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

4750  Avisen 
6. årgang  

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 Nr. 55 - Januar 2009 

 

Ny ungdoms-
uddannelse 
til Lundby 

4750Avisen nu ud to 
gange om måneden 

Godt nytår! 

Denne måneds portræt af en borger i de 
syv samarbejdende sogne og Hammer 
Sogn er en aktiv kvinde i Beldringe 
Sogn. Christina Mattsson er formand 
for Beldringe Borgerforening, hvis dan-
nelse hun var initiativtager til for et par 
år siden. Læs meget mere om Christina 
Mattsson, som er hovedpersonen i Må-
nedens Portræt. 
                                      Se side 12-13 

Månedens 
PORTRÆT 

4750Avisen ønsker alle vores læsere 
og kunder et rigtigt godt nytår! 

Efter nytår udkommer 4750Avisen 
oftere end i de seneste fem år, hvor 
avisen er udkommet en gang om 
måneden. Men hvis 4750Avisen 
fortsat skulle udkomme, har det 
været nødvendigt at overgå til udgi-
velse hver 14. dag.        Læs side 5 

Ny glarmester og 
frisør i Lundby 
En ny glarmester i Sallerup og en ny 
frisørsalon på Lundby Hovedgade 
118 i Lundby. Der er gang i vores 
lille lokalsamfund!  
                    Se selv på side 4 og 16 

Meget tyder på, at der vil blive mu-
lighed for at etablere flere butikker i 
Lundby-området. Det viser en ny 
detailhandelsundersøgelse. Side 11 

Flere butikker til 
Lundby-området 

Den gamle præstegård i Lundby er 
blevet rammen for et nyt uddannel-
sestilbud til unge med særlige behov.  
Det er Waldemarsbo Efterskole i Fa-
xe Ladeplads, der har købt præstegår-
den af familien Elmelund og indrettet 

uddannelsessted i den gamle præste-
gård. Der er tale om en 3-årig ung-
domsuddannelse, der i øvrigt vil sam-
arbejde med Sydsjællands Vand-
sportscenter i Bårse.    
                                Læs side 3 

Sheriffen fra LundbySheriffen fra LundbySheriffen fra Lundby   
                                                                                    Læs side 8 
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4750Avisen kommer oftere 
Hvis Vorherre og Post Dan-
mark vil udkommer 4750A-
visen fra 1. februar to gange 
om måneden. 
Baggrunden for overgangen 
til tiere udgivelse er nye 
krav fra Post Danmark, som 
har gjort ændringerne nød-
vendige.  
Det belaster naturligvis 

4750Avisens økonomi, at vi 
skal udkomme to gange om 
måneden, men til gengæld 
får vi også mulighed for at 
tegne flere annoncer og for 
at blive mere aktuelle. 
Den præcise udgivelsesplan 
for 4750Avisen i 2009 er 
ikke på plads endnu, men 
det skulle ligge fast, at næ-

ste nummer af avisen ud-
kommer onsdag-torsdag den  
28.-29. januar med deadline 
den 15. januar. 
Hvis du ønsker at annoncere 
i det nummer af avisen, som 
udkommer midt i måneden, 
hører vi gerne fra dig! 
Som annoncør i 4750Avisen 
bestemmer du naturligvis 

selv, hvor mange gange om 
måneden, du ønsker at an-
noncere. Og hører vi ikke 
andet fra dig, regner vi med, 
at du fortsætter med at an-
noncere i det nummer af 
avisen, som udkommer om-
kring den 1. i måneden! 
Glædelig jul til alle! 
          Den gamle redacteur 

AP Glas & facader 

 
Din lokale glarmester 

 
- Døgnservice 
- Energiruder 

- Spejle/brusedøre/vægge 
- Montering af døre/vinduer 
- Aluminiums facader/døre 

- Renovering 
- Forsikrings skader 
- Freelance arbejde 

 
AP Glas & facader – Lundby – Tlf: 

20775887 – info@AP-glas.dk 

Modeshow med 
1600tals-dragter 

Kunne du tænke dig en 
enestående oplevelse, skal 
du komme til modeshow i 
Tappernøje torsdag den 22. 
januar.  
Da holder Foreningen 
Svend Gønge modeshow 
med dragthistorikeren Do-
rothy Jones fra Næstved. 

Dorothy Jones er en af dem, 
der ved mest om 1600-
tallets dragter herhjemme, 
og hun forsker tilmed inten-
sivt på Sydsjælland for at 
finde ud af, hvordan folk 
gik klædt for 400 år siden. 
Blandt andet besøger hun 
flittigt vore kirker for at se 
på billeder med mennesker 
fra 1600-tallet. 
Og så laver Dorothy nøjag-
tige kopier af dragterne fra 
dengang, og dem kan du 
komme til at se i Kornma-
gasinet i Tappernøje tors-
dag den 22. januar. 
Læs mere om arrangemen-
tet på www.lundbyweb.dk. 
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Syv Sogne 
har inviteret 
bestyrelserne 
i foreninger i 
Syv Sogne-
området på 
kursus i janu-
ar og marts 
 
Syv Sogne har efter ansøg-
ning fået bevilget penge til 
et nyt projekt, som har fået 
arbejdstitlen ”Projekt Lokalt 
Lederskab i Syv Sogne”. 
Projektet skal følge op på 
resultaterne fra Projekt Syv 
Sogne, der har eksisteret 
siden 2005, og som har fo-
kuseret på at udvikle bor-
geraktiviteter i de enkelte 

sogne og etablere et samar-
bejde mellem sognene, så 
de i fællesskab kan løfte 
opgaver, de ellers ikke ville 
kunne klare enkeltvis. Et af 
resultaterne er, at der nu er 
borgerforeninger i alle Syv 
Sogne. 
 
Projekt Lokalt Lederskab 
skal videreudvikle borgeror-
ganisationerne i de Syv 
Sogne, således at de kan 
påtage sig større opgaver af 
længerevarende betydning 
for udviklingen af livsvilkå-
rene i de enkelte sogne. For 
at det skal lykkes, er det 
nødvendigt at etablere fora 
eller fællesskaber i de en-
kelte sogne, som gør det 
muligt at aktivere flere bor-
gere i sognets aktiviteter. 
Det holder ikke i længden, 
at aktiviteterne hænger på 
”Tordenskjolds soldater”.. 
 
Bestyrelsen i Syv Sogne 
Samarbejdet har besluttet at 

bruge en del af pengene til 
fællesaktiviteter for alle syv 
sogne. Resten er fordelt til 
de enkelte sogne, hvor de 
skal administreres af bor-
gerforeningerne. 
 
I første omgang vil for-
eningslederne blive klædt 
på til opgaven, senere følger 
aktiviteter for alle borgere i 
området. Lørdag den 17. 
januar 2009 afholder Syv 
Sogne opstarts- og inspirati-
onskonference for områdets 
foreningsledere, som efter-
følges af en temadag søndag 
den 15. marts. 
 
Det endelige program for 
start- og inspirationskonfe-
rence og temadag var ikke 
på plads ved avisens dead-
line, men det kan da oply-
ses, at deltagerne den 17. 
januar skal udpege de pro-
jekter, de vil arbejde videre 
med i de enkelte sogne.  
Inspirator ved dette arbejde 

bliver projektleder i Landdi-
strikterne Trine Testmann. 
Hun forventes desuden at 
komme med en appetitvæk-
ker til temadagen, hvor pla-
nen er, at deltagerne skal gå 
hjem med en færdig plan 
for, hvordan de kan gen-
nemføre deres lokale pro-
jekter. Ud over Trine arbej-
des der på at få en medar-
bejder fra kommunen til at 
komme den 17. januar og 
fortælle, om kommunens 
forventninger til de kom-
mende år. Desuden vil der 
blive givet en orientering 
om mulighederne for at 
søge projektmidler fra LAG 
og fra forskellige fonde. 
 
Hvis din forening ikke har 
modtaget invitation, og du 
ønsker at deltage, kan du 
kontakte din borgerforening 
snarest muligt. Tilmeldings-
fristen er den 9. januar 
2009. 

Nu skal foreningerne på kursus  
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Denne måneds portræt er af Bårse-
Beldringe Lokalråds formand Søren 
Vissing Nielsen, Gishale. Søren er lige 
blevet valgt som Beldringe Borgerfore-
nings nye repræsentant i Syv Sogne 
Samarbejdet efter Jakob Gnistrup og han 
er dertil medlem af sekretariatet i Lands-
byforum.                          Se side 24-25 

Månedens 

PORTRÆT 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Køng-Svinø Kirkeblad                
                 4 sider i midten 

200.000 til 
Gøngeland  
i Lundby  
Første konkrete skridt mod et Op-
levelsescenter for Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen og hans snaphaner 
er nu taget.  
EU har netop bevilget 25.000 euro 
(knap 200.000 kr.) til et forprojekt, 
som forbereder en ansøgning om 
støtte til et oplevelsescenter i 
Lundby og et tilsvarende i Osby 
Kommune i Skåne. Kommunerne 

giver et tilsvarende beløb, så de to 
centre i alt får knap 400.000 kroner 
tilsammen.   
Forprojektet kører fra februar til  
november, hvorefter der skal søges 
om rigtigt store penge, som kan 
realisere oplevelsescentre for den 
farverige gøngehistorie i både Os-
by og Lundby.            
                                        Se side 4 

Internationalt  
topmøde i Lundby 
Fredag den 20. februar var Lundby 
vært for et internationalt topmøde. 
Projektdeltagere fra Kalmar i Sveri-
ge og Rostock og Lohmen i Tysk-
land mødtes på Udby Kro med re-
præsentanter fra Borgerforeningen 
Lundby og Region Sjælland for at 
drøfte et fælles EU-projekt.  Se s. 6 

Nyt liv i Bårses 
borgerforening 
Om det var truslen om lukning, der 
gjorde udslaget ved ingen: men fak-
tum er, at der mødte mange menne-
sker op til generalforsamlingen i 
Bårse Grundejer– og Borgerfore-
ning forleden, og det bedste var, at 
en masse unge blev valgt ind i be-
styrelsen.                          Læs s. 3 

Lær hvordan du  
bliver super-sælger 
Syv Sognes Erhvervsforum lærer 
dig, hvordan du bliver super-sælger!            
                                     Læs side 14 
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Salon Krøltoppen 
Varme vintertilbud: 

Forhandler af IDhairwax 
Matrix hårprodukter 

- både til mænd og kvinder 
Wella Colortouch hjemmefarve 

til halv pris 
FØR: 100,- kr. NU: 50,- kr. 

 
SALON 
KRØLTOPPEN 
v/Else Christensen 
Tlf. 5576 7002 

Lundby Hovedgade 93, st. 
Åbent: 9.30-17.00 

tirsdag-torsdag og fredag 
lørdag: 9-12 

Lukket mandag & onsdag 

25.000 euro 
til snaphane– 
og gøngeland 
Et oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen i Lundby er kom-
met mange skridt nærmere 
efter at EU har bevilget 
25.000 euro til et forprojekt 
for dette center og et tilsva-
rende i Osby Kommun i 
Gøngelandet i Skåne. 
Det er Osby Kommun og 
Vordingborg Kommune, der 
har søgt EU om støtte til 

projektet, som vil oprette 
oplevelsescentre for snapha-
ner og gønger i Osby og 
Lundby. De to centre skal 
samarbejde og komplettere 
hinanden, således at turister 
vil få oplevelser både i 
Lundby og i Osby og i øv-
rigt også på vejen imellem 
de to centre. 
Det var oprindeligt Lundby, 
der henvendte sig til Osby 

Kommune for at få et sam-
arbejde om fejringen af vo-
res fælles snaphanehelt 
Svend Poulsen, og det førte 
til venskabsbyforbindelse 
med Lönsboda i Osby Kom-
mune. Siden henvendte ini-
tiativtagerne til et snaphane-

land i Osby sig til Lundby 
og spurgte, om vi ville være 
med til at lave et fælles EU-
projekt, da man vidste, vi 
havde lignende planer. Vor-
dingborg Kommune var 
positiv og gik med, så nu 
kører projektet. 

Avisen Norra Skåne har allerede omtalt bevillingen fra 
EU, der gør det muligt at komme i gang med de to samar-
bejdende oplevelsescentre for snaphanerne, Snapphane-
land i Osby og Gøngeland i Lundby. 

 
 

    med Jack     Cannon  
        and the    Sidefills  
     Lørdag den 14. marts              2009 kl. ca. 21  
       i forsamlingshuset                         i Over Vindinge,   
              Tinghøjvej 8,                        4760 Vordingborg.                   
         Køb din billet til                         støttefest 2009 med 
           ”Jack Cannon                             and the Sidefills”  
          ved indgangen                              for 120 kr.  
Spisning forud (kl. 19)                           af lækker Dansk 
Buffet i alt 200 kr. (mad & musik inkl.).  Bestil madbillet 
                           hos Jytte på tlf. 5538 2158.  

 

Bestyrelsen for Sværdborg Sogns Forsamlingshus. 

Generalforsamling i museerne.dk 
Onsdag den 18. marts afhol-
der Museumsforeningen i 
Vordingborg Kommune, 
museerne.dk, generalfor-
samling i Stege på Møn. 
Ønsker du at få indflydelse 
på den museale udvikling i 
Vordingborg Kommune, 
herunder sikre fremtiden for 
Køng Museer, vil det nok 
være en god idé at melde 
sig ind i Museumsforenin-
gen og deltage i generalfor-
samlingen.  
Som medlem af foreningen 
støtter du det lokale muse-

umsarbejde, herunder Køng 
Museer! Der er mange gode 
tilbud og fordele året igen-
nem, man som medlem kan 
benytte sig af. 
Fri adgang til alle museerne 
i Vordingborg Kommune. 
Årligt kontingent: Enkelt-
medlemskab: 150 kr. Hus-
standsmedlemskab: 200 kr. 
For medlemsskab kontakt 
forvalter Pehr Bagge på 
pb@museerne.dk eller tlf. 
5537 2554  
Se mere på 
www.museerne.dk.  



6 

 

4750Avisen, nr. 58, 2.-3. marts 2009 

Lundby Kiosken 
& Solcenter 

Lundby Hovedgade 95 
åben alle dage fra 7.30 til 21.00 
Frisk brød fra Ørslev Bageri hver dag 

Brødbestillinger på alle bagerens produkter  
modtages gerne, senest kl. 16 dagen før. 

Kom og få en gang sol Pris: 25,-  
10 turskort ”1 gang gratis” Ingen tidsbestilling 

Vi udlejer også DVD-film 
5576 6191 

Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Marts: 16.-17. marts - deadline 9. marts 
April: 30.-31. marts - deadline 23. marts 

April: 13.-14 april - deadline 6. april 
Maj: 27.-28. april - deadline 20. april 

Maj: 11.-12. maj - deadline 4. maj 
Juni: 25.-26. maj - deadline 18. maj 
Juni: 10.-11. juni - deadline 1. juni 

4750Avisen holder SOMMERFERIE 
Bemærk! Vi udkommer  

mandag-tirsdag i lige uger  
og har deadline mandag i ulige uger!  

Stavgang i gang igen 
Så skal vi i gang med at gå 
igen! Med eller uden stave, 
store som små, alle er vel-
komne. Det er de to Lund-
byborgere Ingegerd Riis og 
Margit Andersen, der pisker 
medsøstre– og brødre til at 
komme ud og få rørt sig og 
nyde naturen. 
- Vi starter tirsdag den 10. 

marts kl. 9.00 ved Folke-
sundhedspladsen ved Ibsvej 
i Lundby, siger de to. 
- Vi går langt eller kort, alt 
efter eget ønske. Husk gode 
travesko og lidt at drikke. 
- Vel mødt til alle, der har 
lyst til at gå med, siger In-
gegerd og Margit. Yderlige-
re oplysninger 5576 7236. 

Gæsterne fra Lohmen i Tysk-
land, Region Sjælland, Kal-
mar i Sverige og Rostock i 
Tyskland ved arbejdsbordet 
på Udby Kro. 

De kom fra syd og de kom 
fra nord og mødtes i Lund-
by, nærmere bestemt Udby 
Kro, 4750 Lundby. 

Fredag den 20. februar var 
vores lille Sydsjællandske 
område vært for et internati-
onalt møde om et EU-

projekt, som sætter fokus på 
mulighederne for at bruge 
natur og kultur til at fremme 
folkesundheden. Landdi-

strikterne i både Sverige, 
Tyskland, Danmark, Fin-
land og Polen er fyldt med 
natur, som hvis man fik 
flere til at bruge den, vil få 
en kolossal effekt på folke-
sundheden. 
De deltagende lande, herun-
der den lille Borgerforening 
i Lundby, vil nu lægge sid-
ste hånd på et forslag til et 
EU-projekt, som skal indle-
veres senest med udgangen 
af marts.  
Borgerforeningen Lundby 
har tænkt sig at bidrage med 
et naturprojekt, som inddra-
ger mange lokale aktører i 
lokalsamfundet. 
Gæsterne fra Sverige og 
Tyskland var meget tilfred-
se med Kate Fugls frokost 
på Udby Kro. 

Internationalt  
topmøde i Lundby 
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Lundby Biblioteks åbningstider: 
Mandag: ……………….....  14-16 
Tirsdag:  ……………….....  14-17 
Torsdag:  ………………….  16-19 

Lundby Bibliotek 
Lundby Hovedgade 100 

Telefon: 5576 7224 
lundbib@vordbkom.dk 

www.lundbybibliotek.dk 
Tømrermester Ole J. Larsen 

Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Åbningstider:   
onsdag-torsdag-fredag kl.10-17 og  
lørdag kl. 10-13  
Øvrige dage udleveres ved aftale  
på mobil 2061 6719.  
Blomster til enhver begivenhed,  
glæde eller sorg. Bemærk at vi har en 
hjemmeside på vej www.lisbethskov.dk 

2061 6719 

På Sværdborg Sogneblads 
webavis 
www.svaerdborgsogneblad
.dk har man gennem nogen 
tid kunnet følge med i småt 
og stort, orientere sig om 
kommende aktiviteter og 
lignende.  
For dem der ikke har PC 
eller internetadgang, hen-
vises til 4750-Avisen selv-
om det ene medie jo ikke 

behøver at udelukke det 
andet. Og et lille hip … 
igen … man hungrer også 
efter, at modtage bidrag til 
sognebladets webavis, 
hvilket jo gør mediet mere 
aktuelt og attraktivt for 
dem der kigger indenfor. 
 

På gensyn ”derinde” 
Bestyrelsen 

Følg med på Sværdborg 
Sogneblads webside  
- og i 4750 Avisen 

Onsdag den 1. april kokkere-
rer madklubben igen. 
Menuen står på Kylling Tik-
ka Masala, med ris og salat. 
Det er en indisk ret. Chef-
kokken er denne gang Else 
Lützhøft, som er en knag udi 
mad fra fjerne destinationer. 
Børnemenuen er kyllingelår 
med ris og karrysauce. 
 

Prisen er 60 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn. 
Tilmelding  senest søndagen 
før på tlf: Margit  5576 7236 
eller tlf og sms til Winni på 
4050 9278 eller mail på  
anniklanzky@ 
vip.cybercity.dk 
 
Vi glæder os til at se jer! 

Madteamet  

De glade kokkepiger serverer  
Kylling Tikka Masala den 1. april 

Fire af de fem glade kokkepiger: Annik, Margit, Winni og 
Konny. Den femte, Else, tog billedet. 
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Indbydelse til alle bestyrelser* i Syv Sogne området 
 

Til deltagelse i Projekt Lokalt Lederskab 
 

Søndag den 15. marts 2009 kl. 0900 i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4. 
 
I fortsættelse af inspirationsdagen i januar fortsætter Projekt Lokalt Lederskab med 
et lederkursus for bestyrelsesmedlemmer* i form af en workshop. Ideen med work-
shoppen er, at de enkelte bestyrelser/foreninger har et projekt, der skal gennemarbej-
des og senere gennemføres, herunder hvordan man får inddraget medlemmer/
borgere til at indgå i projektet. Det skulle også gerne være en model for, hvorledes 
man senere også kan inddrage medlemmer/borgere i andre arbejder/projekter. 
Har du/I ikke deltaget i inspirationsdagen i januar kan du/I  godt deltage i dette kur-
sus den 15. marts. 
 
Foreløbigt program: 
0900 – 0930:  Velkomst og morgenmad. 
0930 – 1015: Oplæg og inspiration til projektværkstedet v/ Trine Testmann,  
                       Landdistrikternes Hus. 
1015 – 1200: Syv Sogne lige nu – hvad er det vi er gode til,  
                       og hvilke ting vil vi gerne styrke? 
                       Idéudveksling og tanker – en brainstorm for lokale eksperter 

1200 – 1300: Frokost 
1300 – 1400: Formulering af konkrete projekter i de enkelte områder. 
1400 – 1430: Kaffe og opsamling fra grupperne 
1430 – 1515: Hvordan skrives den gode ansøgning og hvor kommer pengene fra?  
                       v/ Trine Testmann 
1515 – 1530: Kommende projekter i Syv sogne 
1530 – 1545: Afslutning. 
 
Kursus og fuld forplejning er gratis, men tilmelding skal ske til: 
Jørgen E. Petersen 
E-mail: mejsehuset@hotmail.com  
Tlf.: 5598 2430 
eller 
Steen Nielsen 
E-mail: ibsvej43@nielsen.mail.dk  
Tlf.: 5576 7217 
Senest lørdag d. 7. marts med oplysning om navn, bestyrelse og evt. e-mail og tlf. 

Med venlig hilsen 

Syv Sogne Samarbejdet 
*) Det kan f.eks. være bestyrelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger, fritids- 

& sportsforeninger, menighedsråd, børnehaver, SFO og skole o.lign. 
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Helen Davies og Agnethe Christensen synger og spiller britiske folkeviser. 

Blow the wind southerly  
”Blow the wind southerly – 
sange ved havet” 
Smuk og betagende en-
gelsk musik for altstemme 
og  harpe med tidløse tek-
ster fra folkets kvad, sal-
mer og viser. 

Sammen med den walisi-
ske harpenist Helen Davies 
på keltisk harpe synger den 
svensk-danske sangerinde 
Agnethe Christensen 
skotske og engelske folke-
viser – britisk musikpoesi 

fra folkets sagaer til dan-
sant harpemusik. 
Tirsdag d. 3. marts 2009 kl. 
19,30 i Køng Kirke. 
 
Der er gratis adgang.  
Alle er velkomne! 

Foreningen 
Svend Gønge  
holder general-
forsamling  
Mandag den 23. marts kl. 19 
holder Foreningen Svend 
Gønge generalforsamling i 
Medborgerhuset Lundby. 
Det er den første ordinære 
generalforsamling efter den 
stiftende den 12. april 2008. 
På generalforsamlingen skal 
der vælges nye bestyrelses-
medlemmer, idet Heinz Ha-
mann fra Faxe ikke ønsker at 
genopstille. Det samme er 
tilfældet for suppleant Mona 
Hamann. 
Bestyrelsen har i øvrigt en 
række forslag til ændring af 
vedtægerne ved generalfor-
samlingen. 
Man foreslår, at foreningens 
medlemmer betaler 0 kroner i 
kontingent, at bestyrelsen 
vælger fem medlemmer på 
generalforsamlingen og at 
bestyrelsen konstituerer sig 
selv med en formand, næst-
formand, kasserer og sekre-
tær. Hvis ændringsforslagene 
vedtages, vil de være gæl-
dende allerede fra generalfor-
samlingen, og valgene vil 
foregå efter de nye regler, 
hvis de bliver vedtaget. 
- Formålet med vedtægtsæn-
dringerne er at gøre vores 
arbejde mindre bureaukra-
tisk, så vi 100 pct. kan kon-
centrere os om at arbejde for 
en strålende fejring af Svend 
Poulsens 400 års fødselsdag i 
2010, siger formand for For-
eningen Svend Gønge, Peter 
Sten Hansen. 
Bestyrelsen foreslår også, at 
kontingentet på 0 kroner ved-
tages at gælde allerede fra 
generalforsamlingen, og de 
medlemmer, som allerede har 
betalt deres kontingent på 
100 kroner, vil få tilbudt at få 
beløbet tilbagebetalt. 
Alle er velkomne til general-
forsamlingen. Man kan mel-
de sig ind ved indgangen. 
Man er så valgbar, men har 
ikke stemmeret denne gang. 

En aften i kundernes verden 

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.00-21.00 på Avnø Naturcenter 
To gange Kim tager udgangspunkt i værktøjer, som kan udnyttes for at blive endnu bed-

re til at få kunderne til at købe. 
Kl. 19.00-19.45 inkl. spørgsmål.  
Kundens verden: Hvad ved vi fra 50 års erfaring, forskning og undersøgelser?  
V/ Kim Buch-Madsen. 
Hvad driver kunderne? Hjerne, hjerte, pengepung og….gæt selv! 
Kunder er som dig og mig. De siger ofte ét og gør noget andet. Hvis du 
siger 10 ord, opfatter kunden ét. Højst. Sørg for det bliver det rigtige 
Kim Buch-Madsen, cand.merc., forfatter til flere bøger om kunder og mar-
keting, har gennemført en lang række markedsundersøgelser. Driver selv-
stændig kursus- og konsulentvirksomhed, underviser bl.a. på HD-studiet. 
Kl. 19.45-20.00 Pause. 
Kl. 20.00 – 20.45 inkl. spørgsmål:  
Ved personligt salg er tillid vigtig for at kunden køber. V/ Kim Hannibal. 

De 4 elementer som forudsætninger for høj tillid mellem mennesker? 
Hvordan spiller du din rolle, og hvilken rolle spiller kunden? Hvordan spiller 
du op til din kunde? 
Kim Hannibal, Chefkonsulent, erhvervsanalytiker og ejer af virksomheden 
FOCUS HANNIBAL i Næstved www.focushannibal.dk 

Kl. 20.45 – 21.00 afrunding og afslutning. 

Arr.: Syv Sognes Erhvervsforum 
Tilmelding senest 11. marts ved henvendelse til formand Klaus Larsen 

Tlf. 2083 6796 eller larsen@mato-hunger.dk 
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Brødrene Olsen 
kommer til Lundby 
Lørdag den 2. maj kommer de le-
gendariske Brødrene Olsen til Lund-
by. De optræder i Svend Gønge-
Hallen til Vennernes store halbal. 
                                       Læs side 12 

Landsbyens 
gadekær blev 
endelig renset  
Det er mange år siden, at æn-
derne har kunnet spejle sig i 
vandet i gadekæret i Gl. Lund-
by. Men nu kan det igen lade 
sig gøre. Kommunen har efter 
talrige opfordringer fra Borger-

foreningen og borgere endelig 
renset gadekæret for tagrør. 
Tilbage er kun en lille stribe 
tagrør, som rørhønen kan gem-
me sig i. 
                                Læs side 5 
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Skånske idrætsfolk 
var på påskevisit  
40 unge fra Lundbys venskabsby 
Lönsboda i Skåne var i påsken på 
besøg i Lundby. De 40 piger og 
drenge var alle fodboldspillere fra 
Lönsboda GIF, som var på trænings-
besøg hos Idrætsforeningen Svend 
Gønge.  
                                        Læs side 6 

Hip-hip-
hurra! Oplev en  

midsommerfest  
i Skåne 
De fleste har nok hørt om de festlige 
og stemningsfulde midsommerfester i 
Sverige. Nu kan du komme med på en 
tur med midsommerfest.      Læs side 9 

Hip-hip-hurra! er titlen på en ny 
rubrik, vi indfører i 4750Avisen 
fra næste nummmer. Du kan sen-
de digitale fotos i anledning af 
fødselsdage, bryllupper, barnedåb 
og andre glædelige begivenheder.  
                             Læs mere side 15 
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Redaktøren har ordet 

                Endelig forår!  

S å kom foråret en-
delig! Efter en 

lang og kold vinter sætter 
man endnu mere pris på 
varmen og lyset og natu-
ren, der bobler af nyt liv. 
Nu gælder det bare om at 
nyde det, så længe det 
varer. Aprilsvejr har det 
jo som purunge piger - 
det ved ikke rigtigt hvad 
det vil. 
Først når vi kommer ind i 
maj, kan vi være nogen-
lunde sikre på, at varmen 
holder ved. 
 

H jemme i Löns-
boda går Tom-

my Johansson og glæder 
sig. Dels over foråret, 
som også er kommet til 
det nordøstlige Skåne, 
dels over det samarbejde 
med Lundby, som nu 
endelig er kommet i gang. 
Her i påsken var Tommy 
og hans kone i Lundby 
for at aflevere 40 unge 
fodboldspillere af begge 
køn, heriblandt tre af de-
res egne, og deres ledere 
til et fire-dages ophold i 
Lundbyområdet. 
Delegationen overnattede  

i naturskønne omgivelser 
på Avnø, og det blev til to 
dage med specialtræning 
og kampe mod de danske 
værter. 
Dertil hyggeligt samvær 
og sight seeing i vores 
område. 
 

B etydningen af 
besøget er ikke 

kun, at fodboldspillerne 
bliver dygtigere. Først og 
fremmest handler det om, 
at vi lærer hinanden at 
kende. Det har vist sig at 
have nærmest magisk 
betydning for begge par-
ter. 
Samarbejdet udvikler sig 
på flere fronter. I forrige 
uge var en delegation af 
lærere fra Svend Gønge-
skolen i Lönsboda og 
indgik aftale om udveks-
ling af besøg af skoleklas-
ser. 
En af femteklasserne på 
Svend Gønge-skolen skal 
i slutningen af maj til 
Lönsboda og blandt andet 
prøve at gå i skånsk skole 
en hel dag. 
Her er det vigtige også, at 
børnene lærer hinanden at 
kende. Femteklassen fra 

Örkenedskolan kommer 
på genvisit på Svend 
Gønge-skolen til septem-
ber. 
I samme måned skal en 
delegation fra Idrætsfor-
eningen Svend Gønge på 
genvisit i Lönsboda. De 
er nemlig inviteret til at 
være med til at fejre 
Lönsboda GIFs 90 års 
jubilæum. 
 

P arallelt hermed 
forbereder Bor-

gerforeningen Lundby en 
sommerrejse til Lönsbo-
da. I dagene 18.-21. juni 
får knap 50 borgere fra 
vores lokalområde chan-
cen for at opleve midsom-
merfest sammen med 
vores skånske venner. 
Det kan du læse mere om 
andetsteds i bladet. 
Endelig har vi gang i flere 
projekter, blandt andet 
projekt Snapphaneland-
Gøngeland, som forbere-
der oprettelse af oplevel-
sescentre for snaphaner 
og gønger i både Osby 
kommune og i Lundby. 
Jo, samarbejdet mellem 
Lönsboda og Lundby er 
kommet godt i gang! 



 

 



 

 



Svend Gønge-sypigerne siger
stort lak tor knæslrømperne
Da vi for et par måne-
der siden blev klar
over, at vi ville kom-
me til at mangle knæ-
strømper til to
af Gøngemarkedets
vigtige historiske per-
soner; den unge Kron-
prins Frederik
(Thomas Riis) og
Trommeslager for
musketererne (Peter
Riis), gik jagten ind på
en strikkekyndig per-
son i de syv sogne.
Flere, vi talte med
kunne godt nok strik-
ke, meeen uden en
opskrift og med den
type strømper, vi øn-
skede, så kneb det
noget med gå-på-
modet, hos selv den

...og strømperne, ja, de blev lavet efter en
ekstraordinær indsatsji-a Charlolle Wester-
mann på Ægbækgård.

Gøngehøvdingen som
påklædningsdukke
Gøngehøvdingen kan
fortsat købes som
påklædningsdukke. På
Gøngemarkedet i
Lundby gik de flotte
ark, tegnet af Dorte
Meiling ielsen fra
Næstved, som varmt
brød.
Hvis du kunne tænke
dig enten et postkort,
et A4 ark eller et A3
ark med Gøngehøv-

dingen, kan du bestil-
le hos Foreningen
Svend Gønge.
Du sender en mail til
goenge@lundbyweb.
dk, eller også ringer
eller sms'er du til
6130 1004. Skriv,
hvor mange du vil
besti Ile. Prisen er:
postkort 10 kr., A4
ark 20 kr. og A3 ark
40 kr. Plus porto!

mest erfarne.
På Køng Markedet,
den 7.juni fik vi til
vores held kontakt
med Charlotte Wester-
mann fra Ægbækgaard
- hende med uldgarnet.
Hun hørte på vores
jammer og tilbød om-
gående at strikke
strømperne som en
sponsorgave - stadig
uden at have en op-
skrift!
Vi sendte de to dren-
ges skostørrelse og
hvor lange knæstrøm-
perne skulle være, og
så gik Charlotte i
gang. Det viste sig, at
være et noget mere
kompliceret projekt
end først antaget, men

superflotte blev de (se
foto) og vi - dybt tak-
nemmelige! Noget
overraskede blev vi
dog, da vi siden hen
fik klikket os ind på
Ægbækgaards hjem-
meside:
www.mohairgeder.dk
og så alt det, de ellers
har gang i! Udover de
dejligste kvaliteter og
farver i mohair & fi-
nuldgarn, har de også
filttasker, filtstøvler,
halssmykker og bog-
mærker i de skønne te
for kellige naturmate-
rialer.

Venlig hilsen
Sypigerne

i Medborgerhuset

Træner søges
Svend Gønges Badminton søger træner til

vores børn.
Der trænes i Svend Gønge-Hallen

mandag-torsdag fra 16-17
Første gang mandag den 7. september.

Henvendelse til
Bruno 2061 4733

Susanne 5130 9719

Advokat
Jan Frederik Hansen

Hovedgaden 28, Lov
4700 Næstved
TIt.: 28 92 99 32

E-mail: jfh@advojan.dk www.advojan.dk

Jeg tilbyder næsten al advokathjælp.

Lokalrabat: 20% til alle i 4750A visens
dækningsområde.

Eks.: Boligkøb (rådgivning, skøde-
skrivning og eks-pedition): 4.000 kr. inel.
moms.

http://www.mohairgeder.dk
mailto:jfh@advojan.dk
http://www.advojan.dk
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Landdistrikter og landsbyer 
vil blive prioriteret højt i 
den kommende kommunal-
bestyrelse. I hvert fald hvis 
det står til de seks kandida-
ter, der repræsenterede de 
politiske partier ved Lands-
byforums debatmøde i Kul-
turhuset Multicum i Mern 
torsdag den 24. september. 
Her tog netværksforeningen 
Landsbyforum hul på valg-
kampen til kommunevalget 
i november med temaet: 
Fremtiden i landdistrikterne 
i Vordingborg kommune. 
Ca. 60 borgere og repræsen-
tanter fra de politiske partier 
var mødt op, og med frem-
adrettede konkrete spørgs-
mål blev mange af de udfor-
dringer, som beboerne i 
landdistrikterne møder i 

deres hverdag berørt. Di-
skussionen der blev styret 
med hård, men effektiv 
hånd af Peter Sten Hansen 
fra Lundby, omfattede såle-
des både skolelukninger, 
nedlæggelser af busruter, 
vindmøller, privatisering af 
veje m.m. 
Hertil kom nogle mere 
overordnede spørgsmål an-
gående muligheden for at 
udarbejde en landdistrikts-
politik for Vordingborg 
kommune. Svarene var ge-
nerelt positive, og alle kan-
didater var enige om, at der 
skal ske noget på dette om-
råde, omend forslagene til 
hvordan var forskellige: 
Nogle kandidater argumen-
terede for at skrive en deci-
deret landdistriktspolitik 

med et program for dens 
udførelse ind i kommune-
planen.  Andre mente, at det 
er nok at give lokalrådene 
udvidet høringsret ved stør-
re ændringer i lokalsamfun-
dene.  Et helt konkret for-
slag lød på, at landdistrik-
terne får et fast punkt på 
økonomiudvalgets dagsor-
den.  Generelt var der dog 
bred enighed om at sikre 
udviklingen i landdistrikter-
ne ved at udbygge nærde-
mokratimodellen i Vording-
borg kommune og fortsat 
bruge de 17 lokalråd og 
kommunens dialogudvalg 
aktivt. 
”Landsbyforum vil gennem 
dialog og erfaringsudveks-
ling blandt foreningens til-
sluttede lokalråd, foreninger 

og netværk følge tilbage-
meldingerne til dørs, når 
den kommende kommunal-
bestyrelse trækker i arbejds-
tøjet”, siger medlem af 
Landsbyforums sekretariat, 
Mogens Bengtsson, og fort-
sætter:  
- Vi vil samtidigt tilbyde 
vores samarbejde i udviklin-
gen af Vordingborg kom-
mune, så vi ikke kun histo-
risk set er stedet for Dan-
marks fødsel og demokrati-
ets vugge, men også er nuti-
dens garant for social tryg-
hed og nærdemokrati. 
 
Der bringes et indslag fra 
debatmødet på 
www.tvmoen.dk, som der 
også kan læses mere om på 
www.landsbyforum.dk. 

Landdistrikternes fremtid kom på dagsordenen 

Landsbyforums valgmøde i Kulturhuset Multicum i Mern var særdeles velbesøgt. Der kom borgere fra hele kommu-
nen. Og politikerne kvitterede med kontante løfter om at sætte fokus på landdistrikterne. (Foto: Sigurd Bo Bojesen) 

Bårse Samlingshus har fået ny vært  
Torsdag en 1. oktober tiltråd-
te Steen Jensen som ny vært i 
Bårse Samlingshus. 
Steen Jensen, der er 51 år, er 
oprindelig udlært som kok på 
Store Kro i Fredensborg og 
har siden arbejdet på en ræk-
ke kendte kroer og restauran-
ter. I de senere år har Steen 
Jensen været restauratør i 
Næstved Hallerne. 

Steen, der er et positivt og 
udadvendt menneske glæder 
sig til at flytte til Bårse og 
overtage forpagtningen af 
Bårse Samlingshus. 
Bestyrelsen for Bårse Sam-
lingshus er overbevist om at 
Steen er den rette mand til at 
sikre at Bårse Samlingshus 
vil komme til at spille en 
endnu større rolle i Bårse og 

Sydsjælland. 
Bårse Samlingshus er veleg-
net til små og større møder 
og familiefester og 
kan bespise op til 120 delta-
gere i den store festsal. 
 

Steen Jensen, ny vært i 
Bårse Samlingshus.  

(Foto: Ivan Tolborg) 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til din 
borger– eller beboerforening i 
netop dit sogn. Du er velkom-
men til at ringe eller maile: 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
Bårse: 
Bårse Grundejer– og Borger-
forening 
Martin Olsen 
martin@frimands.dk 
5599 0114 og 4056 2783 
Køng:  
Køng Borgerforening 
Poul Erik Rønje poul. 
erik.roenje@tdcadsl.dk 
5576 9462 
Lundby: 
Borgerforeningen Lundby: 
Peter Sten Hansen 
sten@post7.tele.dk 
5576 6001 - 6130 1004 
Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kirsten.orla@  
andersen.mail.dk 
5576 9755  
 
Sværdborg: 
Sværdborg Beboerforening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 
 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

I sidste måned havde 6. 
klasse på Svend Gønge-
skolen besøg af deres ven-
skabsklasse 6. K fra Örke-
nedskolan i Lönsboda i Skå-
ne.  
Men hvordan opfatter ele-
verne selv mødet med de 
skånske børn.  
En af klassens lærere, Su-
sanne Jespersen har inter-
viewet Rasmus og Emilie, 
og her kan du se, hvad de 
svarede, da hun spurgte 
dem: 
Hvor mange af de svenske 
elever havde du kontakt med 
inden besøget? 
Rasmus: Jeg havde lidt 
kontakt med én af drengene. 
Emilie: Jeg har haft noget 
kontakt med to af pigerne. 
Hvor mange af de svenske 
elever fik du snakket med 

under besøget? 
Rasmus: Jeg fik snakket 
med de fleste af drengene. 
Emilie: Jeg fik snakket med 
en del af pigerne. 
Har du været i kontakt med 
nogen af dem efter besøget? 
Rasmus: Ja og nej. Jeg har 
hilst på tre-fire af dem, da 
jeg var til gymnastikopvis-
ning i Lönsboda den 18. og 
19. september. 
Emilie: Nej, ikke endnu. 
Tror du, du vil bevare kon-
takten med nogle af eleverne 
i 6 K? 
Rasmus: Jeg kunne godt 
finde på at skrive en besked 
til dem på Messenger. 
Emilie: Det tror jeg nok. 
Hvad har været den største 
oplevelse for dig under be-
søget? 
Rasmus: Byturen i Vor-
dingborg. Andreas, Joakim 
og jeg var glade for, at to-tre 
af de svenske drenge gerne 
ville gå sammen med os. 
Emilie: Opholdet på Avnø – 
fiske efter smådyr iført wa-
ders! 
Var der noget, du ikke var 
tilfreds med? 
Rasmus: Ja, at svenskerne 
ignorerede os, da vi bad dem 
være stille om natten. 
Emilie: Ja, at svenskerne 
vågnede tidligt og begyndte 
at larme. 
Hvad mener du om ideen om 
venskabsklasser? 
Rasmus: Det er en god idé 

at møde nogen fra et andet 
land. 
Emilie: Det er sjovt at møde 
nogen fra et andet land, for-
di man kan lære om deres 
sprog og kultur. 
Hvordan gik det med at for-
stå sproget? 
Rasmus: Det gik nogenlun-
de. Det gik bedre, end da vi 
var på besøg hos dem i maj. 
Emilie: Det gik godt. De 
ville gerne gentage, hvis 
man bad dem om det. 
Hvad er det vigtigste udbytte 
for dig, når du tænker på 
vores besøg hos dem og 
deres besøg hos os? 
Rasmus: Jeg fik mest ud af 
samværet med klassen, da 
de var her, fordi vi var sam-
men hele tiden. 
Emilie: Do 
Synes du, der er forskel på 
dem og os mht. opførsel, 
vaner etc.? 
Rasmus: Ja, svenskerne er 
mere generte end os og gi-
ver nogle slappe håndtryk! 
Pigerne og drengene i 6 K 
fungerer mere som en sam-
let gruppe, hvor vi i 6. A er 
mere opsplittet i en pige- og 
en drengegruppe. 
Emilie: Svenskerne virker 
mere generte end os. Sven-
skerne var mere modige, 
end vi havde regnet med. Vi 
havde håbet på at kunne 
skræmme dem under natlø-
bet i granskoven! 

www.syvsogne.dk 

Svend Gønge-elevernes indtryk  
af deres skånske skolevenner 



4750Avisen, nr. 73, 26.-27. oktober 2009 

 

6 

Hvem vil med til jule-
marked i Lohmen? 

Tørvene triller 

Onsdag den 4. november kl. 15.00 
i Køng Forsamlingshus,  

Øberggårds Allé 2, 4750 Lundby 
Jan Svendsen fortæller om sin bog "Tørvene triller".  

Alle er velkomne! 
 

Arrangører: 
Lundby Sognearkiv 

Sværdborg Sognearkiv 
Køng Sognearkiv 

Køng-Lundby Pensionistklub 

Kunne du tænke dig at 
komme med til det traditi-
onsrige julemarked i Lund-
bys tyske venskabsby Loh-
men i Mecklenburg-
Vorpommern. 
Det finder sted fredag-
lørdag den 27.-28. novem-
ber, og med mindre der 
melder sig rigtigt mange, 
arrangerer vi kørsel i pri-
vatbiler. 
Vi regner med at køre fra 
Lundby fredag morgen - så 
vi kan komme med færgen 
fra Gedser kl. 11. Vi vil så 
ankomme til Lohmen midt 
på eftermiddagen, hvor vi 
indkvarterer os på Hotel 

Mecklenburg i Lohmen. 
Om aftenen deltager vi i 
den såkaldte ”Schwedische 
Abend”, middag og fest 
med borgerne fra Lohmen 
og gæster fra Lohmens 
venskabsbyer. 
Lørdag er der så julemar-
ked i præstegårdsladen i 
Lohmen. 
Det er muligt at tage jule-
markedsting med, da vi er 
blevet tilbudt stande på 
markedet. 
Hjemtur lørdag eftermid-
dag ved 17.30-tiden, vi 
tager færgen kl. 19. Og så 
er vi hjemme igen omkring 
kl. 22. 

Har du lyst til at få en op-
levelse ud over det sæd-
vanlige og møde vores 
tyske venner i festligt lag, 
så ring til Peter Sten på tlf. 
6130 1004 eller send en 
mail til sten@post7.tele.dk. 
Turen er primært for dem, 
der vil deltage aktivt i jule-
markedet med salg af ting 
og sager. 
Du skal vide, at det kan 
være en kold fornøjelse på 
den årstid at stå en hel dag 
i en bod i den stort set uop-
varmede præstegårdslade, 
så man skal tage godt 
varmt tøj med, ud over 
festtøjet til lørdag aften! 

Lørdag den 14. november i 
Sværdborg kl. 11–14. 
Sværdborg Sognearkiv holder 
”åbent hus” i anledning af den 
årlige promotion-dag. Med 
vores tema har vi valgt at 
fokusere på sognets eneste 
forhenværende stationsby,  
Klarskov, der med sine godt 
et hundrede husstande samti-
dig udgør Sværdborg sogns 
hoved-enklave.  
”Vi skal forsøge at give et 
billede af Klarskov, som den 
driftige og især handelsaktive 
by, den var i sine tidlige årtier 
- altså i tiden fra 40’erne og 
frem til midten af 80’erne, 
hvor den generelle afmatning 
af landdistrikterne for alvor 
slukkede og lukkede for byli-
vet i Klarskov” - fortæller 
Morten Frandsen, formand for 
Sværdborg Sognearkiv. 
Lørdag den 14. november kl. 
11-14 kan man altså se og 
høre mere om Klarskov: By-
en, der rummer gadenavne 
som Klarskovvej, Dalkærvej, 
Håndværkerstræde, Skoma-
gervænget m.flere.  
Arrangementet foregår i sog-
nearkivet, der endnu har til 
huse i graverboligen på adres-
sen Hasbjergvej 90, 4750 
Lundby – i landsbyen Sværd-
borg. Siden 1995 har man haft 
til huse i gode lokaler, som 
Sværdborg menighedsråd har 
stillet til rådighed mod en 
årlig kalke-tjeneste på udlæn-
gen. Ejendommen er nu sat til 
salg, så det mindre lokalarkiv 
kan dermed påregne at skulle 
holde flyttedag i nærmeste 
fremtid. I skrivende stund 
arbejdes der på at finde nyt 
logi. Skulle nogen være inte-
resseret i at høre mere om 
arkivarbejdet i Sværdborg, 
kan Morten Frandsen kontak-
tes på tlf. 5538 2606. Eller 
læg vejen forbi på Arkivernes 
Dag – vi gir en kop kaffe.  
Med venlig hilsen fra besty-
relsen i Sværdborg Sognear-
kiv: Morten, Bente, Marianne, 
John og Karsten. 

Arkivernes dag 
om Klarskov 

Er der nogen der savner 
denne hankat? 
Den render rundt i Lund-
bytorp. Henvendelse på 
tlf. 2076 2408. 
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Hvilken kvinde kender det 
ikke: Bilen er flad på det 
ene hjul eller der er sprun-
get en pære.  
Manden tager ikke telefo-
nen eller har ikke tid. 
Hvad gør man så? 
Det dilemma er slut nu! 
Anders Jacobsen, Amb i 
Lundby, giver nu kvinderne 
i Syv Sogne mulighed for at 
lære at ”lave” sin egen bil, 
når der er noget i vejen. 

Anders afholder et antal 
aftener ”Biler for kvinder”.  
Han åbner værkstedet for 
fem-seks kvinder pr. aften. 
De kommer med deres egen 
bil og lærer at skifte hjul 
eller pære, finde ud af hvor 
værktøjet er, eller hvordan 
det virker,  
- De lærer kort og godt at 
kende deres bil, siger An-
ders Jacobsen. 
Anders fra Amb har allere-

de fået 12–13 forhåndstil-
meldinger til kurserne. 
Er du kvinden, som godt 
kunne tænke dig at lære din 

bil lidt nærmere at kende, 
kan du kontakte Anders på 
info@bygbil.dk eller telefon 
4090 4050 for tilmelding. 

Biler for piger 

I weekenden den 18. og 19. 
september havde vi fornø-
jelsen at være med 19 dejli-
ge gymnastikglade børn i 
vores skånske venskabsby 
Lönsboda, hvis Idrætsfor-
ening fejrede 90 års jubilæ-
um. Og så havde Spring-
team fået æren af at lave 
opvisning i Lönsboda.  
Turen startede ved hallen i 
Lundby hvor alt og alle, 
med lidt besvær blev læsset 
ind i bussen. Fire timers 
kørsel ventede forude, men 
de blev taget med højt hu-
mør.  
Tiden fløj af sted med høj 
musik, slikspisning, masser 
af hygge og sommerfugle i 
maven.  
Vi fik en kongelig modta-
gelse ved Ungdomsskolen 
som skulle danne rammen 
om opholdet natten over. 
Der blev disket op med læk-
ker pizza og sodavand, men 
gymnasterne havde dårlig 
tid til at nyde maden. De var 
mere interesserede i alle de 
fede aktiviteter, de havde 
mulighed for i huset.  
Der var nemlig både bord-
tennis, airhockey, poolbord 
og sing star, som fik huset 
til at rocke af Abbas rytmer.  
De stakkels voksne blev 
vækket alt for tideligt af 19 
morgenfriske børn, som 
synes airhockey og pool-

bord var mere spændende 
end skønhedssøvn og sove-
poser. 
Spændingen steg voldsomt, 
da bussen kørte os til Löns-
boda fodboldstadion hvor 
opvisningen skulle foregå.  
Vejrguderne var med os, så 
ventetiden gik med boldspil, 
hoppeborge og eller bare at 
tumle rundt og nyde fælles-
skabet i den bagende sol.  
Opvisningen gik forrygende 
og publikum klappede be-
gejstret. Børnene var meget 
tilfredse med deres indsats 
og fik meget ros for den 
også.  

Efter opvisningen overvæ-
rede vi indvielsen af et flot 
monument, skænket af 
kommunen. 
Efter et hurtigt bad gik turen 
hjemad mod Danmark igen. 
På vejen kørte vi et smut 
forbi områdets stolthed, 
Lönboda’s store stedbrud, 
Svarta Bergen. Her udvin-
des der sort granit og områ-
det var en labyrint af veje 
og stier. Et utroligt flot om-
råde og helt sikkert et besøg 
værd.  
Nu skulle man så tro, at 
gymnasterne var trætte efter 
en lang dag med mange 

aktive timer i solen og en 
masse indtryk, men nej. 
Hjemturen gik for fuld mu-
sik med et enkelt stop, hvor 
de sidste svenske penge 
skulle bruges. Øjnene blev 
store da der pludselig rulle-
de 2 sportsvogne ind på 
tanken, en rød Farrari og en 
gul Corvette, så der kom 
gang i mobilkameraerne og 
hjemturen var reddet.  
Alt i alt en supergod tur for 
både børn og voksne, med 
masser af sjov og spas. No-
get vi håber kunne blive en 
tilbagevendende begiven-
hed.  
Vi som instruktør vil gerne 
takke I.S.G. foreningen for 
at få muligheden for at 
komme afsted, foreningen i 
Lönsboda for at invitere os 
derop, Peter Sten for kon-
takt, formidling og godt 
selvskab på turen, de aktive 
forældre, som ofrede en 
weekend på at tage med os, 
og de flittige forældre som 
bagte kage og pølsehorn til 
turen,  
Husk at den nye sæson lige 
er gået igang så alle børn 
mellem 10-17 kan stadig nå 
at komme med torsdag mel-
lem 19-21 i Svend Gønge 
Hallen.  

Merle & Louise 
Læs mere om turen på 

www.syvsogne.dk  

En dejlig gymnastik-weekend i Lönsboda 

Det var flot, da Idrætsforeningen Svend Gønges Spring-
team med Dannebrog gik ind på banen i Lönsboda. 
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Onsdag den 28. oktober 
Bårse: 17.00 Familiegudstje-
neste med spisning 
 
Torsdag den 29. oktober: 
Sværdborg: 17.00 
Køng: 17.00 Stilleandagt 
 
Søndag den 1. november 
(Alle helgens dag) 
Beldringe: 17.00 
Bårse: 19.00 
Hammer: 16.00 Andagt  
Køng: 10.30 Alle Helgen 
Lundby: 10.30 
Svinø: 19.30 Alle Helgen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 17.00 Mindegudstje-
neste Alle Helgens 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Tirsdag den 3. november: 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
Torsdag den 5. november 
Sværdborg: 19.00 Musikan-
dagt med musikcafé 

Søndag den 8. november 
(22. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: 10.30  
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Søndag den 15. november 
(23. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 16.00 Gospelkon-
cert med Gentofte Gospel 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Helle Poulsen  
Køng: 9.00 Sussie Nielsen  
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 15.00 Rytmisk guds-
tjeneste med Gospel for Him-
lens Skyld 
Vester Egesborg: Ingen*) 

 Gudstjenester i oktober 

Gøngehøvdingen kan nu 
købes i Lundby Kiosken 
Gøngehøvdingen kan nu 
købes som påklædningsduk-
ke i Lundby Kiosken. På 
Gøngemarkedet i Lundby 
gik de flotte ark, tegnet af 
Dorte Meiling Nielsen fra 
Næstved, som varmt brød. 
Hvis du kunne tænke dig 
enten et postkort, et A4 ark 
eller et A3 ark med Gønge-
høvdingen, kan du altså nu 

direkte købe i Lundby Kio-
sken, Lundby Hovedgade 
95. Du kan også bestille hos 
Foreningen Svend Gønge. 
Du sender en mail til goen-
ge@lundbyweb. Dk. 
 Skriv, hvor mange du vil 
bestille. Prisen er: postkort 
10 kr., A4 ark 20 kr. og A3 
ark 40 kr. Plus porto! Den 
sparer du i Lundby Kiosken. 

 

 

 

Hyggelig børnehave  
i landlige omgivelser 

Lille hyggelig Rudolf Steiner børnehave i land-
lige omgivelser børn i alderen fra 2 - 6 år. 

Rytme, sangleg, eventyrfortælling, skovture,  
årstidsfester, økologisk mad, kaniner, små 
ponyer, høns, god personalenormering med 

tid til det enkelte barn. 
Vil du se Vores børnehave så ring for 
besøg 40683123 eller 55381352 eller 

se vores hjemmeside  
www.steinersneglen.dk 

 

*) Grundet restaurering er Vester Egesborg Kirke lukket  
til 27.-11. 

Jernbrudepar 
i Hammer Torup 
Lilly og Einer Rasmussen, 
"Bymosegaard" i Hammer 
Torup fejrede torsdag den 
15. oktober 70 års bryllups-
dag, altså jernbryllup. 
Lilly er 92 og Einer er 99 

år, og de klarer fortsat sig 
selv. Jernbrudeparret har 
seks børnebørn, otte olde-
børn og en ny er på vej. 
Stort til lykke fra 4750Avi-
sen. 

Jernbrudeparret. (Foto: Jan Jensen, Sjællandske) 
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Avisen til alle i  

 9.-10. november 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Fremtidsavisen om 
Lundby i år 2020 
Efter borgermødet i Lundby i 
september lovede arkitektfirmaet 
SLA, at de ville udforme de man-
ge ideer til udvikling af Lundby 
som kulturarvsby til et særnum-
mer af 4750Avisen, udgivet i år 
2020. Avisen finder du på  
                                   side 11-18 

Bedre bus- 
betjening 
i Syv Sogne 
Busbetjeningen i Syv Sogne skal 
forbedres. På valgmødet i Lund-
by den 27. oktober lovede politi-
kerne i paneldebatten, at de vil 
være med til at løse problemet 
med manglende busbetjening af 
Lundby Station og i øvrigt være 

modtagelige for nye ideer til 
busbetjening af området. De to 
lokalråd i Syv Sogne planlægger 
nu et fælles borgermøde, hvor 
borgerne kan bidrage med gode 
ideer.             
                               Læs side 21 

Lundby indviede  
to humørbænke 
Bente Christiansen indviede den 
ene af de to bænke.   Læs s. 25 

Lundby et mulehår 
fra at få fibernet 
Lundby er nu så tæt på at få fi-
bernet, at det skal gå meget galt, 
hvis det ikke lykkes. Ved redakti-
onens slutning var 28 pct. af hus-
standene i hus. Og de, der havde 
tilmeldt sig i forrige uge, var end-
nu ikke optalte.  Læs mere side 6 Rollespil 

er bare 
vildt! 
Rollespil Svend Gøn-
ge er blevet en mega-
succes. Under Peter 
Aagaards ledelse har 
rollespillet i Lundby 
udviklet sig til et 
tilløbsstykke, hvor 
børn og unge fra hele 
Sydsjælland strøm-
mer til.        Side 23 
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TØMMERGAARDEN GRUMLØSE 

Alt tømrer-, snedker-, murer–  
og entreprenørarbejde udføres 

Tømrermester 
Tonny Slot Pedersen 

e-mail: tp@tommergaarden.dk 
Spangsvej 79 - 4750 Lundby 

5598-1165 
Værksted 

4089-1397 
Bil tlf. 

Salg af døre og vinduer af KPK 

Udlejning af minigraver, bobcat  
og lift 18 meter 

Speciale:  
Værkstedsarbejde, alt udføres efter mål 

Nu syer de  
gøngedragter  
om onsdagen 
Damerne syer allerede på 
livet løs for at der skal være 
så mange udklædte som 
muligt på næste års Gønge-
marked i Lundby. Det afvik-
les lørdag-søndag den 19.-
20. juni! 
Hidtil har der været to sy-
dage om ugen, nemlig fre-
dag formiddag og torsdag 
aften.  
Men nu meddeler ”tråd-
holder” Ingegerd Riis, at 
sydamerne har flyttet sy-dag 
til onsdag kl. 10.00 i Med-

borgerhuset Lundby. 
Alle, der har lyst til at give 
en hånd med, er mere end 
velkomne hver onsdag. 
Ingegerd Riis melder i øv-
rigt, at det går forrygende 
med at få syet dragter. Da-
merne er i gang med store 
kreationer til Frederik den 3, 
hans dronning, borgmester 
Nansen, Frøken Parsberg og 
Kørbitz. Og så skal der selv-
følgelig også være dragter til 
en hel masse almindelige 
borger, bønder og gønger! 

Betal for et år ad gangen 
4750Avisens økonomi er 
nu så stabil, at vi fra nytår 
vil tilbyde vores annoncører 
at betale deres annoncer for 
tre måneder, seks måneder 
eller et helt år ad gangen.  
Det er temmelig arbejds-
krævende, både for annon-
cørerne og avisens admini-
stration at skulle opkræve 

penge hver 14. dag. Derfor 
tilbuddet om at betale sine 
annoncer for længere perio-
der.  
Har du lyst til at benytte dig 
af denne ordning, så ring til 
4750Avisens bogholder på 
tlf. 5576 6001eller send en 
e-mail til 
4750@lundbyweb.dk. 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til din 
borger– eller beboerforening i 
netop dit sogn. Du er velkom-
men til at ringe eller maile: 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
Bårse: 
Bårse Grundejer– og  
Borgerforening 
Jesper Ravnsbjerg Hansen 
Markildegårdsvej 4 
4750 Lundby 
jesper_ravnsbjerg_hansen 
@mail.dk  
Køng:  
Køng Borgerforening 
Poul Erik Rønje poul. 
erik.roenje@tdcadsl.dk 
5576 9462 
Lundby: 
Borgerforeningen Lundby: 
Peter Sten Hansen 
sten@post7.tele.dk 
5576 6001 - 6130 1004 
Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kirsten.orla@  
andersen.mail.dk 
5576 9755  
Sværdborg: 
Sværdborg Beboerforening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

www.syvsogne.dk 

Julemarked ved Beldringe 
21. november er der julemar-
ked på den gamle hjemme-
værnsgård ved Beldringe gods. 
I år er det Hans, der bager æb-
leskiverne, Hilda bager hol-
landske vafler; der vil være 
småkager fra Bårse og øl og 
honning fra Møn. 
Vi glæder os rigtig meget til at 
se en masse gæster som så bl.a. 

vil kunne møde ovennævnte 
samt Hedi med juledekoratio-
nerne, Ulla med teposekortene, 
nissedamerne, pilepigerne, 
pottemageren og flere andre. 
Beldringe ligger  på Hastrup-
vej 1, sydvest for Præstø, se 
efter skiltene. 
Julemarkedet har åbent fra 
klokken 10 til kl. 16. 

Vellykket fødselsdagsfest i Kræmmerhallerne 
Weekenden den 17.-18. 
oktober bød kræmmerhal-
lerne i Lov indenfor til fød-
selsdagsweekend med man-
ge spændende ting på plaka-
ten. 
Mange, ja endda rigtigt 
mange, fandt vejen forbi 
kræmmerhallerne denne 
weekend. Det var så slemt, 
at der på et tidspunkt måtte 
dirigeres parkeringsanvis-
ning til de mange biler, som 
kom på kort tid. 
Vi havde Ib Ibbermanns 
trylleshow flere gange på 
scenen i weekenden, fortæl-
ler indehaveren René de la 
Cruz, og dette show var 
noget der tog kegler hos de 
mindste. Ikke mindst da 
Ibbermann kravlede ind i en 
kæmpeballon og brugte 
denne til sin optræden. 
Sound of Shadows under-
holdt lørdag aften i det store 
nye festlokale som kræm-

merhallerne byder på, og de 
underholdt med god nostal-
gisk musik, gode gamle 
Shadowsnumre og de ca. 80 
personer som havde købe 
billet til denne aften, blev 
bespist med buffet fra Lyset 
Dinér. 
- Vi har lavet et godt vinter-
program for kræmmerhal-
lerne, oplyser René de la 
Cruz, og der vil være en 
masse forskelligt at komme 
til Lov for at opleve, lige fra 
Leif Kerstein, julemanden, 

Luciaoptog den 13. decem-
ber og Ib Ibbermanns forry-
gende juleshow. Så det er 
bare at holde øje med 
4750Avisen, hvor vi løben-
de annoncerer vores pro-
gram. 
Årets Kræmmer i Lov blev 
Jytte fra ”De lystige Kræm-
mere”, som også tæller 
Johnny. Låsby-Jytte, som 
hun også kaldes, er altid 
frisk på en god handel i de-
res 1100 kvm. med møbler, 
brugskunst og dyreartikler. 

Gøngehøvdingen kan du 
købe i Lundby Kiosken 
Gøngehøvdingen kan fortsat 
købes som påklædningsduk-
ke i Lundby Kiosken. På 
Gøngemarkedet i Lundby 
gik de flotte ark, tegnet af 
Dorte Meiling Nielsen fra 
Næstved, som varmt brød. 
Hvis du kunne tænke dig 
enten et postkort, et A4 ark 
eller et A3 ark med Gønge-
høvdingen, kan du købe i 

Lundby Kiosken, Lundby 
Hovedgade 95. Du kan også 
bestille hos Foreningen 
Svend Gønge. 
Du sender en mail til goen-
ge@lundbyweb. Dk. 
Skriv, hvor mange du vil 
bestille. Prisen er: postkort 
10 kr., A4 ark 20 kr. og A3 
ark 40 kr. Plus porto! Den 
sparer du i Lundby Kiosken. 
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Der var lagt op til en rolle-
spilshistorie med Halloween 
som tema, da Rollespil 
Svend Gønge arrangerede 
rollespilsweekend i Svend 
Gøngelunden 31. oktober-1. 
november. 
Det var med udgangspunkt i 
de gamle keltere, som fejre-
de og takkede for høsten 
ved at ofre mad til guderne. 
Maden blev ofret på et bål, 
som også var med til at hol-
de onde ånder på afstand. 
Ifølge folketroen var hekse 
og genfærd ude på denne 
aften, så det var altså vigtigt 
at kunne skræmme de uhyg-
gelige bort. 
I rollespillet måtte alle racer 
og væsener sande, at disse 
Halloween-ånder virkelig 
kunne gøre livet surt med 
deres magi og deres udøde-
lighed. 
Kun den lokale landsbytos-
se kunne tyde skriften på 
den hellige sten, der fortalte 
hemmeligheden om ofrin-
gen af åndernes symboler, 
som kunne få dem til at 
forsvinde.  
Ud over hekse, trolde, gen-

færd og mange andre uhyg-
gelige skikkelser hærgede 
en stor ”MONSTER-ORK” 
som RSG havde lånt af den 
kendte rollespilsudstyrs 
producent, Skian Mhor fra 
Skotland, som i disse dage 
besøger rollespils-
forretningen Ragnerok i 
Køge.  Aftalen er kommet i 
stand gennem RSG´s ven-
skabsklub Klub-Ragnerok, 
som også deltog i Hallo-
ween-rollespillet med ca. 30 
rollespillere. 
Det er nu fem måneder si-
den, Rollespil Svend Gønge 
startede sin rollespilskam-
pagne og rollespil-work-
shops.  
Foreningen tæller allerede 
over 100 medlemmer og 
vokser stadig uge for uge, 
ikke mindst på grund af den 
store opbakning fra frivilli-
ge hjælpere og forældre. 
En gang om måneden val-
farter børn og unge, foræl-
dre og hjælpere til Gønge-
lunden for at spille rollespil.  
De kommer ikke bare fra 
Lundby og omegn men også 
fra Vordingborg, Næstved, 

Præstø, Faxe, Haslev, Ring-
sted og endda endnu væk.  
Tre torsdage om måneden 
holder RSG workshop i 
Medborgerhuset Lundby. 
Her kan rollespillere frem-
stille udstyr og våben, spille 
forskellige bord-rollespil, få 
tips og tricks, en rask rolle-
spilskamp, eller måske bare 
hygge sig med en god even-
tyrfilm. Interessen for work-
shoppen bliver også større. 
Fra start var et lokale stillet 
til rådighed, men i dag bru-
ger vi hele medborgerhuset, 
ja selv kælderen, hvor vi har 
lager til en del af vores ma-
terialer og udstyr. 
Rollespil er sjovt, når man 
er mange. Derfor glæder vi 
os over at vi hurtigt er vok-
set og håber på stadig at 
kunne tiltrække flere, fra 
lokalområdet, men også 
rollespillere længere herfra, 
som nu har set, at RSG fra 
Lundby er en aktiv forening 
med energi fra hjælpere og 
forældre, faciliteter, udstyr 
og ikke mindst et alle tiders 
rollespilsområde, som gør at 
Rollespil Svend Gønge har 

noget at byde på. 
Skulle du have lyst til at 
høre mere om Rollespil 
Svend Gønge kan du kon-
takte Peter Aagaard på tlf. : 
2080 8463 -  mail:  
peter@rsg-rollespil  eller se 
mere på www.rsg-
rollespil.dk 
Vi ses på slagmarken 

  
              RSG-Rollespil 

Svend Gønge 
Peter Aagaard 

Halloween rollespil i Lundby 
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Emner om Foreningen Svend Gønge, Gøngemarkeder mv. i 4750-Avisen

Nr. År-Md-Dato Sider Emner i 4750-Avisen

Hele 2009 27

55 2009-01 3 4750Avisen udkommer fremover 2 gange om måneden. 1600-tals modeshow med Dorothy Jones. Foreningskursus

58 2009-03-02+03 6 EU-midler til projekt Gøngeland. Møde med Lohmen og Osby kommune om et andet EU-projekt

61 2009-04-14+15 8 Indbydelse til stormøde om Gøngemarked 2009 og tur til Lohmen

69 2009-08-31 1 Tak for strikkede strømper til "Kronprins Frederik" og "Trommeslager"

72 2009-10-12+13 2 Møde om landdistrikter. Svend Gøngeskolen får besøg af elever fra Lönsboda

73 2009-10-26+27 3 Indbydelse til julemarked i Lohmen. Gymnastik-weekend i Lönsboda. Gøngehøvdingen sælges som påklædningsdukker.

74 2009-11-09+10 4 Rollespil Svend Gønge om halloween. Dragtsyning om onsdagen. Påklædningdukker. Som indlæg var i dette blad et 

særnummer "2020Avisen" om, hvordan Lundby kan se ud år 2020 med Svend Gønge Center mv.
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