
4750  Avisen 
8. årgang nr. 101 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 17.-18. januar 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Køng og Lundby  
vil være miljø- 
energilandsbyer 

De blæser på 
protester mod 
kæmpemøller 
Politikerne i Vordingborg Kom-
munes klima– og miljøudvalg er 
fløjtende lige glade med de man-
ge protester mod kæmpe-
vindmøller, der er kommet fra 
Lundby Lokalområde. På et mø-
de i kommunens klima– og mil-
jøudvalg foreslog administratio-
nen at overhøre protesterne fra 

Lundby Lokalområde mod to 
vindmølleparker, en i Køng Mo-
se og en mellem Lundbygård og 
Gl. Lundby. Politikerne god-
kendte oplægget fra administrati-
onen. I februar skal kommunal-
bestyrelsen afgøre, om planen 
skal gennemføres mod borgernes 
protester.          Læs side 3 og 13 

De har ikke noget imod alternativ 
energi i Lundby Lokalområde. 
Det er kun de kæmpestore vind-
møller, der møder modstand. 
Lundby Lokalråds bestyrelse har 
netop lagt billet ind på at deltage 
i et pilotprojekt med alternativ 
energi til Lundby og Køng sogne. 
                                    Læs side 6 

Nordea støtter 
rollespil med 
10.000 kroner 
Nordea-Fonden har bevilget Rol-
lespil Svend Gønge i Lundby 
10.000 kroner.        Læs side 10 

Læserturen til 
Borgen blev 
en stor succes 
4750Avisens læsertur til Borgen i 
København blev en stor succes. 
Turen var arrangeret for 4750A-
visens læsere i samarbejde med 
folketingsmand Karsten Nonbo 
fra Lov, der veloplagt viste to 
hold læsere rundt på Christians-
borg onsdag den 29. december.  
I alt 40 af 4750Avisens læsere 
tog imod tilbuddet, og de fik alle 
en kæmpeoplevelse med hjem. 
Karsten Nonbo var også meget 
tilfreds med fremmødet.  
                                   Læs side 3 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 

 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 5.307 eks. 

4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker  
i 4750 Lundby, 4760 Sværdborg 
Sogn, 4720 Bårse og Beldringe 

Sogne, 4700 Hammer, Lov, 
Blangslev og 4733 Tappernøje og 

Brøderup.  
Dette blad omdeles  
17.-18. januar 2011 

Har du ikke fået bladet, så hent det 
hos en af de lokale handlende. 

Sidste frist for indlevering af 
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er  
mandag den 24. januar  

kl. 10.00! 
Næste nummer udkommer  
den 31. jan.-1. febr. 2011. 

 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 

Renæssancedanserne 
i gang efter juleferien 
Renæssancedanserne er 
nu klar til at svinge skør-
terne igen efter en vel-
overstået juleferie. 
- Vi begynder ingen man-
dag den 17. januar kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby, fortæller Birgit 
Rasmussen, Køng. 
Derefter fortsætter de 
dygtigere og dygtigere 
dansere 24. januar, 7. 
februar, 21. februar, 7. 
marts, 4. april., 2. maj og 

6. juni. 
- Vi slutter med en op-
stramning mandag den 
15. august, så vi er klar til 
Gøngemarkedet den 20.-
21. august. Skriv disse 
datoer ind i jeres kalender 
og følg med i 4750Avi-
sens kalender, siger Birgit 
Rasmussen, som også 
fortæller, at renæssance-
danserne har ”snuset” lidt 
til lanciér. 
Deltagerbetalingen til 

renæssancedans er 30 
kroner pr. person pr. gang 
og så får man også lidt at 
drikke. 
Vi håber, at mange vil 
slutte op om dette nye 
initiativ i Foreningen 
Svend Gønge, og jeg vil 
ønske alle et godt nytår, 
med håbet om, at rigtigt 
mange vil komme og 
danse med. Det er rigtigt 
sjovt!  

Flot ung mand på ca. 40 efterlyses 
- Vi kunne godt tænke os 
nogle flere udklædte til 
næste års Gøngemarked, 
fortæller bestyrelsesmed-
lem i Foreningen Svend 
Gønge, Birgit Rasmussen, 
Køng.  
- Vi har brug for flere 

almuefolk m/k, måske en 
smed, flere gønger, sven-
ske soldater og en flot ung 
mand på omkring de 40, 
der vil være Kong Frede-
rik den 3.! 
- Alle, der kunne tænke 
sig at være med i vores 

herlige fællesskab om-
kring historien om Gøn-
gehøvdingen, skal endelig 
melde sig, uanset hvor du 
bor, er du velkommen! 

På sygruppens vegne 
Birgit Rasmussen 

Tlf. 5576 9139 

R
enæ

ssancedansere fra Anello 
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Lundby Sognearkiv gæ-
stes af lokal Lundby-
borger, når temaet er AR-
RO PLASTIC. 
Foreningen Lundby Sogne-
arkiv afholder tirsdag den 
18. januar møde for med-
lemmer og andre interesse-
rede i Lundby Biblioteks 
nye mødelokale, Lundby 

Hovedgade 100. Aftenens 
tema er ARRO PLASTIC 
A/S, en plastikfabrik, der lå 
lige overfor Lundby Station 
med Lundby Kro som nabo.  
Bygningen blev opført i 
1871 som kornmagasin for 
købmandsgården, der lå 
Lundby Hovedgade 45, og 
den havde i en kortere år-

række været ejet af køb-
mand Andreas Jensen i 
Køng og senere af sønnen 
Erik Jensen. 
Plasticfabrikken startede ca. 
1950, og en del lokale folk 
var ansat i virksomheden, 
som igennem ca. 25 
år producerede plastikting: 
skåle, kamme, lysestager, 

dåser m.m. Fabrikken star-
tede i det små vest for ba-
nen, men ARne Daugaard 
og Martin ROse forenede 
deres evner og drev fabrik-
ken, der anvendte det den-
gang helt moderne materia-
le.  
Aftenens foredragsholder er 
Martin Roses datter, Kirsten 
Rose, g. Lyngsfeldt. Hun vil 
fortælle om fabrikken, om 
faderen og sit eget ung-
domsliv i Lundby. Hun var 
bare 12 år, da familien flyt-
tede til sognet, og Kir-
sten gik således på Lundby 
Realskole og blev konfirme-
ret i Lundby Kirke. 
En lille film om fabrikken 
samt en mindre udstilling 
vil blive vist. Hvis nogen er 
i besiddelse af genstande 
produceret på ARRO PLA-
STIC, er arkivet interesseret 
i at fotografere dem. 
Mødet starter kl. 19.30.  

 
Karen Johansson 

Arkivleder 

Kom og hør om Lundbys plasticfabrik 

Kom og hør historien om Arro Plastic, det gamle kornmagasin ved Lundby Station, som 
i dag er værksted og lager for blikkenslagerfirmaet Kaj O. Jensen, Lundby. 

I efterår og vinter har Rolle-
spil Svend Gønge afholdt et 
par større arrangementer 
som krævede nogle dyre 
indkøb. Vi har blandt andet 
indkøbt en generator til 
strømforsyning til en toilet-
vogn som var udlånt af Klo-
akrotten i Lundby, et nyt 
kogestativ med gryder samt 
et par andre ting som Rolle-
spil Svend Gønge også har 
glædeaf til fremtidige arran-
gementer. 
Nordea-fonden fandt vores 
projekter så interessante, at 
den bevilgede 10.000,- kr. 
til disse arrangementer, som 
vores rollespillere har haft 
stor glæde af.  Blandt andet 
på vores rollespilsovernat-
ning hvor næsten 80 del-
tog.  Vi har stadig nogle 
penge tilbage, som skal 
bruges til materialer til ud-

styr, der skal udruste et hold 
af vores store rollespillere. 
Holdet skal sammen med et 
par andre rollespilsforenin-
ger deltage i Krigslive til 
foråret. Holdet skal udrustes 
med hellebarder som rolle-
spilsvåben og uniformer, 
der skal fremstilles på vores 
workshops. 
Ud over Krigslive har Rol-
lespil Svend Gønge igen i år 
en masse at byde på. Ud 
over vores  workshops og 
rollespil i Lunden, deltager 
RSG på diverse markeder. 
Vi starter i pinsen hvor RSG 
deltager på KMM 
(Københavns Middelalder 
Marked) derefter Bregen-
tved Stævnet og Gøngemar-
kedet i Lundby 20.-21. au-
gust. Og vi slutter årets 
markeder på Barda i Sorø. 
RSG håber,at vi igen i år 

kan lave rollespil med vores 
svenske venner fra Lönsbo-
da. Vi håber at kunne invi-
tere svenskerne på et par 
spændende rollespilsdage i 
Lundby. 
Rollespil Svend Gønge ser 
frem til endnu et sjovt rol-
lespilsår og håber, at vi igen 
i år kan tilbyde vores mange 
medlemmer en god sæson 
med rollespil, ture til andre 
rollespilssteder, besøg hos 

rollespilvåben fabrikken 
Palnatoke, og håber at vi i 
år får mulighed for at skaffe 
endnu mere udstyr og facili-
teter på rollespilsstedet i 
Lunden. 
Du kan se alle vores aktivi-
teter i rollespilskalenderen 
på vores hjemmeside 
www.rsg-rollespil.dk 
Vi ses til rollespil hos Rol-
lespil Svend Gønge 2011. 
                    Peter Aagaard 

Nordea-fonden støtter Rollespil Svend Gønge med 10.000 kr. 
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8. årgang nr. 102 

Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker  31. jan. - 1. febr. 2011 

 

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

Syv Sogne 

Rejseoplevelser i Polen og Litauen 
To lundby-borgere beretter om deres rejseoplevelser i Warszawa i 
Polen og i Vilnius i Litauen.                                   Læs side 12-13 

Stor opbakning  
til ny bestyrelse 
Der var stort fremmøde og stor 
opbakning til en ny bestyrelse, da 
Støtteforeningen for Medborger-
huset Lundby tirsdag den 25. 
januar holdt generalforsamling i 
Medborgerhuset Lundby. 
Omkring 40 medlemmer var 
mødt op, og det lykkedes at væl-
ge en ny bestyrelse på hele otte 
personer, hvoraf de fem er deci-
derede bestyrelsesmedlemmer og 
de tre er suppleanter. 
Den store opbakning til Støttefor-
eningen kommer efter en tre–fire 
år, hvor Støtteforeningen ikke har 
fungeret. Det skulle der rettes op 
på med generalforsamlingen, og 
det blev der eftertrykkeligt. Der 
er vedtaget nye vedtægter, besty-
relsen er valgt, og det gode arbej-
de, som har givet en kolossal 
omsætning i 2010 med en fortje-
neste på over 60.000 kroner til 
Medborgerhuset, kan fortsætte. 
Til bestyrelsen valgtes Johnny 
Birch, Winni Birch, Birthe Jeppe-
sen, Jens Chr. Rasmussen og 
Hanne Ross. Som suppleanter 
valgtes i nævnte rækkefølge: Hel-
le Myhlendorph, Marianne Lar-
sen og Jytte Rasmussen. 

Den nyvalgte bestyrelse: Marian-
ne Larsen, Jytte Rasmussen, Bir-
the Jeppesen, Hanne Ross, Helle 
Myhlendorph, Winni Birch, Jens 
Chr. Rasmussen og Johnny Birch 

Nu skal der  
penge ud  
på landet 
Vordingborg Kommune har i de 
senere år brugt mange penge på 
investeringer i de tre købstæder 
Vordingborg, Stege og Præstø. Nu 
er turen kommet til kommunens 
landdistrikter. Det mener Lundby 

Lokalråd, som har kaldt til dialog-
møde med borgere og kommunal-
politikere mandag den 21. februar. 
Borgerne bedes om at komme med 
forslag til investeringer i landdi-
strikterne.            Læs side 4 og 11 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
 

Oplag: 5.626 eks. 
4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker i 4750 Lundby  
samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne 
samt 4700 Hammer Sogn.  

Dette blad omdeles  
31. jan. - 1. febr. 2011 

 
 

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

nummer af 4750Avisen er  
7. februar 2011 kl. 10 

 
Næste nummer udkommer  
den 14.-15. februar 2011. 

 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 

Gule ærter i madklubben 
Tirsdag den 15. fe-
bruar kl. 18 er der 
fællesspisning i Med-
borgerhuset i Lundby 
Banevej 4 i Lundby. 
Her bliver der serve-
ret gode gammeldags 
gule ærter med pølse 
og flæsk samt kaffe 
og småkager. 
Prisen for ovennævnte er:  
Voksne              kr.65,00 
Børn                  kr.35,00 
Øl, vand og vin kan købes 
til rimelige priser. 
Tilmelding til Medbor-
gerhusets telefon 5133 

3771 eller mail 
www.winbi@forum.dk. 
Sidste frist for tilmelding 
er søndag den 13. februar, 
og dette af hensyn til ind-
køb. 
Vi vil gerne benytte lej-

ligheden til at sige 
mange tak for den 
store opbakning, 
som der har været til 
vore fællesspisnin-
ger. 
Vi gør opmærksom 
på, at overskuddet 
ved disse fællesspis-
ninger, ubeskåret går 

til Støtteforeningen for 
Medborgerhuset i Lund-
by, og dermed til forbed-
ringer i borgernes hus i 
Lundby. 

Med venlig hilsen 
Madklubben 

I weekenden den 15.-16. 
januar blev der afholdt 
gymnastikweekend for 
ISG’s juniorhold, spring-
team.  
Der blev sprunget og øvet 

serier, som skal fremvises 
til alle forårsopvisninger-
ne. Men lidt hygge måtte 
der også til, og der blev 
snakket i sengene, spillet 
twister (se foto) og spist 

kage. Natteroen var lidt 
svær at finde, men det 
lykkedes at få alle 16 
gymnaster og tre trænere 
til at falde i søvn i hallens 
cafeteria. Der var trætte 
øjne og uglet hår, da mor-
genmaden blev sat frem 
ved 8-tiden søndag mor-
gen, men der var højt 
humør. Formiddagen gik 
med at lege med forskelli-
ge håndredskaber og 
gymnasterne var med til 
at få deres eget præg på 
en af de serier, som I kan 
se til lokalopvisningen 
den 26. marts. Weeken-
den sluttede kl. 15 med 
nogle meget trætte, men 
også meget hårdtarbej-
dende gymnaster.  

Merle Jensen 

Grin og gymnastik 

Der var både grin og gymnastik, da ISG’s springteam 
legede og spillede Twister. 



4750  Avisen 
8. årgang nr. 103 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 14.-15. februar 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Ny energi  
i Syv Sogne 
Køng, Lundby og Faksinge i Syv 
Sogne er af Vordingborg Kom-
mune blevet udvalgt til at delta-
ge i et forsøg med nye og miljø-
venlige energiformer, der skal 
erstatte olie og naturgas om nog-
le år. 
Vordingborg Kommune igang-
sætter nu forsøg i samarbejde 

med Energiklynge Sjælland om 
alternative forsøg med vedvaren-
de energi tre steder i kommunen. 
Og blandt de områder, der kom-
mer med i forsøget, er tre byer i 
Syv Sogne, nemlig Faksinge i 
Beldringe Sogn samt Køng og 
Lundby.  
                         Læs mere side 3 

Foredrag om  
dagligdagen 
i 1600-tallet 
Tidligere museumsinspektør Ove 
H. Nielsen fortæller på general-
forsamlingen i Foreningen Svend 
Gønge om dagliglivet som det 
udformede sig i Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens 1600-tal. 
                                  Læs side 13 

Besøgstallet på Lundby 
Bibliotek er firedoblet 

Det døgnåbne 
bibliotek i 
Lundby er ble-
vet en gigan-
tisk succes. 
Besøgstallet er 
steget med 
mere end 400 
procent, siden 
overgangen til 
selvbetjening i 
oktober 2010. 
    
 
 
       Læs side 6 

Få indflydelse på 
din egen fremtid 
Det er din egen fremtid i et af 
Vordingborg Kommunes landdi-
strikter, der er til debat, når 
Lundby Lokalråd holder dialog-
møde med politikere fra kommu-
nen den 21. februar.   Læs side 4 

Borgerforening 
mod kæmpemøller 
Bestyrelsen for Borgerforeningen 
Lundby har protesteret mod 
kæmpevindmøller i Lundby Lo-
kalområde.                Læs side 3 
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Det bliver et anderledes og 
mere spændende dialogmø-
de, som Lundby Lokalråd 
afholder mandag den 21. 
februar kl. 19-21.30 i 
Køng Forsamlingshus. 
På mødet vil der blive lej-
lighed til at komme meget 
tæt på de fem repræsentan-
ter for Vordingborg Kom-
mune med borgmester Hen-
rik Holmer i spidsen, idet 
kommunalpolitikerne bliver 
placeret ved borde sammen 
med borgerne, så debatten 
bliver meget nærværende. 

Hovedemnet for aftenen 
bliver ”Hvorfor er det godt 
at bo på landet og hvad kun-
ne gøre det bedre”. 
Efter et kort oplæg fra lo-
kalrådet er der arbejde i 
grupper. Hver gruppe får en 
politiker med i arbejdet. 
Efter gruppearbejdet bliver 
der mulighed for at stille 
spørgsmål til politikerne, 
der ikke har med landdi-
strikternes fremtid at gøre, 
og herefter bliver der op-
samling på gruppearbejdet. 
Svarene fra grupperne bli-

ver fremlagt, debatteret og 
der træffes forhåbentlig 
nogle konklusioner, som 
politikerne kan tage med 
hjem. 
Endelig vil borgmester Hen-
rik Holmer redegøre for den 
planstrategi, revision af 
kommuneplanen, som Vor-
dingborg Kommune er ved 
at vedtage og forklare, hvor-
dan den spiller sammen 
med de ideer til en kom-
mende landdistriktspolitik, 
som aftenens debat skal 
bidrage til. 

Mødet slutter kl. 21.30. 
Lokalrådets bestyrelse har 
opfordret borgerne til på 
forhånd at fortælle lokalrå-
det, hvad de synes der er 
bedst ved at bo på landet, og 
hvordan det kan blive endnu 
bedre. Send din mening pr. 
mail:  peter@lundbyweb.dk 
eller i et brev til Lundby 
Lokalråd, Møllergården 3, 
4750 Lundby. 
Blandt de indsendte forslag 
trækkes lod om tre flasker 
vin eller en kasse øl, som 
uddeles på dialogmødet. 

Træpiller afhentet 
896 kg. svenske 8 mm:                 1895,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 8 mm: 1895,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 6 mm: 1950,- 
975 kg. Olimp 6 mm:                    2125,- 

 

Briketter afhentet 
960 kg. østeuropæiske: 1825,-  
960 kg. danske:            1925 

Alle priser er inkl. moms! 

 

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler  
til fx konfirmation skrives 

Ring på tlf. 3066 3389 
dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

· klargøring til syn 
· pladearbejde 
· service 
· aircon/klima 
· dæk m.m. 
        www.mhautoservice.dk  
      Kostræde -  tlf. 2871 7604 

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

Autoreparationer  Minder om Gøngehøvdingen 
I disse Gjøngetider 
finder man hukommel-
sen tilbage til: 
For første gang i mit 
liv blev jeg inviteret 
med i teatret, til Gøn-
gehøvdingen. 
Altså mit første møde 
med en spændende 
verden.  
Hvornår var det så? 
Og hvor?  
Måske Det ny Teater i 
1942-43. Inden 1945.  
Min far var samaritter-
vagt, og det var nok 
derfor, jeg var med.  

Jeg husker tydeligt 
min forskrækkelse 
over de høje lyde, ka-
nonerne slap løs, og så 
alt den ild og røg. 
                   Med venlig  
                 gøngehilsen 
           Winie Jaaouane 
                            Køng 
Om Poul Reichhardt 
står der på nettet:  
I begyndelsen af 
1940’erne spillede han 
hovedrollen som Gøn-
gehøvdingen på Det 
Ny Teater. Ifølge Det 
Ny Teaters egne op-

tegnelser spillede tea-
teret Gøngehøvdingen 
i 1942 og 1943.  Da 
var Poul Reichhardt 
29-30 år.               Red. 

Gule ærter i madklubben 
Husk, at madklubben serve-
rer gule ærter i Medborger-
huset Lundby tirsdag den 
15. februar kl. 18.00. Har du 

ikke nået at tilmelde dig i 
søndags, så prøv alligevel at 
ringe og høre, om der er 
ledig pladser: 5133 3771. 

Få indflydelse på din fremtid 

Poul Reichhardt spille-
de Gøngehøvdingen. 
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Generalforsamling  
i Lundby Lokalråd 

EFTERLYSNING: 
Syersker, Fr. III samt herrer til renæssancedans 

Lundby Lokalråd afholder sin 
årlige generalforsamling ons-
dag den 6. april kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 
Fem af de 10 medlemmer af 
bestyrelsen er på valg. Birthe 
Jonasen, Køng, Peter Christen-
sen, Svinø, Klaus Larsen, 
Sværdborg og Steen K. Niel-

sen, Lundby, genopstiller. 
Jørgen E. Petersen, Udby, gen-
opstiller ikke. Den anden plads 
fra Udby er vakant og skal 
besættes for et år. Peter Sten 
Hansen, Lundby, udtræder af 
lokalrådets bestyrelse, og såle-
des skal der i stedet for ham 
vælges en repræsentant fra 
Lundby for et år.  

Foreningen Svend Gønge er 
allerede i gang med forbere-
delserne til årets gøngemar-
ked, som afholdes lørdag-
søndag den 20.-21. august i 
Lundbyparken i Lundby. 
Bestyrelsesmedlem Birgit 
Rasmussen efterlyser i den 

forbindelse flere syersker, 
som vil være med til at sy 
dragter til gøngemarkedet. 
- Vi har mange i sving, men 
vi kan godt bruge flere, så 
vi får endnu flere flotte 
dragter. Blandt andet skal vi 
have syet uniformer til 

svenske soldater, siger hun. 
Dertil mangler man en her-
re, som kunne tænke sig at 
optræde som selveste Kong 
Frederik den Tredje på gøn-
gemarkedet. 
Noget nyt på årets gønge-
marked bliver renæssance-

dans, som flittigt øves hver 
anden mandag i Medborger-
huset Lundby. 
Det går strygende, og det er 
vældig sjovt, men vi kunne 
godt bruge et par herrer 
flere, siger Birgit Rasmus-
sen, tlf. 5576 9139. 
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Backstugan ligger bygget ind i bakken bag den idylliske Hjärtasjön ved Lönsboda. Gen-
nem ”ko-øje-vinduet” er der den skønneste udsigt over søen. 

Ferieparadis i Lönsboda 
Mulighederne for at holde 
alle tiders sommerferie i 
Lundbys venskabsby Löns-

boda er nu blevet endnu 
bedre.  
Ved Hjärtasjön, som ligger 

lige uden for Lönsboda, har 
kommunen nu færdiggjort 
flere overnatningsboliger. 
Sidste år blev Backstugan 
indviet, en idyllisk lejlighed 
med to sovepladser, indbyg-
get i bakken med udsigt 
over Hjärtasjön. I tilgift 
hertil er der nu indrettet 
endnu en lejlighed, Tall-
hem, med seks sovepladser 
og et overnatningsrum med 
plads til 12 er indrettet i 
Logen (loen), som ligger 
ved Hovedbygningen Tor-

pet, som har 14 senge. 
Så der er alle muligheder 
for overnatning, både for 
familier, større selskaber og 
foreninger, som ønsker at 
tilbringe nogle dage eller 
ferier i det naturskønne om-
råde. 
Der kan laves mad i alle 
lejligheder, som også har 
køleskab og andre service-
faciliteter. 
Området ved Hjärtasjön 
benyttes hvert andet år til 
1600talsmarked. 

Borgerforeningen Lundby  
afholder  

Generalforsamling 
Mandag den 14. marts  

kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, Lundby. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kåring af  
”Årets Svend” 

Efter generalforsamlingen er 
borgerforeningen vært ved et 

lille traktement. 
Alle er velkomne. 

Bestyrelsen 

Priser og booking 
Backstugan: (2 sovepl.)  
1 døgn:   700 sv. kr. 
2 døgn: 1400 sv. kr. 
3 døgn: 2000 sv. kr. 
4 døgn: 2550 sv. kr. 
6 døgn: 3450 sv. kr. 
1 uge:   3800 sv. kr. 
 
Tallhem: (6 sovepladser) 
1 døgn:   750 sv. kr. 
2 døgn: 1500 sv. kr. 
3 døgn: 2150 sv. kr. 
4 døgn: 2750 sv. kr.  
5 døgn: 3300 sv. kr.  
6 døgn: 3750 sv. kr.   
1 uge:   4150 sv. kr. 

Torpet: (14 sovepladser) 
1000 sv. kr. pr. døgn. 

Loen: (12 sovepladser) 
800 sv. kr pr. døgn. 

Ferieboligerne bookes på 
tlf. +46 479 18 175  

eller via hjemmesiden:  
www.osby.se 
 
eller pr. e-mail: 
ingalill.bostrom@osby.se  



4750Avisen, nr. 103, 14.-15. februar 2011 

 

13 

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

Pengespil hver uge om i alt kr. 5.150,00 
              Støtteforeningen 

En tid på godt og ondt. 
Det kunne være over-
skriften på det foredrag, 
Ove H. Nielsen, tidlige-
re museumsinspektør 
ved Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, afholder 
på generalforsamlingen i 
Foreningen Svend Gøn-
ge, onsdag den 2. marts 
i Medborgerhuset Lund-
by, Banevej 4 i Lundby. 
Foredraget bliver af-
holdt efter generalfor-
samlingen, som begyn-
der kl. 19.00. 
Ove H. Nielsen vil for-
tælle om Svend Gønges 
samtid, så ingen kunne 
finde på at ønske sig 
tilbage til "de gode gam-
le dage". 
Vi skal høre om adel og 
borger, præster og bøn-
der og om dem, der ikke 
var nogen af delene, 
såsom rakkere, stoddere 
og andre udstødte. Der 
bliver også fortalt om 
Slattenpatten fra 1669,  
der bærer prædikestolen 
i Vejlø Kirke. 
Alle, der kunne tænke 
sig at høre Ove H. Niel-
sen, er velkomne til mø-
det i Medborgerhuset 

Lundby. Det kræver dog 
et medlemskab af For-
eningen Svend Gønge. 
Det kan tegnes ved ind-
gangen og er gratis. 
Som medlem af forenin-
gen får du jævnligt et 
nyhedsbrev pr. mail, og 
du bliver inviteret til 
foreningens arrange-
menter. 
Du kan dog som helt nyt 
medlem ikke stemme på 
generalforsamlingen, 
men du er valgbar. Kun 
de, der har meldt sig ind 
senest 31. december 
2010, har stemmeret på 
årets generalforsamling. 
På generalforsamlingen 
er to medlemmer af be-
styrelsen på valg, nem-
lig Gunnar Stobbe, Tap-
pernøje, og Jens Hall-
qvist, Lundby. De stiller 
begge op til en ny to-års 
periode i bestyrelsen. 
1. suppleant Birgit Ras-
mussen, Lundby, stiller 
også op igen, mens 2. 
suppleant Mogens Ras-
mussen, Hammer, ikke 
ønsker genvalg.  
I den forbindelse ønsker 
bestyrelsen at takke Mo-
gens Rasmussen for 

hans indsats i bestyrel-
sen, hvor han med sit 
gode humør og sine 
gode idéer har ydet en 
uvurderlig indsats.  
Der skal på mødet i det 
mindste vælges en ny 
suppleant. 
Generalforsamlingen 
afholdes efter forenin-
gens vedtægter. Forslag 
til punktet indkomne 
forslag skal være for-
manden i hænde senest 
onsdag den 16. februar 
kl. 19. De sendes til 
sten@post7.tele.dk. 

Sådan levede folk  
på Svend Gønges tid 

Tidligere museumsinspektør ved Lol-
land-Falsters Stiftsmuseum, Ove H. 
Nielsen kommer til generalforsamlin-
gen i Foreningen Svend Gønge og for-
tæller om dagligliv i 1600-tallet. Ove 
H. Nielsen er kendt som meget levende 
og humoristisk fortæller, og han ledsa-
ger sit foredrag med lysbilleder. 
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Fire siders idrætstilbud 
til dig og dine børn    
                      Side 9-12 

De vil sætte fut  
i erhvervslivet i 
Syv Sogneområdet 

Tanglopperne er på stikkerne igen 
Tanglopperne gør 
comeback pinselør-
dag den 11. juni i 
Svend Gønge Hallen 
i Lundby. Det er lyk-
kes Hyggeklubben 
Strømmen at samle 
de gode gamle Tang-
lopper til en hygge-
fest med spisning og 
dans.          Læs s. 4 

Skal Hammer 
Præstegård 
nedlægges? Denne kvinde og disse syv mænd 

har tænkt sig at kickstarte erhvervs-
livet i Syv Sogne. Det er de aktive i 
Syv Sognes Erhvervsforum, der har 
en plan for udvikling af Syv Sogne-
området.                     Læs side 18 

Over 200 er nu med  
i Gøngeforeningen 
Foreningen Svend Gønge kan nu 
mønstre over 200 medlemmer. Det 
viste generalforsamlingen, som blev 
holdt den 2. marts.        Læs side 8 

Støtteforening sprud-
ler af ideer    Læs side 8  

Skal den gamle idylliske præ-
stegård i Hammer nedlægges? 
Det spørgsmål stiller menig-
hedsrådet i Hammer, efter at 
sognets præst afgår på grund af 
alder. 
- Hvad betyder præstegården 
for dig? 
Skal præsten bo i en præste-
gård, eller er det uden betyd-
ning for dig, hvor i lokalsam-
fundet præsten bor? 
Ser du måske hellere præstegår-
den anvendt som samlingssted 

for menigheden? 
Disse spørgsmål - og flere til - 
stiller Hammer Menighedsråd 
til borgerne, som inviteredes til 
møde om sagen torsdag den 10. 
marts - i præstegården!    
                                Læs side 6 
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Over 200 gønger 

Den heldige vinder af Svend Gønge-lotteriet på general-
forsamlingen var Jørgen Tang Holbek, som her viser de to 
flasker luksusvin, han vandt. I den anden hånd holder han 
den flotte lodseddel, som var en kuvert med Svend Poul-
sens laksegl. 

Foreningen Svend Gønge 
har nu over 200 medlem-
mer. På generalforsamlin-
gen i Medborgerhuset 
Lundby onsdag den 2. marts 
kunne sekretær Jens Beck 
konstatere, at medlemstallet 
var nøjagtigt 205. 
Generalforsamlingen var 
særdeles velbesøgt. Over 40 
medlemmer var mødt frem 
for at høre beretningen om 
de mange aktiviteter, for-
eningen har stået for i Gøn-
geåret 2010. Samtidigt blev 
der set frem mod 2011, hvor 
foreningen ikke vil ligge på 
den lade side, selv om 
Svend Poulsen er fyldt 400 
år. Nogle af de opgaver, der 
bliver taget fat på er udgi-
velsen af fotobogen om 
Svend Poulsen til sommer, 
deltagelse i Gøngemarked 

2011 i Lundby 20.-21. au-
gust samt fuld kraft på pla-
nerne om at oprette et ople-
velsescenter for Svend 
Poulsen i Lundby. 
Der var genvalg af bestyrel-
sesmedlemmerne Gunnar 
Stobbe og Jens Hallqvist. 
Førstesuppleant Birgit Ras-
mussen blev ligeledes gen-
valgt. Ingegerd Riis blev 
nyvalgt som andensup-
pleant, da Mogens Rasmus-
sen ikke ønskede genvalg.  
Til generalforsamlingen var 
der gæster fra mange af de 
foreninger, som Forenin-
gens Svend Gønge samar-
bejder med. 
Efter generalforsamlingen 
holdt fhv. museumsinspek-
tør Ove H. Nielsen et frem-
ragende foredrag om daglig-
liv i 1600tallet. 

Støtteforeningen for Køng 
Museum ligefrem sprudler 
af gode ideer. Det viste 
generalforsamlingen man-
dag den 28. februar på Mu-
seet i Køng. 
Det er altså ikke ideer, be-
styrelsen og de aktive om-
kring Støtteforeningen 
mangler, men det er hæn-
der. Derfor er det store bud-
skab fra generalforsamlin-
gen da også: vi har masser 
af ideer, kom og hjælp os 
med at føre dem ud i livet! 
Bestyrelsen har også gjort 
et grundigt stykke arbejde. 
Op til generalforsamlingen 
har der været gennemført 
idémøder med borgere i 
lokalområdet, og det har 
mundet ud i dannelsen af en 
række grupper, som interes-
serede kan melde sig til. 
Der er en udstillingsgruppe,  
gruppen omkring det rul-
lende hørværksted, en mar-
kedsgruppe, pr-gruppe og 
flere. 
En af de spændende aktivi-
teter, som støtteforeningen 
vil arbejde med, er etable-
ringen af turisme-service i 
forbindelse med markedsfø-
ring af en gammel kloster-
rute, som i middelalderen 
passerede Køng. 
Ruten gik helt fra Nordnor-
ge til Spanien, og på vejen 
fra Næstved til Vording-
borg kom man altså forbi 
Køng. 
Ideen skulle være, at lokal-
området skulle udnytte 
markedsføringen af denne 
klosterrute til at oprette 
turismeservice, f.eks. primi-
tiv overnatning i det gamle 
hospital i Køng. 
Formand Hanne Tommerup 
berettede, at der nu er etab-
leret et godt samarbejde 
med Museerne Vording-
borg.  

Museerne har præsenteret 
også Køng Museum for en 
aftale, som giver Støttefor-
eningen mulighed for at 
drive museet, stort set uden 
indblanding fra Vording-
borg mod et årligt kontant 
tilskud, som godt kunne 
være større. Støtteforenin-
gen er positiv, men er lidt 
nervøs for, om de kan mag-
te opgaven, da de mangler 
aktive. Lige nu er der kun 
ni aktive i foreningen, og 
det er for lidt, sagde Hanne 
Tommerup. 
Hun fortalte, at Køng Mu-
seum i år vil holde åbent fra 
april til oktober og i decem-
ber. Åbningstiderne bliver 
fredag 10-16, lørdag og 
søndag 13-16. 
Det er hvad vi kan over-
komme med de ressourcer, 
vi har, og så har museet i 
Vordingborg lovet at klare 
åbningstiden om fredagen. 
I sin beretning lagde Hanne 
Tommerup op til et tæt 
samarbejde med andre for-
eninger i området. Et sådant 
samarbejde kan styrke alle 
de samarbejdende forenin-
ger, sagde Hanne Tomme-
rup. 
I forbindelse med en kom-
mende udstilling om messe-
hageler efterlyser Støttefor-
eningen spændende messe-
hageler fra kirker i lokal-
området, som kunne tænke 
sig at udlåne disse til den 
kommende udstilling. Er 
man interesseret, kan man 
henvende sig til formand 
Hanne Tommerup på tlf. 
4071 2113. 
Og kunne du tænke dig at 
hjælpe Støtteforeningen for 
Køng Museum med at reali-
sere deres mange gode ide-
er, kan du henvende dig til 
Støtteforeningen. Se annon-
ce side 4 her i bladet.  

Støtteforening 
sprudler af ideer 
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Deadline på fredag! 
På grund af påsken er der deadline 
for stof til næste nummer af 4750A-
visen allerede fredag den 15. april, 
altså nu på fredag!!!                           
                                     Redaktionen 

750.000 
til café og 
butik  
i Lundby 
Socialministeriet har bevilget 750.000 kroner til café- og butiksprojektet i 
Lundby. Borgerforeningen Lundby vil indrette en café og en butik i de to ledi-
ge butikslokaler på Lundby Hovedgade 95, som tidligere husede kiosk og 
apotek. I samarbejde med ungdomsuddannelsen STU og købmand Bo Weber 
vil de indrette en folkedrevet café og butik i de to lokaler.             Læs side 3 

 

Oplev Sigurd Barrett  
i Sværdborg Kirke 

Lørdag den 21. maj 
kommer Sigurd Barrett 
til Sværdborg Kirke og 
henrykker børnene 
sammen med Snapper.                 

                                           Læs side 14 

Kø til ny modebutik 
Kvinder fra Lundby og omegn gik 
nærmest amok, da den nye modebu-
tik Hos Hanna åbnede på Lundby 
Hovedgade 93 søndag den 3. april. 
Der var kø længe før åbningstid. 
                                      Læs side 3 

I cirkus for 60 kr. 
Borgerforeningerne i Lundby og 
Køng arrangerer igen i år to forestil-
linger med Cirkus Baldoni, hvor du 
kan komme i cirkus for kun 60 kr.  
                                      Læs side 9 

Zumbadillen har ramt Lundby 
Den alt-om-sig-gribende Zumba-dille har ramt 
Lundby med fuld kraft. På kort tid er et zumbahold 
i Medborgerhuset Lundby blevet overtegnet, og nu 
starter endnu et hold med Zumba!         Læs side 2 
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Kvinder løb storm på ny modebutik 
Der var trængsel, så det ville 
noget, da Lundbys nye mo-
debutik, Hos Hanna, åbnede 
på Lundby Hovedgade 93 
søndag den 3. april. 
Op til åbningen var der lang 
kø ude foran butikken, og da 
klokken slog 11, og butikken 
åbnede, var den fyldt, så det 
var svært at komme om-
kring. De første fyrre kunder 
fik et gratis tørklæde, når de 

havde annoncen fra 4750A-
visen med, og de gik som 
varmt brød. 
Der var ikke færre end om-
kring 250 kunder på den 
første åbningsdag, og det er 
overvældende, siger Hanna 
Larsson, som ejer butikken. 
Butikken har åbent torsdag 
og fredag fra 13-18 og lør-
dag fra 10-14. Samt første 
søndag i måneden 10-14. Der var lang kø længe før butikken åbnede kl. 11. 

Der var trængsel i Lundbys nye modebutik. 

Folkecafé og -butik bliver til noget 
Det er nu så godt som sik-
kert, at planerne om at ind-
rette en café og en butik i de 
to ledige lokaler på Lundby 
Hovedgade 95 i Lundby nu 
bliver til noget. 
Borgerforeningen Lundby 
har netop modtaget tilsagn 
fra Socialministeriet om 
750.000 kroner i støtte til 
projektet over to år. 
Allerede onsdag i sidste uge 
var en delegation fra mini-
steriet på besøg i Lundby 
for at konkretisere planerne 
med initiativgruppen, som 
nu tæller Borgerforeningen 
Lundby, Ungdomsuddan-
nelsen STU i Gl Lundby, 
købmand Bo Weber og 
Asylcenter Avnø, som også 
ser muligheder for at deres 
beboere kan drage glæde af 
caféen og butikken i Lund-
by. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, er 

meget opti-
mistisk. 
- Jeg tør 
godt sige, at 
projektet er 
så godt som 
sikkert på at 
kunne reali-
seres efter 
denne bevil-
ling, siger 
han. 
Borgerfore-
ningen ven-
ter endnu på svar fra Inden-
rigsministeriet, i hvis land-
distriktspulje, man også har 
søgt midler. 
- Skulle vi mod forventning 
få afslag herfra, så tror jeg 
på, at vi kan realisere pro-
jektet alligevel, om end ikke 
i samme målestok, som hvis 
vi får en bevilling fra land-
distriktspuljen, siger Nils 
Glud. 
Det er tanken, at caféen 

primært skal drives af frivil-
lige, men det er også tan-
ken, at der skal ansættes 
både en butiks– og café-
leder samt pædagogisk ar-
bejdskraft i projektet. Om 
der bliver råd til at ansætte 
personale, afhænger dog af, 
hvor mange midler, projek-
tet får i støtte. 
 
Borgermøde 
Initiativgruppen indkalder 

til borgermøde om projektet 
tirsdag den 26. april kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
På mødet vil initiativgrup-
pen orientere om de forelø-
bige planer, og forstander 
Karin Lærke fra ungdoms-
uddannelsen STU i Lundby 
vil fortælle om deres inte-
resser i projektet.  
Endelig vil repræsentanter 
fra Café Rejseladen i Glum-
sø fortælle om deres erfarin-
ger med at stable en café på 
benene, drevet af frivillige. 
Kunne du tænke dig at være 
med som frivillig på café– 
og butiksprojektet i Lundby,  
skal du komme til borger-
mødet den 26. april, eller 
henvende dig til formanden 
for Borgerforeningen Lund-
by, Nils Glud, mail: 
mgng@anarki.dk eller tlf. 
4011 9840. 
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Netværk er vejen til uddan-
nelse, arbejde og forenings-
liv. Det mener Integrations-
teamet i Vordingborg kom-
mune. 
Hvert år kommer flere 
hundrede flygtninge til Dan-
mark. De er ofte flygtet 
alene, har mistet familie-
medlemmer eller er blevet 
adskilt fra deres familier 
undervejs. Fælles for dem 
er, at de ofte ikke har noget 
netværk. Ved ankomsten til 
Danmark bliver de først 
placeret på et asylcenter. 
Hvis de får opholdstilladel-
se bliver de bosat i en af 
landets kommuner. Her er 
de ofte alene eller i grupper 
med andre flygtninge og har 
svært ved at skabe sociale 
netværk i lokalområdet.  
Vordingborg kommune skal 
i 2011 modtage 45 flygtnin-
ge, dvs. dem der har fået 
opholdstilladelse. 

I Lundby har Vordingborg 
kommune et hus, hvor ny-
ankomne flygtninge ofte 
bliver midlertidigt boligpla-
ceret, mens de venter på at 
få deres egen lejlighed i 
Vordingborg kommune. Der 
kan bo ca. otte personer i 
huset. 
"Netværk og uddannelse er 
afgørende for disse menne-
sker", oplyser Saida Kadro-
vic, projektmedarbejder i 
integrationsteamet i Vor-
dingborg Kommune 

Projektmedarbejderne Re-
becca Helqvist og Saida 
Kadrovic mener, at vejen til 
en vellykket integration er 
aktiv deltagelse i det lokale 
samfund. Dette lykkes 
bedst, når nydanskere og 
lokalsamfundet indgår i et 
åbenhjertigt fællesskab på 
tværs af kultur, religion og 
sprog.  
”Det at blive en del af et 
fællesskab, som f.eks. for-
eningslivet, åbner mange 
døre for nydanskeren. Døre 
der kan være med til at 
hjælpe den enkelte videre til 
et aktivt uddannelses- eller 
arbejdsliv. Vi er derfor me-
get glade for samarbejdet 
med lokalebefolkningen i 
Lundby og omegn. Vi hå-
ber, at de vil åbne op for en 
positiv dialog og hjælpe os 
med at etablere kontakter til 
både foreninger og frivilli-
ge” siger Rebecca Helqvist.  

”Der er masser af succeshi-
storier rundt om i landet 
inden for dette område,” 
tilføjer de begge, ”så hvor-
for ikke bruge de gode erfa-
ringer og bidrage til en for-
bedret integration". 
Der er borgermøde den 17. 
maj, hvor integrationstea-
met åbner op for en dialog 
med lokalbefolkningen om, 
hvordan vi sammen kan 
sikre en god integration i 
området. Integrationsteamet 
vil fortælle om Projekt Net-
værk (projekt for nyankom-
ne flygtninge), hvordan 
arbejder frivillige og værts-
familier. 
 
 
For uddybende information, 
kontakt venligst: 
Projektkoordinator Rebecca 
Helqvist, Jobcenter Vor-
dingborg, tlf. 5536 2283, e-
mail rehe@vordingborg.dk 

Netværk skal sikre ordentlig  
integration af flygtninge i Lundby 

Borger-
møde  

i Lundby 
17. maj 

Sommertur  
til Lönsboda 

Andelslejlighed i Lönsboda 
Vil du være med til at købe en lækker andelslejlighed i 
Lönsboda sammen med andre interesserede. Vi regner 
med, at vi skal være ti familier for at realisere projektet.  
Ring 6130 1004 eller skriv til peter@lundbyweb.dk, 
hvis du vil vide mere.          Mvh. Winnie & Peter Sten 

Der er for tiden ved at blive 
arrangeret en firedages som-
mertur til Lundbys ven-
skabsby Lönsboda i Skåne. 
Det er tanken, at turen skal 
finde sted fra fredag den 8. 
juli til mandag den 11. juli 
2011. 
Vi regner med at køre i bus 
derop og overnatte på vand-
rerhjemmet i Lönsboda. 
Afrejse er planlagt til fredag 
kl. 12 fra Lundby og hjem-
komst mandag aften. 
Det foreløbige program for 
turen indbefatter deltagelse i  
bilbingo i Lönsboda fredag 

aften, besøg på Möllehem 
lørdag og grillfest med vore 
skånske venner ved Hjär-
tasjön lørdag aften. 
Søndag er der planer om en 
udflugt til Ann Jönsson i 
Gamlarp ved Glimåkra 
(helse– og naturcenter i Gøn-
geskoven), og mandag vil vi 
se nærmere på Kristianstad. 
Hvis du er interesseret i tu-
ren, bedes du - helt uforplig-
tende - tilkendegive din inte-
resse ved at maile til  
peter@lundbyweb.dk eller 
ringe 6130 1004. Uden inte-
resse bliver turen aflyst. 
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Ruth Hansen fra Præstø var en 
dag på jagt efter madopskrif-
ter, og så fandt hun en gammel 
opskrift på Svend Gjønges 
Gryde, og den synes hun, vi 
skulle have. 
 
Svend Gjønges Gryde til 4 
personer: 
1/2 kg. stribet flæsk 
1 løg 
2-3 æbler 
125 g. champignons 
1-2 tomater 
250 g grønne bønner 
6-8 abrikoser 
1/2 appelsin 

salt  
karry 
1 dl. vand 
Flæsket skæres i terninger og 
brunes. Løgene skæres ud og 
svitses med. Dampes et kvar-
ter, hvorefter de øvrige dele 
tilsættes. Koges yderligere i et 
kvarter, smages til. 
Serveres med løse ris og rå-
kostsalat. 
Vi giver opskriften videre som 
inspiration til madklubberne i 
Medborgerhuset Lundby og i 
Svinø Forsamlingshus samt 
alle de små hjem i 4750Avi-
sens udgivelsesområde.. 

Svend Gjønges Gryde 

Kia Harvej fra Udby var 
den 19. marts til stilarts-
stævne i karate i Nykø-
bing F. Stilarten hedder 
Okinawa Goju Ryo-
karate.  
Stævnet holdes én gang 
om året, og Kia deltog i 
disciplinen Kata, hvor 
der i hendes klasse var 
tilmeldt 21 kæmpere. 
Der kæmpes imod an-
dre fra samme eller an-
dre afdelinger af samme 
stilart. De inddeles i 
forskellige klasser, hvor 
der er fem forskellige 
grader i hver. Kia vandt 
de første tre kampe, men 
tabte den fjerde hvor 
modstanderen var rigtigt 
dygtig, men hermed var 
bronzemedaljen vundet. 
Kia er 12 år og har gået 
til karate i lidt over et år, 
og hun har allerede del-
taget i tre stævner, og 
det er blevet til to bron-
zemedaljer, foreløbigt. 
Kia går til dagligt til 
karate tre-fire gange om 
ugen i Vordingborg Ka-

rate Klub, som har træ-
ningslokaler på Kirke-
torvet.  Kig gerne på 
vores hjemmeside 
www.vordingborg-
karateklub.dk. Der kan 
man også se, at vores 
klub havde en sølvme-
daljevinder i Kata og en 
guldmedaljevinder i 
Kumite. 

Kia vandt bronze 

Kia fra Udby med sin 
flotte bronzemedalje. 

Børneholdet og de voks-
ne har igennem vinteren 
arbejdet med flid og stor 
interesse med at frem-
stille de ting, de aller-
mest ønsker sig. 
Mange har prøvet dreje-
bænkene for første gang 
og er blevet grebet af 
den forvandling, der 
sker med træet. Tænk at 
det kan blive til et arm-
bånd eller en skål. 

Der er vinduer, døre, 
himmelseng samt reno-
veret gamle ting. Pileflet 
og Intarsia. 
Kom og se de fine resul-
tater i Køng Husflids-
skole Køng Højbro 15 
fra kl. 13-16, skærtors-
dag den 21. april. 
  

Mange venlige hilsener  
for Husflidsskolen  

Winie Jaaouane  

Husflidsskolen viser  
vinterens værker 

Ekstraordinær generalforsamling 
Medborgerhuset Lundby 
ApS afholder ekstraordi-
nær generalforsamling 
mandag den 18. april kl. 
19.00. På dagsordenen 

er ændring af revision 
og en vedtægtsændring, 
som gør det muligt at 
annoncere generalfor-
samlinger i lokalavisen. 

Team Fjord HK's herre serie 2 hold er for andet år i træk rykket 
op. Så fra næste sæson af vil vi spille i serie 1. For første gang i 
klubbens historie. Stort til lykke med det flotte resultat! 

Stormøde om Gøngemarked 2011 i Lundby 
De fire foreninger bag det årli-
ge Gøngemarked i Lundby 
holder stormøde for alle, der 

ønsker at deltage, mandag den 
11. april kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4. 
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Syv Sogne 

Nye lokalråds-
formænd 
i Syv Sogne 
De to lokalråd i Syv Sogne, Bår-
se-Beldringe Lokalråd og Lundby 
Lokalråd, fik begge nye formænd 
i forbindelse med forårets gene-
ralforsamlinger.          Læs side 4 

Asylansøgerne på Avnø 
respekterer de lokale 
Omkring 50 naboer var mødt 
op til det første åbent-hus-
arrangement på Center Avnø, 
og de blev mødt med stor ven-
lighed, interesse, respekt og 
nysgerrighed af de nye beboe-
re på Avnø. 
Beboerne har allerede organi-
seret en stribe aktiviteter på 
centeret, som drives af Røde 
Kors. Både beboerne og Røde 
Kors er meget interesseret i at 
komme i kontakt med lokalbe-
folkningen, og de har f.eks.  
behov for bøger på engelsk til 
et bibliotek, de er ved at opret-
te.                          Læs side 2 

Asylansøgerne har selv organiseret mange akti-
viteter, herunder en frisørsalon. 

Røre i andedammen 
                                 Læs side 15 

Borgerne i Lundby Lokalområde 
skal give en hånd med, når otte 
flygtninge skal integreres i Lo-
kalområdet, efter at de har fået 
opholdstilladelse i Danmark. 
Vordingborg Kommune har mod-
taget 45 flygtninge, og otte af 
dem skal bo og leve i Lundby 
Lokalområde. 
Integrationsteamet i Vordingborg 
Kommune og Lundby Lokalråd 
mener, at de nye borgere skal 
have al mulig hjælp til at blive 
integreret i lokalsamfundet. 
- Vi håber, at rigtigt mange bor-
gere, foreninger og andre vil gøre 
en frivillig indsats for at gøre 
vores område til et godt sted, 
også for de nye borgere, som er 
flygtet fra krigens rædsler ude i 
verden, siger formand for Lundby 
Lokalråd, Steen K. Nielsen. 
Der er informationsmøde tirsdag 
den 17. maj kl. 19 i Medborger-
huset Lundby.     Se også side 13 

Borgerne skal give 
en hånd med 

Bliv frivillig  
i café og butik 
Udlejer af de to ledige butikslokaler 
på Lundby Hovedgade 95 har nu 
accepteret, at projekt Butik og café 
bygger bro overtager de to lejemål 
pr. 1. juli, og dermed er det sikkert, 
at Lundby får en ny butik og café til 
sommer. Butik og café skal drives 
af frivillige. Der er informations-
møde tirsdag den 26. april kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby. Alle er 
velkomne, også dem, der bare vil 
høre om projektet! 
                             Læs mere side 3 
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Svend 
Gjønges 
Gryde 

Tirsdag den 10. maj 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby inviterer på   

Svend Gjønges Gryde!  
Til dessert:  

Jordbær-
trifli 

Menu-pris:  
voksne: 65,- kr. 
børn:     35,- kr. 

Drikkevarer til meget  
rimelige priser! 

Tilmelding tlf. 5133 3771 eller 
på winbi@forum.dk 

senest søndag den 8. maj  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Madklubben i Lundby 

Udlejer af ejendommen 
Lundby Hovedgade 95 har 
nu bekræftet, at projekt 
Butik og café bygger bro 
overtager lejemålene pr. 1. 
juli 2011. 
Dermed er det sikkert, at 
den folkedrevne café og 
butik bliver en realitet. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, 
regner med, at butik og café 
kan åbne allerede til som-
mer. 
Projektet har allerede opnå-
et støtte på 750.000 kroner 
fra Socialministeriet, og i 
forrige uge var to repræsen-
tanter fra Servicestyrelsen 
på besøg i Lundby og drøf-
tede projektet med initiativ-
tagerne på et heldagsmøde. 
De to embedsmænd var 
meget begejstrede for pro-
jektet, som de kalder ene-

stående i Danmark.  
Deltagere i projektet er 
Borgerforeningen Lundby, 
ungdomsuddannelsen STU 
i Gl. Lundby, købmand Bo 

Weber, Asylcener Avnø og 
forhåbentlig mange frivilli-
ge borgere fra lokalområ-
det. Projektet forventes at 
få flere fondsmidler.   

Bliv frivillig i den nye café og butik 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17,  

fredag 13-19, lørdag 9-12 

På informationsmødet tirs-
dag aften kl. 19 i Medbor-
gerhuset Lundby kommer 
repræsentanter fra Café 
Rejseladen i Glumsø og 
fortæller om deres erfarin-
ger med en frivillig-café.  
Hvis du vil vide mere om, 
hvordan man bliver frivillig 

i den nye butik og café på 
Lundby Hovedgade 95, kan 
du henvende dig til for-
mand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud. 
Du kan kontakte ham pr. 
mail: mgng@anarki.dk eller 
telefonisk på 4011 9840. 

Erfaringer fra Glumsø 

De to lejemål på Lundby Hovedgade 95, som pr. 1. juli 
indrettes som café og butik, drevet af frivillige. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

 Åbningstider: 
man-fredag: 
             9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

4750Avisen 
lever af  
annoncer. 
Uden an-
noncer ud-
kommer vi 
ikke! 
Ring og få 
et godt til-
bud på  tlf. 
6130 1004. 

Kursus for  
kræftramte 
Kræftforeningen De Aktive 
afholder kursus i kræft og 
livskvalitet den 7. og 8. maj 
i Næstved. 
Nuværende og tidligere 
kræftpatienter inviteres til 
at deltage i et kursus, som 
vil fokusere på livskvalitet 
og forebyggelse af tilbage-
fald af sygdommen. 
Der vil blandt andet blive 
undervist i kost og kræft, 
motion og kræft, kræft og 
komplementær/alternativ 
behandling og introduktion 
til angstdæmpende teknik-
ker og stresshåndtering.  
Kurset henvender sig til 
både nuværende og tidlige-
re kræftpatienter. Deltager-
ne er velkomne til at tage en 
pårørende med. Tilmelding 
og yderligere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til 
De Aktive på 5596 0072 
dagligt mellem 9-10.30 
eller post@deaktive.dk.  

Marianne Tersgov 
4733 Tappernøje 

Lundby Tennisklub 
Standerhejsning og åbent hus 

Lørdag den 7. maj kl. 10-12 
Tennisbanerne ligger bag Svend Gønge Hallen 

Børne- og ungdomstræning tirsdag fra 16-17.30,  
første gang den 10. maj. 

Klubaften for de voksne tirsdag fra kl. 18-20,  
første gang den 10. maj.  

P.b.v. 
Mads Larsen, formand 

Fredag-lørdag den 13. og 
14. maj holder Snapphane-
föreningen i Osby snapha-
nedage for andet år i træk. 
Snaphanedagene afholdes 
for at sætte fokus på histori-
en i 1600-tallets gønge-
bygd. 
Fredag den 13. maj er sko-
lernes 6-klasser i Osby invi-

teret til at få en historisk 
oplevelse ved Sibbarp-
skansen, hvor de får fortalt 
historien gennem leg, for-
tællinger og smagsoplevel-
ser. Foreningen Svend Gøn-
ge og Chr. V’s Drabanter 
samt Skånske Caroliner 
deltager med tidstypiske 
dragter så det visuelle også 

bliver vist for eleverne. 
Lørdag den 14. maj er der 
åbent for kommunens øvri-
ge borgere, som kan opleve 
historien i nogle fantastiske 
rammer. Der vil også være 
leg, historiefortællinger 
samt smagsprøver på dati-
dens mad. Lørdag vil Hans 
Kongelige Højhed Chr.4 og 
hans dronning komme og 
sætte glans over festlighe-
derne. 
Hvis man har mulighed for 
at deltage i tidstypisk dragt, 
kan man rette henvendelse 
til undertegnede. 
Da Snaphaneforeningen i 
Skåne er en forening uden 
midler, må man være ind-
stillet på selv at betale for 
kørsel og overnatning. 
Fredag den 13. maj er det 
fra kl. 9–13 og lørdag den 
14. maj fra kl. 10–17. 

 
Foreningen Svend Gønge 

Villy Lorich 
Mail: spangbo@msn.com 

Snaphanedage i Sibbarp 

Bagagerums-salg 
tirsdag den 3. maj 

kl. 17-20 på P-pladsen  
ved Over Vindinge Forsamlingshus 

Kom og gør et kup eller stil op som kræmmer.  
Spørgsmål: Ring 2985 0944.  

Konerne varter mændene op. En scene fra 1600-tallets 
Danmark, fra før verden gik af lave! Ved bordet sidder 
Nicolai Lorich og Villy Lorich. Rikke og Susanne sørger 
for, at deres mænd ikke tørster. 

Husk borgermødet om butik og café i Lundby 
onsdag den 26. april kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 



Du kan nå det endnu:

Tag med til snaphanedag i Skåne
Lørdag den 14. maj kl. 10-14
er der snaphanedag i Sibbarp
ved Osby i Skåne. Det er For-
eningen Svend Gønges skån-
ske søsterforening Forenin-
gen Snapphanelandet, som
afholder en dag, hvor snap ha-
neme folder sig ud i al deres
pragt og vælde.
En delegation fra Foreningen
Svend Gønge tager til Skåne
og kaster glans over begiven-
hederne med deres flotte
dragter, som kendes fra de
årlige gøngemarkeder.
Der er kørsel i private biler,
og kunne du tænke dig at
komme med, så har du endnu
mulighed for at melde dig, og
så vil vi prøve at arrangere
fælleskørsel.
Hvis du ønsker at tage til
Skåne allerede fredag efter-
middag, er det muligt at
booke overnatning på Van-
drerhjemmet i Lonsboda.
Er du interesseret, så send en
mail til Peter Sten Hansen,
slen@posI7.lele.dk eller ring
6130 1004.

Husk at købe billetter til Cirkus Baldoni
HL1sk,at det er søndag den 15. maj, at du
kan komme i Cirkus Baldoni for kun 60
kroner pr. næse.
Det er de to borgerforeninger i Køng og
Lundby, der har fortsat deres gode samar-

bejde og igen i år skaffet Cirkus Baldoni
til området med hele to forestillinger. Kl.
13.00 og 16.30.
Køb din billet hos de lokale handlende
eller hos borgerforeningernes formænd.

mailto:slen@posI7.lele.dk


Seks af de dygtige renæs-
sance-dansere fra Lundby
var med på snapphane-
markedet i Sibbarp. Fra
venstre Susanne, Margit,
Birgit, Birgit, Hanne og
John.
Du kan opleve alle 12 re-

• næssancedansere på Gøn-
~ gemarkedet i Lundby lør-

dag-søndag den 20.-21.
august i år.

Til snapphanemarked i Sibbarp
Foreningen Svend Gønges
søsterorganisation i Skåne,
Foreningen Snapphanelan-
det arrangerede sammen
med Hembygdsfåreningen i
Osby fredag-lørdag den 13.
-14. maj snapphanemarked
ved Sibbarp Skanse uden
for Osby.
Fredag var sjetteklasserne
fra områdets skoler indbudt
til en historisk dag, hvor
børnene blev præsenteret
for deres danske historie,
og helt kontant blev elever-
ne ekserceret af de to dan-
ske drabanter Benjamin og
Nicolai Lorich, til stor mo-
ro for alle.

Lørdag var der marked for
lokal befolkningen, og det
blev noget af et tilløbsstyk-
ke i det gode vejr.
Der var kanonsalutter fra
Sydsjællandske Muskete-
rer, fægtekamp af drab an-
terne fra Danmark, og dan-
seopvisning af renæssance-
danserne fra Lundby.
Kulinarisk manglede der
heller ikke noget. Ægge-
kage med flæsk, opfattes i
Skåne som en ret fra dan-
skertiden, gjorde stor lyk-
ke. Vi danske skulle dog
vænne os til, at æggekagen
blev drysset med sukker
inden serveringen.

HUSETS MALERFIRMA
V/ Andy Møller

Alt malerarbejde udføres, inde som ude,
fra kælder til kvist.

Ring for etgratis
og uforpligtende

tilbud!

Renovering,
vedligeholdelse,
forsikringsskader

Hverdage:
7-20
Weekend:
8-16

Herover: Formandfor
Foreningen Snapphane-
land, Hans Gardelid sam-
men med Kulsoen, Birgit
Rasmussenfra Foreningen
Svend Gønge.
Til højre: Æggekage med
flæsk var populært i Skåne.
Nederst: Brødrene Benja-
min og Nicolai Lorich gav
en drabelig opvisning i
fægtekamp.



Sommerturen til Liinsboda
Sommerturen til Lonsboda
fmder sted i dagene fra
fredag den 8. juli til og med
mandag den 11. juli.
Vi har nu supplerende op-
lysninger om turen, som
gør det mulig for dig at
tilmelde dig. Eneste forbe-
hold er, at der skal være et
minimums-antal for at tu-
ren kan gennemføres.
Turen kommer til at foregå
med bus, og prisen for bus,
overnatning (tre nætter)
samt morgenmad, frokost
og aftensmad bliver 2900,-
kroner pr. person.
Overnatning foregår i 2-
sengs og 4-sengs værelser
på Vandrerhjemmet i Lons-
boda (incl. linned og mor-
genmad) samt på Hjfutasjo-
torpet ved Hjfutasjon.
Foreløbigt program:
Fredag den 8. juli:
KJ. 12.00: afgang fra Med-
borgerhuset, Banevej 4,

4750 Lundby.
Kl. 17-17.30: Indkvartering
Kl. 18: Middag iLonsboda.
19.00: Bilbingo i Lonsboda
Lørdag den 9. juli:
Bl.a. besøg på Mollehem
og Svarta Bergen
Aften: grillfest med lokale
ved Hjlirtasjon
Søndag den 10. juli:
Bl.a. besøg hos Ann Jons-
son, Gamlarp ved Glimå-
kra, Naturhalsa och natur-
medicin samt gøngehisto-
ne.
Mandag den 11. juli:
Heldagstur til Kristianstad.
Ca. 20.00: Hjemkomst.
Tilmelding:
sten@post7.tele.dkellertlf.
61301004.
Det skal understreges, at
prisen kan blive justeret,
hvis vi får mange tilmeldte.
Fortæl, om du vil bo på
vandrerhjem eller ved Hjar-
tasjon.

mailto:sten@post7.tele.dkellertlf.


Nye ambassadører for Gøneehøvdineen

Foreningen Svend Gønge
har fået tre nye ambassadø-
rer.
Næstveds nye borgmester
Carsten Rasmussen har
"med glæde" sagt ja til at
være ambassadør for for-
eningen, ligesom hans for-
gænger Henning Jensen.
Foreningen Snapphaneland i
Skåne har skiftet formand,
og nu er både den forhen-
værende formand, Marco
van Brink, og den nye for-

mand Hans Gardelid leven-
de reklamesøjler for gønger-
nes sag.
Endelig har formand for
Osby Hembygdsfårening,
Erik Ralsgård sagt ja til at
være ambassadør for For-
eningen Svend Gønge.
Ambassadørkorpset tæller
nu følgende:

Godsejer, Kammerherre og
Hofjægermester, Bernt Jo-
han Collet, Lundbygård,
Lundby
Hofjægermester og Gods-
ejer, Peter Zobel, Bække-
skov Gods, Bækkeskov

Godsejer, Peter Oxholm
Tillisch, Rosenfeldt, Vor-
dingborg
Godsejer, Gerner Wolff-
Sneedorff, Engelholm
Godsejer, Peter Henrik Tes-
dorpf, Gjorslev Gods,
Stevns

Borgmester, Carsten Ras-
mussen, æstved Kommu-
ne
Borgmester, Knud Erik
Hansen, Faxe Kommune
Borgmester, Marie Stærke,
Køge kommune
Borgmester, Henrik Hol-
mer, Vordingborg Kommu-
ne
Borgmester, Poul Arne Ni-
elsen, Stevns Kommune

Tid\. borgmester, Henning
Jensen, æstved Kommune
Tid\. borgmester, Rene Tue-
kær, Faxe Kommune
Tid\. borgmester, Gina
0bakke, Stevns Kommune

Tid\. borgmester, regions-
medlem, Peter Madsen,
Rone Klint, Præstø

Tid\. MF, socialrådgiver,
forfatter og foredragsholder,
Hanne Reintoft
Tid!. generalløjtnant, forfat-
ter, foredragsholder, Kjeld
Hillingsø
Turistchef, Lars ielsen,
Køge Kommune
Borgmester, Anders Petters-
son, Os by Kommun
Viceborgmester, Erland
Nilsson, Os by Kommun

Kultur- och fritidschef,
Tommy Johansson, Osby
Kommun
Formand for Foreningen
Snapphaneland, Hans Gar-
delid, Os by
Tid!. formand for Forenin-
gen Snapphaneland, Marco
van Brink, Osby
Formand for Osby Hem-
bygdsfårening, Erik Rals-
gård,Osby



J. juli overtager projekt ji'ivilfig-
cafe og -butik de to ledige bu-
tikslokaler på Lundby Hovedga-
de 95 og sigter mod åbningfre-
dag den J 5. juli.

Frivilligbutik og
cafe åbner 15. juli
Hvis alt går vel, åbner den nye
cafe og butik på Lundby Hoved-
gade 95 i Lundby fredag den 15.
juli. Projektet Frivilligcafe og-
butik overtager de ledige lejemal
1. juli, og sa gar indretningen
ellers i gang. Læs side 10

En ualmindelig
sogneudllugt
J Køng og Svinø kirkesogne har
de gennemført en ikke helt al-
mindelig sogneudflugt. Det var
nemlig en pilgrimsvandring til
Santiago de ComposteIa i Spani-
en. Læs side 8-9

Skoleelever nød
forårets råvarer

Y" 0'lHtlvisen
pbaknin

til bio as
Projektgruppen bag planerne om et med projektet. Det var resultatet af bor-
biogasanlæg i Lundby og Køng har fået gennødet tirsdag den 14. juni på Lund-
borgernes opbakning til at køre videre by Efterskole. Læs side 4

Gøngemarked 2011 i lundby Lørdag-
søndag
20.-21.

Proeram klar til Gøneemarked 2011
De fire foreninger bag det årlige Gøn-
gemarked i Lundby er klar med pro-
grammet for årets begivenhed på Syd-
sjælland. Det historiske 1600-
talsmarked iLundby-Parken lørdag-
søndag den 20.-21. august k!. 10-17,
bliver det største siden det første mar-
ked i 2008.
Det bemærkes, at arrangørerne i år har

lavet et non-stop-program på scenen, så
der hele tiden sker nye ting, som man
kan vælge at følge. Dertil er der histori-
ske boder og begivenheder som aldrig
før.
Og så udkommer den ventede foto bog
"Sydsjælland i Gøngehøvdingens fod-
spor" på markedet.

Læs mere på side 2, 7,11 og 14



Gøngemarked i
Lundby

Gøngemarked bruger nyt medie
Gøngemarked 20]] i
Lundby tager de nyeste
medier i brug for at
gøre opmærksom på
sin eksistens.
Seneste skud på stam-
men er de såkaldte QR-
koder, som du kan se
som illustration til den-
ne artikel. Det er en
såkaldt to-dimensional
stregkode, som

japanerne har opfun-
det. Fotograferer man
koden med sin smart-
phone eller mobiltele-
fon, får man informati-
oner om - idette tilfæl-
de - Gøngemarked
20]] ind på sin telefon.
QR-koden indsættes
f.eks. i annoncer og på
plakater, så man der-
ved får sit budskab ud.



Gøneerne er klar til årets marked
Programmet for årets Gøn-
gemarked i Lundby er nu
klar. Du kan se det på
www.syvsogne.dk. og du
kan downloade markedsfol-
deren samme sted.
Gøngemarked 20 II i Lund-
by afholdes lørdag-søndag

den 20.-21. august iLundby
-Parken.
Og det bliver et marked
med mange nyheder og med
flere tilbud til gæsterne end
de foregående år.
Bemærkelsesværdigt er det,
at der denne gang er non-
stop-program på scenen lige
fra markedets åbning lørdag
kl. 10 ti I afslutningen søn-
dag kl. 17.
Af nyhederne kan nævnes,
at Lundby Gøngeteater op-
fører et skuespil Kapellanen

og Sølvskatten, frit efter
Carit Etlars beretning i ro-
manen Gøngehøvdingen om
den stakkels Kapellan Tan-
ge, der bliver tvunget til at
spille terning med den kole-
riske Kaptajn Mannheimer.
Uanset om han taber eller
ej, må Kapellanen afmed
sølv knapperne i sin kjole,
sølvknapper, han har fået af
sin kæreste Jomfru Gertrud.
Kapellan Tange spilles af
Nils Glud, Kaptajn Mann-
heimer af Mogens Baagø og

i rollerne som Jomfru Ger-
trud og den gamle præsts
kone, Mor Sidsel, skal vi se
Jngegerd Riis og Margit
Andersen.
Du kan glæde dig til et gen-
syn med Kuppmakarna fra
Skåne (denne gang med
mikrofoner!), gøngehunde-
ne, Sjællandske Musketerer,
og dertil kommer drabelige
drabanter og kyske kvinder
- samt nogle, som ikke er!
Mad og drikke klarer Gøn-
gekroen og Gøngegrillen.

Et af de nye ansigter på
årets Gøngemarked er Eis-
se Dalsbæk som Kulsoens
mand Tam.

Johnny Birch, til højre,
glæder sig til at optræde

som Gøngehøvdingen.

http://www.syvsogne.dk.


Gønåer var iFaxe
En trup på omkring 25 ud-
klædte gønger fra Lundby
kastede i pinsen glans over
gøngemarkederne i Faxe
Kommune. De lokale snap-
haner optrådte i Haslev,
Faxe, Faxe Ladeplads og
Eskilstrup, altså overalt i
den nye Faxe Kommune.
Erhvervs- og borgerfor-
eningerne i Faxe Kommune
havde besluttet at lave et
gøngearrangement for at
lave noget sammen i den

lidt umage sammensatte
kommune.
Det så ud til at lykkes. I
hvert fald vakte det jubel og
opsigt, da gøngerne fra
Lundby invaderede den ene
by efter den anden. Endda
med en karet med Kong
Chr. IV og dronning Anna
Kathrine i spidsen.
Arrangementet i Eskilstrup
ved Rønnede var den tradi-
tionelle kulsvierfestival,
som blev holdt for 8. gang.

Musketererne, som vi også kender fra Gøngemarkederne i
Lundby, gjorde stor lykke, når de fyrede geværerne af



Fotobog om
Gøngehøvdingens
Sydsjælland
På Gøngemarked 2011 i
Lundby den 20.-21. august
udkommer den eksklusive
fotobog, "Sydsjælland i
Gøngehøvdingens fod-
spor".
Det er Foreningen Svend
Gønge, der udgiver bogen i
samarbejde med Museeme
Vordingborg. Bogens 152
sider er spækket med de
lækreste fotos af den skån-
ske naturfotograf Magnus
Augustsson. Han har været
iSydsjælland på mange
fotooptagelser for at forevi-

ge det landskab, som Svend
Poulsen har opereret i for
350 år siden. Så der er fo-
tos fra alle årstider.
Line og Gunnar Stobbe,
sidstnævnte er bestyrelses-
medlem iForeningen
Svend Gønge, har tilrette-
lagt bogen og har skrevet
bogens tekster, som fortæl-
ler historien om Gønge-
høvdingen Svend Poulsen.
Bogen koster 300,- kroner
og kan købes på Gønge-
markedet. Dankort kan
anvendes!



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

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

Hele 2011 50

101 2011-01-17+18 3 Renaissancedans igen efter jul. Dragtpersoner efterlyses, herunder en som Frederik III. Nordes-fonden støtter Rollespil 

Svend Gønge. 102 2011-01-31 2 Stor opbakning til Medborgerhusets Støtteforening. 

103 2011-02-14+15 5 På FSGs generalforsamling fortælles om dagliglivet i 1600-tallet. Gøngehøvdingen på teatret 1942-43. Dragtsyning. 

Ferieboliger udlejes ved Hjärtsjöen ved Lönsboda. 

105 2011-03-14+15 2 FSG har over 200 medlemmer. Omtale af generalforsamlingen og foredraget

107 2011-04-11+12 4 Cafe og Butik Snaphanen for stor støtte. Indbydelse til sommertur til Lönsboda. Opskrift på "Svend Gjønges gryde". 

Stormøde om Gøngemarked 2011. 108 2011-04-26+27 3 Bliv frivillig i Cafe og Butik Snaphanen. Snaphanedage på Sibbarps skanse ved Osby. 

109+110 2011-05-09+23 3 Snaphanedag i Osby/Sibbarps Skanse + referat. Indbydelse til Lönsboda-tur

111+112 2011-06-06+20 6 Nye ambassadører for FSG. Program for Gøngemarked 2011. Gønger på rundtur i Faxe kommune. Fotobogen er næsten 

klar

114 2011-07-18+19 4 Stormøde om Gøngemarked 2011. Nyt liv i Køng Husflidsskole. Historiske påklædningsdukker

115 2011-08-13 7 Klar til Gøngemarked. Fotobogen udkommer. Det rullende hørværksted

116 2011-09-03 4 6000 til Gøngemarked. Gøngeland skal med i kommunens udviklingsplan. Fotobogen sælger godt

117+118 2011-10-01+29 2 Godsejer Tesdorpf, Gjorslev, besøger FSG. 

119 2011-11-26 3 Godsejer Collet, Lundbygaard, besøger FSG. Cat-walk i Lundby. Bog om snaphøner er oversat til dansk.

120 2011-12-17 2 Renaissancedanserne starter op igen efter nytår. Sypigerne syr galladragt til Frederik III
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