hverdage kl. 13.  
Mandag den 20. september 
kl. 19.00 er der arrangeret 
en ekstraordinær aftenfrem-
visning. Det er gratis og alle 
er velkomne. 

De aktuelle ud-
gravningerne på 
Slotstorvet i Vor-

dingborg. 

De 
higer 

og 
søger 
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Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

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

Tak! 
Tak til alle, der kom til 
min reception i Med-
borgerhuset Lundby 

lørdag den 11. septem-
ber. Det blev en rigtig 

dejlig dag!  
Det er slet ikke slemt at 

blive 60  
på den måde!  

Også tusind tak for de 
mange flotte gaver! 

Mange hilsner 
Peter Sten Hansen, 

Lundby 

Tak for indsatsen 
En stor tak til alle de akti-
ve, til leverandører og alle, 
som hjalp med til, at fød-
selsdagsfesten for Svend 
Gønge Poulsen den 21. 
august blev så stor en suc-
ces. 
Sådan lød det fra evalue-
ringsmødet, der blev holdt 
mandag den 13. september 
i Medborgerhuset Lundby. 
Blandt de mange fremmød-
te var der stor tilfredshed 
med arrangementet. Maden 

var god, underholdningen 
var god, der var utroligt 
mange deltagere i flotte 
dragter, og alle de aktive 
havde ydet en formidabel 
indsats, som gjorde, at det 
hele klappede som det 
skulle! 
De småting, som ikke fun-
gerede efter planen, blev 
klaret spontant, så det var 
de færreste af gæsterne, 
som opdagede, hvis noget 
ikke var helt efter planen. 

Rambuktyveri  
på Statoil ved  
Bårse Runddel 
Tirsdag i sidste uge klokken 
01.40 om natten bragede en 
rendegraver gennem butiks-
ruden ind i Statoil-butikken 
ved Bårse Runddel.  
Dele af inventaret blev truk-
ket ud på pladsen, og tyvene 
brød kasseapparatet op, stjal 
byttepengene og forsvandt 
med et mindre, rødt penge-
skab.  
Rendegraveren blev efterladt 
på gerningsstedet med moto-
ren i gang, mens tyvene for-
svandt i ukendt retning. 
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September 
Ma 20 4750Avisen omdeles 
Ti 21 4750Avisen omdeles 
18.30: Vandretur fra Lundby 
Parken 
On 22 19.00: Bestyrelses-
møde i Borgerforeningen 
Lundby. 
Mødet holdes i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4. Alle 
borgere i Lundby Sogn er 
velkomne.  
To 23 
Fr 24 
Lø 25 10-17: Loppemarked 
Klarskovvej 49 i Klarskov 
Sø 26 10-17: Loppemarked 
Klarskovvej 49 i Klarskov 
10-16: Rollespil i Svend Gøn-
gelunden med overnatning 
Ma 27 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen 
Ti 28 18.30: Vandretur fra 
Skaverup Strand 
On 29  
To 30 18.30: Rollespil 
Svend Gønge, workshop i 
Medborgerhuset Lundby 
 

Oktober 
Fr 1 19-22: Sodavandsdisko-
tek i Svend Gønge Hallens 
Cafeteria. Arr.: ISG Håndbold 

Lø 2 14.00: Vandretur fra 
Bårse Stadion 
Sø 3  
Ma 4 4750Avisen omdeles 
13-15: Plantebyttedag hos 
Wessel Doldersum, Hastrup-
vej 20 i Beldringe. Arr.: Bel-
dringe Borgerforening. 
13.00: Lundby Bibliotek gen-
åbner efter ombygning med 
taler, underholdning og et lille 
traktement. Alle er velkomne 
på Lundby Hovedgade 100!  
Ti 5 4750Avisen omdeles 
On 6 
To 7 18.30: Rollespil Svend 
Gønge, workshop i Medbor-
gerhuset Lundby 
Fr 8 
Lø 9 18.00: Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i Over 
Vindinge fejrer sin 120 års 
fødselsdag med fest for sog-
nets borgere. 
Sø 10 10.00: Vandretur fra 
Avnø Naturskole 
Ma 11 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen 
Ti 12 
On 13 
To 14 13.30-16.30: Tors-
dags-komsammen i graverhu-
set ved Beldringe Kirke. Vi 
hygger os med sang og spil. 
Beldringe Borgerforening. 

Det sker i Syv Sogne 

Nu bliver dagene kortere, så 
derfor skifter vi fra oktober 
over til at gå i weekenden, 
skiftevis lørdag eftermiddag 
med start kl. 14.00 og søn-
dag formiddag start kl. 
10.00 
Turene er på mellem 8-11 
km. med mulighed for af-
kortning og varer ca. 2 ti-
mer. 
Alle er velkomne, også med 
stave, instruktion kan gives 
undervejs! 
 
Vandreplan: 
Lørdag den 2. oktober:  
Start Bårse Stadion 
Søndag den 10. oktober: 
Start Avnø Naturskole, 
rundt Nokkeskoven 
Lørdag den 16. oktober: 
Start Netto i Præstø 
Søndag den 24. oktober: 
Start Grusgraven i Ugledige 
Lørdag den 30. oktober: 

Start Sværdborg Kirke 
Søndag den 7. november: 
Start P-pladsen i Ambjerg-
skoven på Københavnsvej 
Lørdag den 13. november: 
Start Avnø Naturskole – 
rundt Strandbygård og Sal-
lerupgård 
Søndag den 21. november: 
Start Ådalsvej i Bårse (ca. 
midt på) 
Lørdag den 27. november: 
Start Netto i Mogenstrup 
Søndag den 5. december: 
Start Køng Museum 
JULEFERIE 
2011:  
Lørdag den 8. januar: 
 Start Lundbyparken 
VEL MØDT til alle med 
hilsen fra planlægningsgrup-
pen. 

Else-Marie og Hans-Kurt 
Petersen, tlf. 2227 7732 og 

Hanne Kofoed Jensen,  
tlf. 2075 8420. 

Nu vandrer vi  
i weekenden 

 

Rollespil lørdag-søndag 25.-26. sept.  
Med overnatning! 

Du skal være mindst  8 år. Men hvis du er under 10 år, 
skal en af dine forældre blive på spilstedet, med mindre 

andet er aftalt med rollespillederen. 
Alle er velkomne, uanset om man har spillet 

rollespil før.  Alle kan få kofter i deres holds farve, og 
de, der ikke har deres egne våben, kan låne et.  

Pris: 80,- kr. incl. spisning 
Tjek ind på spilstedet i Lunden lørdag kl. 13:00 

(bag Svend Gønge-skolen og hallen i Lundby) 
Sværdborgvej 3,  4750 Lundby 
Spilstop søndag kl. ca. 13:00  

SLUT - søndag kl. 14:00 
Tilmelding: peter@rsg-rollespil.dk 

Næste workshop: torsdag den 30. sept. kl. 18.30 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 

Læs mere på www.rsg-rollespil.dk 
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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 

6022 9700 

Den store gymnastikdag i 
Svend Gønge Hallen i Lund-
by blev en dag i børnenes 
tegn. Ca. 50 børn var samlet 
forrige søndag for at prøve 
gymnastikken af. 
Efter en fælles opvarmning 
med forskellige øvelser blev 
alle børnene sluppet løs på de 
store redskaber. Der var bl.a. 
flikflaktræner, team track, 
balancegang over krokodille-

graven, og en raketbane med 
masser af fart. I hele to timer 
var der fuld fart på! Og 
imens de mindre børn tonse-
de derudaf, så sveden drev af 
dem og latterhyl kunne høres 
igennem hele Svend Gønge 
Hallen, trænede Spring Team 
forskellige spring på trampo-
lin og airtrack, og til sidst 
kunne alle børn se Spring 
Team. 
Det var en søndag fuld af 
gymnastik, tons, sved, grin 
og en tur i junglen! 
Husk, at der er holdstart i uge 
37. Alle børn og unge er vel-
komne til gymnastik i ISG, 
vi glæder os til at komme i 
gang efter en lang sommerfe-
rie. 
Hilsen gymnastikudvalget og 

instruktørerne 

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 aflevér 

dine flasker i Merko. 

 

Den store gymnastikdag  
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 20. september 2010 til søndag den 3. oktober 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Og så bliver det ikke billigere! 
MEJERI - PÅLÆG: 
  
Kløver yoghurt med frugt  
1 liter frit valg                                         9,95 
  
Lav din egen pizza!! 
  
Super skinke i strimler 175 gram 
Defco Cocktailpølser 150 gram 
Marburger Bacon i tern 200 gram 
Pizzadej 400 gram                                  
Frit valg pr. stk.                                      7,95 
  
FRUGT & GRØNT: 
  
Bland selv frugt: Bananer - Æbler -  
Pære - Kiwi 10 stk.                               19,95 
  
Danske Kartofler 2 kilo pr. ps.              4,95 
  
KOLONIAL: 
  
Super Hvedemel 2 kilo pr. ps.               4,95 
  
LU Bastogne kiksekage m/ kanel- eller man-
delsmag 260 gram pr. pk.            14,95 
  

Kims Chips i STORE poser: Havsalt/
Barbecue/sour Cream & Onion eller franske 
kartofler  
tag 2 poser for                                       25,00 

BAGER: 
  
Prøv de nye kager fra Delicato 
  
Træstamme - Nøddestamme -  
Romstamme tag 3 stk.                        25,00 
  
Lørdag & søndag: Bland selv morgenbrød 
tag 4 stk. eller tebirkes  tag 2 stk          
Frit valg                                                 10,00 
  
  

Partivarer... først til mølle... 
  
Carletti: Skumbananer - P-Tærter -  
Brazil i æske pr. stk.                              9,95 
  
Dan Cake Tærte 200 gram pr. stk.       4,95 
  
Daloon Broccoli/Blomkålsgratin  
500 gram pr. stk,                                  14,95 
  
Økologisk pizza m/Mozzarella eller  
Pepperoni pr. stk.                                   9,95 
  
Tulip færdigretter "Middag for en"  
flere slags pr. stk.                                 14,95 

Selvfølgelig handler vi lokalt! 

Sådan helt fundamentalt: 

- Selvfølgelig  
handler vi lokalt 


