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Syv Sogne
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11.-12. januar 2010

4750 Avisen

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

Hvordan skal
busserne køre?
Velkommen
til Gøngeåret
Vi er trådt ind i 2010 og dermed
har vi taget hul på Gøngeåret,
året hvor Gøngehøvdingen Svend
Poulsen fylder 400 år. Foreningen Svend Gønge har store planer
for jubilæumsåret. Side 10-11
Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010

Kåre Johannessen
om 1600-tallet
Det er ingen ringere end museumsinspektør på Middelaldercenteret i Nykøbing F., forfatteren og
historikeren Kåre Johannessen,
der indleder gøngeåret med et
foredrag om 1600-tallet. Side 6

Hvordan ønsker vi buskørselen i Syv Sogne
organiseret? Skal vi
fortsætte med gratis
telebusser, der kører i
dagtimerne? Ønsker vi
pendlerbusser til Lundby Station?
Eller skal buskørselen organiseres
på en helt anden måde?
På valgmødet i Lundby den 27. oktober inviterede politikerne borgerne
i Syv Sogne til at komme med deres
forslag til forbedringer af buskørse-

len.
De to lokalråd i Syv
Sogne har taget politikerne på ordet og inviterer til borgermøde om
buskørsel og øvrig
transport torsdag den 21. januar
kl. 19-21.30 i Samlingshuset i Bårse. Alle borgere er velkomne og vil
få lejlighed til at formulere deres
forslag til forbedring af buskørselen
i Syv Sogne.

Læs side 3

Helene blev
tvangsflyttet
- i den bedste mening...
Helene Thiesen var én af de 22 grønlandske børn, som i 1951 blev udpeget
til at komme til Danmark i familiepleje
og senere blev sendt tilbage til et børnehjem i Nuuk med kun dansk som
sprog.
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 fortæller Helene Thiesen sin og de andre
børns historie i et foredrag i Rytterskolen i Gl. Lundby. Der er gratis adgang.
Læs mere side 15 Helene Thiesen fortæller om sin og 21
andre grønlandske børns skæbne.
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Spændende åbning på Gøngeåret
1600tallet er en af de mest
turbulente perioder i Danmarkshistorien. Utallige
krige med svenskerne (og
andre), dramatiske isvintre
og store personligheder gør
det alt sammen til et af de
mest spændende århundreder i Danmarks historie.
Dette spændende århundrede skal vi høre om, når forfatteren, historikeren, museumsinspektøren og nu også
tv-stjernen Kåre Johannessen kommer til Lundby onsdag den 20. januar kl. 19.00
og fortæller om Danmark i
1600tallet.
I en let causerende tone
fortæller Kåre Johannessen
om det stormfulde 1600-tal,
hvor vi stifter bekendtskab
med så spektakulære skik-

kelser som Corfitz Ulfeldt,
Svend Poulsen Gønge, admiral Niels Juel og mange
andre godt- & skidtfolk.
Foredraget indleder Gøngeåret, året hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen fylder 400 år.
Foreningen Svend Gønge
har planlagt en lang række
arrangementer for at fejre
vores lokale snaphaneleder.
Du kan læse om arrangementerne på side 10 og 11.
Kåre Johannessens foredrag
er tænkt som en baggrund
for de kommende arrangementer. I hans foredrag får
Museumsinspektør, forfatter, historiker og tv-stjerne vi sat Svend Poulsens tid i
perspektiv og dermed kan vi
Kåre Johannessen sørger
bedre forstå, hvad det var
for en spændende start på
Gøngeåret med foredrag om for en tid, Svend Poulsen
levede og agerede i.
1600-tallet i Lundby.

Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010
Arrangementet med Kåre
Johannessen afholdes i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4, 4750 Lundby.
Alle er velkomne, og Foreningen Svend Gønge garanterer en levende og medrivende aften om et af de
vigtigste århundreder i Danmarks historie.
Onsdag den 20. januar
Kl. 19.00
Kåre Johannessen
fortæller om 1600tallet
Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby

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

Advokatfirmaet
Nørreslet, Ellegård
& Toft Erichsen

Præstø:
Adelgade 30, 4720 Præstø
Telefon: 5599 1090 - Telefax: 5599 2933
Stege:
Storegade 29, 4780 Stege
Telefon 5581 5331 - Telefax: 5581 4631
Keld Nørreslet (H)
Bent Ellegård Pedersen
Jørn Toft Erichsen (H)
www.advokat-noerreslet.dk

- se priserne nederst
side 2!

Det er effektivt!
- avisen har så meget
lokalstof, at de fleste
læser den grundigt!

Du støtter vores
lokalsamfund!
Send din annonce til
4750@lundbyweb.dk
eller ring 6130 1004.

Sådan udkommer 4750Avisen i 2010:
Nr. 79 Jan.: 25.-26. jan. - deadl. 18. jan. kl. 10
Nr. 80 Febr.: 8.-9. febr. - deadl. 1. febr. kl. 10
Nr. 81 Febr.: 22.-23. feb. - deadl. 15. feb. kl. 10
Nr. 82 Marts: 8.-9. marts - deadl. 1. mar kl. 10
Nr. 83 Mar: 22.-23. mar - deadl. 15. mar kl. 10
Bemærk! Vi udkommer
mandag-tirsdag i lige uger
og har deadline mandag i ulige uger!
Bemærk, at der er allersidste deadline
mandag i ulige uger kl. 10!
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Velkommen til Gøngeåret
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen fylder 400 år her i
2010. Vi ved ikke, hvornår
den legendariske guerillakriger blev født, ja faktisk
er det ikke helt sikkert, at
fødselsåret er 1610, men det
er overvejende sandsynligt.
Fødselsdatoen har Foreningen Svend Gønge valgt for
at have en dag at fejre helten.
Foreningen Svend Gønge
blev dannet i 2007 og har i
tre år forberedt jubelåret.
Og planerne ser i store træk
således ud:

er en fremragende fortæller, Marts:
så der er virkelig noget at
10. marts kommer Hanne
glæde sig til!
Reintoft til Lundby og fortæller om sin roman Hjertebånd. Den er om skånske
krig 1675-1679, hvor skåningerne forsøgte at kæmpe
sig hjem til Danmark.

30.-31. juli deltager Foreningen Svend Gønge i
1600-talmarkedet i Lönsboda. Alle borgere er velkomne til at tage med.

August:

21. august: Gigantisk fødselsdagsfest for Svend Poulsen lørdag aften. Arrangeret
April:
I april skal der være fortæl- af Foreningen Svend Gønlefestival om Gøngehøvdin- ge, Borgerforeningen Lundgens betydning i folks hjer- by og Medborgerhuset
Lundby.
ter. Blandt andet vil Birgit
Rasmussen, GøngemarkeHanne Reintoft fortæller i
September:
dernes Kulsoen fortælle,
marts om sin gribende ro- hvordan hun mener, Kulso- Faxe-Gruppen arrangerer
man Hjertebånd.
en var!
Gøngestafet 2., 3., 4. og 5.
Januar:
september. Gøngemarked i
20. januar kl. 19-22 fortæl- Februar:
Haslev, Faxe, Karise og
Maj:
ler historikeren og forfatte- 26. februar markerer ForI maj afholder foreningen et Faxe Ladeplads.
eningen 352-årsdagen for
ren Kåre Johannessen om
historisk symposium. Frem1600-tallet, som var Svend Roskildefreden, som gjorde trædende historikere invite- Oktober:
Skåne svensk. Det bliver
Poulsens århundrede. Det
res til at debattere svenske- I oktober udkommer fotobomed et spændende aftenmø- krigene og gøngernes indforegår i Medborgerhuset
gen ”Sydsjælland - i Gøngede med en kyndig foreLundby, Banevej 4, 4750
sats på Sydsjælland.
høvdingens Fodspor” med
Lundby. Kåre Johannessen dragsholder.
Køng Museum åbner sin
fotos af den fantastiske fostore Gøngeudstilling!
tograf fra Gøngelandet i
Skåne, Magnus Augustsson.
Med bogen i hånden kan
Juni:
Vi håber, at det bliver mu- man besøge de steder på
ligt at indvi ”Gøngeruten”, Sydsjælland, hvor Svend
Poulsens og hans gøngers
som er en vejledning til
dem, der vil besøge de ste- bedrifter udspillede sig.
Køng Museum lukker sin
der, hvor de dramatiske
begivenheder udspillede sig store Gøngeudstilling.
for ca. 350 år siden på SydNovember:
sjælland - og i Skåne!
15. juni: Foreningen Svend Her forbereder Foreningen
Gønge deltager i Næstveds Svend Gønge et 1600talsjulegilde under en eller anLille hyggelig Rudolf Steiner børnehave i land- 750 års byjubilæum.
19-20. juni: Gøngemarked den form.
lige omgivelser børn i alderen fra 2 - 6 år.
Rytme, sangleg, eventyrfortælling, skovture, 2010 i Lundby, arrangeres i Har du fået lyst til at være
samarbejde mellem Formed til at fejre Gøngehøvårstidsfester, økologisk mad, kaniner, små
eningen
Svend
Gønge,
Bordingens 400 års fødselsdag,
ponyer, høns, god personalenormering med
gerforeningen Lundby og
eller blot støtte sagen, kan
tid til det enkelte barn.
Medborgerhuset Lundby.
du melde dig ind i foreninVil du se Vores børnehave så ring for
gen ved at sende en mail til
besøg 40683123 eller 55381352 eller
kasserer Eva Jørgensen,
Juli:
se vores hjemmeside
Foreningen Svend Gønges evaknud@privat.dk eller du
www.steinersneglen.dk
kan ringe til Eva Jørgensen
sekretær , Jens Beck,
vandrer på Gøngeruten fra på tlf. 5538 2315. MedlemSkåne til Lundby for at ind- skab af foreningen er gratis!
samle materiale om snapha- Læs mere om Foreningen
Svend Gønge på
nerne i det gamle danske
www.lundbyweb.dk
land.

Hyggelig børnehave
i landlige omgivelser
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Samarbejdet mellem Foreningen Svend Gønge og snaphaneforeningerne i Skåne fortsætter i Gøngeåret. Her en scene
fra sidste års Gøngemarked, hvor Kuppmakarna fra Loshult optrådte med deres gøngespil.

Gøngehøvdingen 400 år
2010 er et jubelår for en af
vores lokale helte, Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Husmandssønnen fra Verum i det nordøstlige Skåne,
som allerede som 15-årig
gik i sin konges tjeneste og
var med Chr. IV i Tyskland
og Holland og som endte
med at blive bonde i Lundby på Sydsjælland.
Svend Poulsen blev efter al
sandsynlighed født i Verum
Sogn ved Osby i Gøngelandet i Skåne i 1610.
Han var pæredansk, for
Skåne var frem til 26. februar 1658 lige så dansk som
Fyn, Jylland og Sjælland.
Da svenskekrigene brød ud
i 1657, kæmpede Svend
Poulsen for sit fædreland
mod svenskerne.
Han var med, da København blev belejret af svenskerne og han blev af Kong
Frederik den 3. sendt til
Sydsjælland for at aflede
fjendens pres på hovedstaden.
Beretningerne om Svend

Poulsens legendariske guerillakrig på Sydsjælland er
mange. Han var snu og
snarrådig. Han var en mester i forklædning, og han
var effektiv. I sin indberetning til kongen er der næsten ikke tal på de mange
svenskere, han ”gjorde kaput”.
Svend Poulsen hører til
blandt de snaphaner, man i
Skåne værner mindet om.
På mindestenen over de
berømte snaphaner i Broby
Hembygdspark står han
nummer fire på stenen.
Herhjemme fik Svend Poulsen heltestatus, da forfatteren Carl Brosbøl under
pseudonymet Carit Etlar i
midten af 1800-tallet udgav
romanerne ”Gøngehøvdingen” og ”Dronningens
Vagtmester”. Romanerne
forholder sig frit til de historiske fakta, men funderer
formentlig på de mundtlige
beretninger om folkehelten,
som har levet på Sydsjælland.

besættelsesmagten. Carit
Etlars bøger er udkommet i
mange udgaver og oplag og
er filmatiseret gentagne
gange. Gøngehøvdingen og
1610-2010
hans univers har inspireret
Under Anden Verdenskrig, til mange stednavne, ikke
mindst i Lundby, hvor han
da modstandsbevægelsen
behøvede opmuntring, blev boede fra 1661 til sin død
Svend Poulsen igen et sym- mellem 1679 og 1691.
bol på modstandskamp mod
Gøngehøvdingen

400 år
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Udlejere skal også rydde sne!
Private husejere ved, at rydning af fortovet er den enkelte husejeres pligt. Fra
Trekanten i Lundby og videre ned mod stationen, har
vi fra første dag, da sneen
faldt før jul, oplevet, at
langt de fleste har skovlet
sne, så snart det var nødvendigt.
Men det er desværre ikke
sket én eneste gang på fortovene ud for de tre-fire
udlejningsejendomme, der
er på nævnte strækning. Det

er ikke rimeligt, og ej heller betryggende for de af os,
der skal til og fra stationen
eller til købmanden.
Fortovet på begge sider af
Lundby Hovedgade fra Trekanten og videre ned til
stationen er i forvejen meget ujævn og med flere dybe huller. Dette gør, i særdeleshed når der ligger et
lag sne og is, at det er ekstra
besværligt og farligt for os,
med eller uden barnevogn
eller rollator at færdes.

Vores nødråb til ejerne af
udlejningsejendommene: Se at få ryddet jeres
fortove når det har sneet!

Hilsen fra flere husejere på
strækningen fra Trekanten
til Lundby Station.

Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010
Foreningen Svend Gønge
inviterer til foredrag om
1600tallet med

Kåre
Johannessen
onsdag den 20. januar
kl. 19.00
i Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby
Historikeren og forfatteren
Kåre Johannessen fortæller
om Danmark i Svend Gønges århundrede.
Alle er velkomne!
Foreningen Svend Gønge
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Hun er stor fan af Svend Poulsen
I rækken af foredrag i anledning af Gøngehøvdingen
Svend Poulsens 400 års
fødselsdag indbyder Foreningen Svend Gønge til et
nyt spændende foredrag
onsdag den 17. februar i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4 i Lundby.
Emnet for aftenens foredrag
er hovedpersonen selv,
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen.
En af de store kendere af
myter og historiske fakta
om Svend Poulsen er historiker og forfatter Gitte Kjær,
som i øvrigt bor i Udby.
Hun siger selv, at hun er en
stor fan af Svend Poulsen
og opfatter ham som Danmarks største helt, større
end Tordenskjold og Holger

Danske.
Gitte Kjær er ved at lægge
sidste hånd på en ny bog om
Gøngehøvdingen, som altså
udkommer her i Gøngeåret.
Hun har tidligere skrevet
bogen ”Svend Poulsen Gønge - i Virkeligheden”, som
er en fast bestanddel af litteraturlisterne i værker om
Svend Poulsen.
Gitte Kjær kender ikke kun
den virkelige Svend Poulsen, hun kender også der
mange herlige myter og
overleveringer, som findes
om vores lokale helt.
Der er gratis adgang til foredraget, hvor der kan købes
kaffe og kage for 25,- kroner.
Arrangør af mødet er Foreningen Svend Gønge.

Sådan udkommer 4750Avisen i 2010:
Nr. 81 Febr.: 22.-23. feb. - deadl. 15. feb. kl. 10
Nr. 82 Marts: 8.-9. marts - deadl. 1. mar kl. 10
Nr. 83 Mar: 22.-23. mar - deadl. 15. mar kl. 10
Nr. 84: Apr.: 5.-6. april - deadl. 29. mar kl. 10
Bemærk! Vi udkommer
mandag-tirsdag i lige uger
og har deadline mandag i ulige uger!
Bemærk, at der er allersidste deadline
mandag i ulige uger kl. 10!

Gitte Kjær kommer og fortæller om sin store helt.
På mødet kan du i øvrigt
bestille Gitte Kjærs nye bog
om Gøngehøvdingen til en
yderst favorabel pris!

Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010

FOG Byggevaremarked gav
rockwool til forsamlingshus
Sværdborg Sogns forsamlingshus har været udsat for
en omfattende vandskade,
som vi fortalte i seneste
nummer af 4750Avisen.
Man havde dog et problem:
isolering under det nye gulv
i den store sal. Rockwool
var ikke omfattet af forsikringssummen efter vandska-

den. Forsamlingshuset tilbud FOG Byggevaremarked
i Vordingborg at holde en
fest for medarbejderne, hvis
byggevaremarkedet ville
hjælpe med isoleringen.
Direktør Andreasen ringede:
Glem festen, kom og hent,
hvad I skal bruge til isolering af gulvet! Sådan!

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

Jeg holder din computer i topform
Alt i sikkerhed og oprydning
Hardware og software
Jeg kommer til dig,
eller du kommer her!
Både aften og weekend
Jeg er meget billig!
Mail mfp@os.dk
Ring 2388 7318
Har du brug for starthjælp til din bil, kan
jeg også klare det!
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Borgerne i Syv Sogne ønsker:

Bus til stationen i Lundby
* En telebus-ordning i
Præstø by, hvor borgerne
kan stå på telebussen ved
deres bopæl.
* Pendlerbusser fra bl.a.
Præstø til Lundby Station.
* Cykelstier fra Svinø, via
Køng, Lundby og Bårse til
Præstø.
Det var de tre topprioriterede ønsker til den fremtidige
trafikbetjening i den nordlige del af Vordingborg
Kommune.
På et særdeles vellykket
borgermøde i Bårse Samlingshus torsdag den 21.
januar formulerede borgere
fra Præstø, Bårse-området
og Lundby-området deres
ønsker til offentlig transport
i den nordlige del af Vordingborg Kommune. Mødet
var indkaldt af de to lokal-

råd i Syv Sogne, og borgere
fra Præstø var også inviteret. Og de mødte talrigt op
med et massivt krav om at
få fjernet stoppestederne for
telebusserne i Præstø.
På mødet blev der også stillet forslag om, at der skal
gennemføres en massiv
oplysningskampagne for
telebusserne i Syv Sogne.

Lokalrådene i Syv Sogne vil
nu efter at have tilbudt
Præstø Lokalråd at bakke
op om forslagene, fremsende borgernes ønsker til Vordingborg Kommune.
På et valgmøde i Lundby i
oktober, efterlyste politikerne forslag fra borgerne til
alternative transportformer i
Syv Sogne.

Lokalrådene bød de mange borgere på kaffe og kage.

Generalforsamling i BF Lundby:

Kom og hør om
Rollespil Svend Gønge
Tirsdag den 2. marts kl. 19
afholder Borgerforeningen
Lundby sin årlige generalforsamling i Medborgerhuset
Lundby.
På generalforsamlingen
kommer den daglige leder af
Rollespil Svend Gønge, Peter Aagaard, og fortæller om
sit arbejde med de mange
børn i rollespilsgruppen, der
på kun et halvt år er blevet
en megasucces med over 100
medlemmer.
Det skulle ligne Peter dårligt, hvis han ikke på en eller
anden måde demonstrerer de
færdigheder, som rollespillerne har. Det kan godt blive
en oplevelse i sig selv.
Ved generalforsamlingen
serverer Borgerforeningen

Mødet var tilrettelagt som
en work shop af de to lokalråd i Syv Sogne.
Birthe Jonasen, Køng, Orla
Andersen, Svinø og Søren
Vissing Nielsen, Beldringe,
havde tilrettelagt en særdeles god proces, som sikrede,
at alle kom til orde og at de
mange forslag efterfølgende
blev prioriteret.

rejemadder og hvidvin og en
masse fakta om arbejdet i
årets løb.
Formandens beretning bliver
forholdsvis kort, da den suppleres af en skriftlig beretning, som omdeles på mødet.
- Vi har simpelt hen haft så
travlt et år, at det ville tage
mere end en time at fortælle
om det, og det tror jeg ikke
folk holder til, siger formanden Peter Sten Hansen.
På generalforsamlingen uddeles også foreningens fortjenstmedalje, Årets Svend,
til en person, som har gjort
noget særligt for at kaste
glans over Lundby. Sidste
års Svend var Tommy Johansson, Lönsboda.

Fastelavn
Kom
t!
udklæd

Efter tøndeslagningen
optræder Ib
Ibbermann
på scenen
med sit
trylleshow

er mit navn!!

Tøndeslagning

i Kræmmerhallerne i Lov
Søndag den 14. februar kl. 13
Børnene opdeles i aldersklasser og efter
tøndeslagningen er der lege for børnene.

Svinget 1, Lov – 4700 Næstved (tidl. Lov Møbler)

www.lovmarked.dk
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Fuldt hus til fantastisk
foredrag om 1600-tallet
Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010
Der var stuvende fyldt i
Medborgerhuset Lundby
onsdag aften, da museumsinspektør på Middelaldercenteret i Nykøbing, forfat-

ter og historiker Kåre Johannessen i topform fortalte
om Danmark i 1600tallet.
Kåre Johannessen levede til
fulde op til sit ry som levende fortæller, og det var den
bedste begyndelse på Gøngeåret, som Foreningen
Svend Gønge kunne få!
Vi hørte om Kaptajn Frederiksen (alias Chr. IV), som

Foredragsholderen i klædelig majestætisk positur.

80 veloplagte tilhørere morede sig kosteligt..

var på en ”opdagelsesrejse”
til Kolahalvøen i 1599. En
rejse, der nok handlede om
alt andet end videnskabelige
opdagelser og kortlægninger.
Vi fik en redegørelse for de
udmattende krige med vore
svenske naboer.
Chr. IV dør, Fr. III bliver
konge. I Sverige dør Carl
IX Adolf og Christina bliver
dronning. Efter en masse
”skuespil” abdicerer hun og
Carl X Gustav træder ind på
banen. En rigtig krigskarl.
Da vi i 1658 må acceptere
konditionerne i Roskildefreden, er disse i høj grad dikteret af Corfitz Ulfeldts rådgivning til Carl X. Efter det
mislykkede forsøg i februar
1659, hvor Danmark var
ganske tæt på at blive udra-

deret af Carl X Gustav, indfører Fr. III Enevælden.
Kåre fortæller os om den
danske adel, som på ingen
måde havde udvist nogen
form for lyst til at støtte
kongemagten i disse år. I
1670 dør Fr. III og Chr. V
kroner sig selv. Borgerstanden, blandt andet personificeret ved Griffenfeldt, blander sig i disse år i magtens
spil. Chr. V forsøger sig
også med en rask krig mod
Sverige. Denne afsluttes i
1679 med, at Frankrig blander sig. Stormagterne er
ikke interesseret i at nogen
stat skal residere på begge
sider af Øresund samtidigt.
For tredje gang stadfæstes
konditioner groft sagt omkring Roskildefreden.
Jens Beck

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker

Avisen til alle i

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

Hvis du bor på privat fællesvej:

Dødskørsel
i Lundby
En Lundby-borger er rasende
over den måde nogle få bilister
kører på i Lundby Centrum. Han
opfordrer til handling nu, inden
der sker dødsulykker.
Læs side 23

ISG-drenges herlige
fodboldtur i Skåne

Du skal selv
betale asfalt
og gadelys
Borgere, der er så uheldige, at de
bor på privat fællesvej, skal fremover selv betale for asfaltering og
gadebelysning.
Det spørgsmål, vil lokalrådene i

Syv Sogne gerne diskutere med
politikerne, når der er dialogmøde.
Lundby Lokalråd holder dialogmøde den 26. april. Du inviteres med!
Læs side 3

To fodbolddrengehold fra Idrætsforeningen Svend Gønge har netop været på træningslejr i Lönsboda i Skåne, Lundbys venskabsby, og det var en kæmpe oplevelse.
Læs side 17

Flot 2. plads til
Rollespil Sv. Gønge
Rollespil Svend Gønge fra Lundby fik en flot andenplads og en
check på 7.500 kroner, da Vordingborg Kommune og Jyske
Bank 24. marts delte priser ud til
Årets Forening i Vordingborg.
Læs side 14

Her er Svend Gønge-rosen
Nu har Danmark fået en rose, opkaldt
efter Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
Rosen er døbt Svend Gønge-rosen, og

her kan vi offentliggøre det første billede af den. Foreningen Svend Gønge har
købt første produktion.
Læs side 2
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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
6.-7. april 2010
Har du ikke fået bladet, så ring til
4750Avisen på 6130-1004

Absolut sidste frist for indlevering af stof og annoncer til næste
nummer af 4750Avisen er
mandag den 12. april kl. 10!
Næste nummer udkommer
den 19. –20. april 2010.

Her er Svend Gønge-rosen
Nu får vi en Svend Gønge-rose!
Det er Foreningen Svend
Gønge, der har lavet en
aftale med et nordjysk
rosengartneri, som har
udviklet en ny rose, der
har fået det officielle
navn Svend Gønge-rosen.
Rosen er, som det ses på
billedet, særdeles flot i de
røde farvenuancer, og den
bliver i første omgang
fremstillet i godt 50 eksemplarer, som leveres til
foråret.
Bestyrelsen for Foreningen Svend Gønge har
foreslået Borgerforeningen Lundby, at det første

ret flere roser, som formentlig også vil kunne
sælges til private for en
overkommelig pris.
Nogle vil måske undre sig
over, hvad en rose har
med Svend Poulsen at
gøre.
Men den har i allerhøjeste
grad noget med vores helt
at beskaffe.
hold roser plantes på Tre- I Svend Poulsens segl er
der udover hans initialer
kanten i Lundby, hvor
den kan stå og reklamere SPS en hammer, to kafor sig selv og for Gønge- nonkugler og fire roser!
Er du interesseret i at
året 2010, hvor vi alle
forudbestille en eller flere
fejrer Gøngehøvdingen
Svend Gønge-roser til
Svend Poulsens 400 års
senere levering, skriv til
fødselsdag.
Senere vil der blive leve- 4750@lundbyweb.dk.

Her er priserne på en annonce i 4750 Avisen
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!
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Årsmøde
i Rollespil
Sv. Gønge
Rollespil Svend
Gønge holdt sit
første årsmøde den
25. marts og kunne
glæde sig over, at
Rollespilsforeningen efter mindre
end et års aktivitet
formåede at blive
nr. 2 ved kåringen
af Årets Forening i
Vordingborg kommune. Det skete
den 24.marts, hvor
kommunen i samarbejde med Jyske
Bank uddelte prisen for 2009.
Rollespilsforeningen var nomineret
til prisen, som fire
foreninger dystede
om. 17 foreninger
havde indsendt
indstillinger.
Et flot skulderklap
til alle de aktive:
Børn, forældre, hjælpere og
ledere. Og 2. præmien på 7.500 kr.
skal nok blive anvendt til glæde for
alle rollespillerne.
Generalforsamlingen kunne også
glæde sig over et
meget stort deltagerantal dels til
Rollespilsaftenerne
i Medborgerhuset
og dels til Rollespilsdagene i Gøngelunden.
Ved valget til bestyrelsen blev to
nye forældrerepræsentanter valgt:
Dorthe Jørgensen
og Anette Moesgaard, begge fra
Præstø.
Velkommen til de
to nye bestyrelsesmedlemmer!
Jens Hallqvist
Formand RSG

Købmanden i Lundby
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby

TLF: 5576 5944
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Farvel til Eva,
goddag til Jens

Generalforsamling
i Husholdningsforeningen
Torsdag den 22. april
kl. 19.00 afholder Bårse Husholdningsforening ordinær generalforsamling i Bårse
Samlingshus.
I et debatoplæg til generalforsamlingen
spørger bestyrelsen,
om foreningen synger
på sidste vers, eller om
melodien evt. skal
skrives om.
Har du lyst til at bringe
Husholdningsforeningen videre, er der ledige pladser i bestyrelsen.

Jens Hallqvist,
ny kasserer
i Foreningen
Svend Gønge

Sådan udkommer 4750Avisen
Nr. 85: 19.-20. apr. - deadl. 12. apr. kl. 10
Nr. 86: 3.-4. maj - deadl. 26. apr. kl. 10
Nr. 87: 17.-18. maj - deadl. 10. maj kl. 10
Nr. 88: 31. maj-1. juni - deadl. 24. maj kl. 10
Nr. 89: 14.-15. juni - deadl. 7. juni kl. 10
Bemærk! Vi udkommer
mandag-tirsdag i lige uger
og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!

4750@lundbyweb.dk

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

Generalforsamlingen i
Foreningen Svend
Gønge mandag den 22.
marts bød på et farvel
til Eva Jørgensen i
bestyrelsen og et goddag til Jens Hallqvist.
Eva Jørgensen fra Sallerup ønskede ikke at
fortsætte i bestyrelsen
for Foreningen Svend
Gønge, hvor hun har
virket som kasserer det
seneste år, af personlige årsager. I stedet
valgte generalforsamlingen Jens Hallqvist,
Kostræde Banker, som
nyt bestyrelsesmedlem
for et år.

I forvejen var Peter
Sten Hansen og Jens
Beck, hhv. formand og
sekretær, blevet genvalgt for en to-årig
periode.
Birgit Rasmussen og
Mogens Rasmussen
genvalgtes som suppleanter for et år.
Bestyrelsen består nu
af Peter Sten Hansen,
formand, Villy Lorich,
næstformand, Jens
Hallqvist, kasserer,
Jens Beck, sekretær og
Gunnar Stobbe samt de
to suppleanter Birgit
Rasmussen og Mogens
Rasmussen.

Kulsoen kommer!
Kulsoen, alias Birgit Rasmussen fra Køng, kommer
og fortæller, hvordan hun i
virkeligheden er, på fortælGøngehøvdingen

400 år
1610-2010

leaftenen, som Foreningen
Svend Gønge afholder tirsdag den 13. april kl. 19 i
Medborgerhuset Lundby.
Udover Birgit Rasmussens
givetvis spændende fortælling, vil Gitte Kjær, historiker og forfatter til bøger om
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen, fortælle om sin
fascination af Svend Poulsen.
Gitte Kjær har i sin forskning dannet sig et billede
af, hvordan manden var, og
det vil hun fortælle om.
Dertil vil tilhørerne blive
opfordret til at fortælle historier, sagn og rygter om
Gøngehøvdingen. Hvis man
i din familie har fået fortalt
historier om Gøngehøvdingen, så kom og giv dem
videre. Det bliver en aften
fuld af myter og gode røverhistorier, i modsætning
til mange af de øvrige foredrag, som har holdt sig til
fakta. Gratis adgang, kaffe
og kage for 25,- kr.
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Medborgerhuset Lundby er på rette vej
Selv om Medborgerhuset
Lundby har mange problemer at slås med, så er huset
på rette vej.
Det fremgik af generalforsamlingen onsdag den 24.
marts.
Der har i det forløbne år
været store problemer med
udlejningen af lejligheder,
og som så mange andre
forsamlingshuse og medborgerhuse, slås også Medborgerhuset Lundby med
varmeregninger, der kan
tage pusten fra enhver. Men
det vigtigste er dog, at den
dygtige bestyrelse har så
meget styr på tingene, at der
er begrundet håb om, at det
nu går fremad.
Huset havde sidste år 34
weekender, som var lejet ud
til fester, og det er faktisk
rigtigt flot.
Der er nu via varmemålere
fuldstændigt styr på forbruget af varme mellem lejere
og udlejningslokaler.
Og frem for alt: forrige års
underskud på 23.000 kroner
er sidste år vendt til et overskud på 6000 kroner.
Det går - langsomt - den
rigtige vej, sagde kasserer

Medborgerhuset Lundby er ved at komme på ret kurs!
Steen Nielsen, som dog
også kunne berette, at foreningen har et dybt og dyrt
dyk i kassekreditten, som er
det aktuelt største problem.
Bestyrelsen har som pålagt
af tidligere generalforsamlinger undersøgt mulighederne for at omdanne anpartsselskabet til en forening, men det kræver kapital fra pengeinstitutter, og
tiden er ikke til hjælpende
hænder herfra.
Men bestyrelsen undersøger
fortsat mulighederne for en
omprioritering af husets

gæld for at skaffe penge til
at slippe ud af den dyre kassekredit.
Med i overvejelserne er
udstedelse af flere anparter,
men det kræver en generalforsamlingsbeslutning, så
det er ikke umiddelbart aktuelt.
Dertil kommer, at der er
behov for en hel del forbedringer og vedligeholdelse i
huset, som der for tiden
ikke er penge til.
Bestyrelsen høstede meget
ros for sit utrættelige arbejde for at holde Medborger-

huset kørende, men blev
også mødt med spørgsmålet, om huset ikke er for dyrt
at leje. Det viste sig, at der
blandt borgerne er stor forvirring om, hvad det egentlig koster at leje Medborgerhuset Lundby. Mange
tror, at der er en enhedspris
på 3000 kroner plus et depositum på 500 kroner, uanset om man lejer meget eller
lidt.
Det blev understreget, at
man kan leje lokaler til møder eller små sammenkomster fra 500 kroner, endda
med køkkenadgang.
Lejen på 3000 kroner er for
hele huset en hel weekend
med adgang til køkken,
terrasse, have, udendørs
grill, havemøbler og to petanque-baner.
Et depositum på 500 kroner
opkræves, men det tilbagebetales, hvis alt er i orden
efter festen.
Rengøring er ikke med i
prisen, men kan bestilles.
Til bestyrelsen genvalgtes
Jens Chr. Rasmussen, Steen
Nielsen, Børge Jensen, Marianne Mackeprang og Peter
Mackeprang. Nyvalgt blev
Winni Birch.
Efter generalforsamlingen
serverede huset gule ærter
til de omkring 30 fremmødte deltagere i generalforsamlingen.
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Rollespil Svend Gønge fik flot
andenplads som Årets Forening
Lej festlokale
for 500 kroner
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller
mødelokale fra 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov.
En krostue: 500 kr.
To krostuer: 1000 kr.
Stor og lille sal: 2200 kr.
Hele huset: 3000 kr.

Det blev til en flot andenplads og en check på 7.500
kroner til Rollespil Svend
Gønge fra Lundby, da Vordingborg Kommune og Jyske Bank onsdag den 24 .
marts uddelte årets foreningspriser i Vordingborg
Kommune. Rollespil Svend
Gønge blev kun slået af Vordingborg Volleyball Klub,
som løb med førsteprisen på
12.500 kroner.

(Priserne er ekskl. rengøring og depositum på 500 kr.)

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs
terrasse og græsplæne, udendørs grill og 2 petanquebaner.
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en
yderst fordelagtig fast pris pr. deltager.
Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke
din næste fest på tlf.

5133 3771
Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby
50 meter fra den nye station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk

Hilsen fra vinderne
Men se her hvad, Kristina
Fløche Juelsgaard fra Vordingborg Volleyball Klub
siger om Rollespil Svend
Gønge:
Først et stort og hjerteligt
tillykke med nomineringen
og præmien. Den er fuldt
fortjent. I var så flotte i går!
Jeg havde faktisk sat en
20’er på højkant i et væddemål om, at det blev jer, der
ville løbe af med førstepræmien. Jeg synes, I gør et
fantastisk stykke arbejde. I

har formået at trække en
masse børn og unge og også
forældre ud i naturen til spil
og leg med indhold. Og det
er hele humlen i denne tid,
hvor der politisk skæres så
kraftigt i offentlige tilbud til
børn og unge.
Min egen Peter er med hos
jer og går op i det med liv og
sjæl. Det er en fornøjelse
både til workshops og til live
arrangementer i Lunden. Når
jeg er en af de "kedelige"
forældre, der ikke er synlige
i Lunden, så er det fordi jeg
har kastet al min fritid i Peters ungdomsvolleyball og
forsøger i princippet det
samme som jer, bare indenfor min egen sport. Vores
resultater på seniorsiden med
oprykning osv., har givet
os forspringet i år, men jeg
er sikker på, og jeg sætter
gerne en ny 20’er på højkant,
at I vil stå på podiet med den
store check i hånden til næste år, hvis I fortsætter jeres
fantastiske aktiviteter.
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Fotos:
René
Wayert

Pragtfuld fodboldtur til Lönsboda i Skåne
sine ting!
Fodboldtur til Lönsboda i fodboldklub, hvor der blev de, nu skulle der hygges!
Herefter var der et par tiVi
havde
en
projektor
med,
spillet
fodbold
hele
dagen.
Sverige for årgang
mers trænningspas på fodså
vi
kunne
se
DVD-film,
til
Lönsboda
Fodboldklub
hav95/96/97/98
Fredag den 19. marts ved
17- tiden var 28 børn, to
forældre og to ledere klar til
at tage nordpå til et par dage
til det Svenske med håb om
en masse fodbold, hygge og
godt samvær.
Vi ankom til Hjärtasjötorpet
i Lönsboda ved 21- tiden og
efter et par timers tid havde
vi alle fundet en plads, hvor
vi skulle sove.
Køreturen havde ikke trættet drengene, så der var først
ro kl. 00.30
Kl. 7 blev alle vækket, og
det hold, der var på morgenholdet, sørgede for morgenmaden.
Efter et solidt morgenfoder
blev vi kørt til Lönsbodas

de tændt op i grillen, så
vores drenge kunne få burgere og cola uden beregning, hvis de blev sultne.
Det blev benyttet flittigt. Vi
hørte på hjemturen, at nogle
af drengene havde fået 5–6
burgere i løbet af dagen.
Da vi kom tilbage til hytten
efter en rigtig god dag i
fodboldklubben med masser
af frisk luft, kunne man
godt mærke, at luften og
fodboldkampene havde
gjort deres. Efter en times
afslapning var det tid til
noget aftensmad, dette blev
overstået i roligt tempo,
hvor appetitten måske ikke
var så stor hos de store burgerspisere.
Nu var det slut med det sun-

vild jubel.
Lönsboda Kommune havde
sørget for, at vi ikke manglede noget. De havde fyldt
køleskabet med pålæg,
mælk, sodavand, chips og
en masse slik.
Alt dette skulle jo ikke gå
spilde, så derfor var der
ubegrænset guf til biografen
(der var mere end drengene
kunne klare).
Efter to film var der mere
stemning for komme til køjs
end at snakke, så der var ro
kl. 23.30.
Søndag morgen skulle vi
pakke vores ting, efter vi
havde spist morgenmad, og
det var, kan jeg fortælle jer,
en stor udfordring, da man
pludselig skulle samle alle

boldbanerne, inden vi vendte næsen hjemad til Lundby.
På vej hjem i bussen spurgte
vi spillerne, om det havde
været en god tur, og om det
var noget vi skulle gøre
igen, og svaret var vist ikke
til at tage fejl af…. Der lød
et rungende JA så taget var
ved at ryge af bussen.
Vi vil gerne sende en stor
tak til Lönsboda by og fodboldklub for den gæstfrihed,
vi har oplevet i forbindelse
med vores tur. Vi har sjældent prøvet at være gæst i
en fremmed by og alligevel
føle, at man var en del af
byen.
René Wayert
Idrætsforeningen
Svend Gønge
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Flæskesteg og fløderand til fællesspisning

Du får flæskesteg med sprød svar og fløderand med frugt
til fællesspisningen tirsdag den 20. april..

Tirsdag, den 20. april
kl.18.00 byder pigerne fra
Det gode Køkken igen på en
ny lækker to-retters menu i
Medborgerhuset Lundby.
Denne gang består menuen
af flæskesteg m/svær og
dertilhørende sauce. Til
dessert serveres hjemmelavet fløderand med blandede
frugter.
Prisen for denne menu er
for voksne kr.65, børn kr.
30,-.
Øl, vand og vine kan købes
til rimelige priser.

Kom og støt op omkring
dette arrangement!
Evt. overskud går ubeskåret
til vedligeholdelse af Medborgerhuset Lundby.
Seneste frist for tilmeding er fredag den 16 april
på tlf. 5133 3771 eller på
mail mbm@c.dk
Reservér allerede tirsdag
den 11. maj. Menuen denne
dag vil fremgå af næste
nummer af 4750Avisen.
På glædeligt gensyn!
Pigerne fra
Det gode Køkken

Køng Sognearkiv er med i DR’s
projekt ”Danmark dengang”
Projektet består i at beskrive
Danmark fra 1900 – 1990
ved hjælp af billeder og
film. DR har selv et stort
arkiv, men inviterer Danmarks befolkning til at bidrage med private billeder
og film. Til det formål har
DR oprettet hjemmesiden
www.dr.dk/dengang, hvor
man allerede nu kan gå ind
og se andres billeder og
uploade sine egne. DR er
tillige gået i samarbejde
med biblioteker og lokalarkiver om at indsamle billeder og film fra perioden.
Det er arkiverne meget glade for, idet vi håber på, at
mange gamle billeder på
denne måde vil komme
frem i lyset. Og derfor vil vi
gerne meddele, at:
Køng Sognearkiv holder
ekstraordinært åbent tirsdag
den 13. april kl. 14-18 og
tirsdag den 20. april kl. 1418.
På disse dage vil vi stå klar
til at modtage billeder fra
Køng sogn i gamle dage og
hjælpe med at lægge dem
ind på DR’s hjemmeside. Vi

Du finder Køng Sognearkiv i graverboligen på Køng Kirkevej 19 lige ved siden af Køng
Kirke.
håber så til gengæld at få en
kopi af billedet til arkivet –
til glæde for alle.
Vi har også meldt Sanny
Hansen til projektet som en
såkaldt ”vidende fortæller”.
Så måske kommer du til at
høre hende fortælle i radio-

en om ”Dengang, der var
forretninger i Køng”.
Projektet om ”Danmark
dengang” er en oplagt mulighed for helt bogstaveligt
at sætte Køng Sogn på landkortet og vise, hvordan her
så ud mellem 1900 og 1990.

Så gå i gang med at kigge i
skuffer og album og kom og
besøg os med billederne den
13. eller 20. april.
På gensyn!
Sanny Hansen
& Else Lützhøft
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Saltsydemester fra Læsø skal
inspirere sydsjællandske ildsjæle
LAG-Vordingborg inviterer
alle interesserede til generalforsamling og til spændende foredrag med Læsøs
saltsydemester Torsten B.
Jacobsen.
Den 8. april holder LAGVordingborg generalforsamling i Mern Forsamlingshus kl. 16.30. Det foregår på Kalvehavevej 14,
4735 Mern. Her kan alle
interesserede også høre om
de mange spændende udviklingsprojekter, der er gennemført på Læsø, samt
hvordan en økonomisk fond
er med til at kæde projekterne sammen. Læsø Sydesalt,
Læsø Kurbad (i en ombygget kirke) samt et intensivt
arbejde med kvalitetsfødevarer er nogle af de projekter til mange millioner kroner, der med succes tiltrækker turister til et af Danmarks yderste landdistrikter

hele året rundt.
Et skvæt innovation
Læsø Salt startede i 1991
som et beskæftigelsesprojekt og har siden udviklet
sig til en højt profileret oplevelsesøkonomisk virksomhed. Saltsyderiet trækker mange besøgende til
øen hver sommer, og de
små hvide poser er rundt om
i Danmark er med til at synliggøre Læsø. Ved at bruge
Læsø Salts interne styrker,
tilføre eksterne resurser og
et lille skvæt innovation har
man skabt Læsø Kur, der
bidrager til at øen også får
besøgende uden for sommerferiesæsonen. ”Læsø
Fonden, som ejer Læsø Salt
og Læsø Kur, fortsætter
med nye projekter, der skaber opmærksomhed og arbejdspladser til et af Danmarks alleryderste udkantsområder”, fortæller Læsøs
saltfoged Torsten B. Jakob-

sen, der gæster Vordingborg
den 8. april i forbindelse
med LAG-Vordingborgs
generalforsamling.
Vi kan lære af Læsø
”Det helt overordnede
spørgsmål er, om vi i Vordingborg kan lære af Læsøs
måde at tænke innovativt
på, altså hvordan vi kan
udnytte et projekts succes til
at skabe afsæt for et andet
og nyt, og på en måde der
medfører, at de nye også
bliver en succes – altså skabe er en form for projektfødekæde, hvor projekterne
hænger - og arbejder - sammen”, fortæller LAGVordingborgs formand Jan
Kanne. ”Et andet centralt
spørgsmål i øjeblikket er,
hvordan man gennemfører
så store udviklingsprojekter,
som man har iværksat på
Læsø, midt i en verdensomspændende økonomisk krise. Her er vi meget spændte

på at høre om initiativerne
bag Læsø Fonden”, fortsætter Jan Kanne.
Det er bestyrelsen for LAGVordingborg, der har taget
initiativ til at invitere Læsøs
saltfoged til Vordingborg i
forbindelse med LAGens
generalforsamling. LAGVordingborg holder generalforsamling ifølge vedtægterne, som kan findes på
LAGens hjemmeside, og da
det hele kombineres i et
fyraftensmøde, vil LAGVordingborg selvfølgelig
sørge for en let aftensmad
med efterfølgende kaffe og
kage. Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding
nødvendig. Tilmelding foregår på
www.lagvordingborg.dk
under kalenderfunktionen
den 8. april.
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Svend Gønge
på Køng Museum
Året er 1658, og aldrig
hverken før eller senere
har Danmark været i en
lignende eksistenskamp.
Hele landet holdes besat
af svenskerne, og hovedstaden er under belejring.
De svenske tropper sidder
tungt på landet, og byer
og gårde må holde hårdt
for til underhold af soldaterne og deres heste.
Den danske hær er stillet
skakmat, men man har
stadig ét våben til at skade fjenden – undergrundshæren. Soldaten Svend
Gønge sendes til Sydsjælland med kongelig ordre
på at tilføje fjende så stor
skade som muligt. I det
næste halve år samler
Svend en lille gruppe
mænd omkring sig, og i
ly af mørket udfører de
deres aktioner.
Lynhurtigt slår de til, og
trækker sig derpå tilbage men slår snart til et nyt
sted. Over 200 svenskere
bliver dræbt af Svend og
hans mænd det næste
halve år…
16. maj åbner Køng Mu-

seum en særudstilling om
de dramatiske måneder,
hvor Svend Gønge huserede på Sydsjælland. Centralt står hans egen beretning om tiden og de arkæologiske fund af våben. Udstillingen bliver
til i samarbejde med

Foreningen Svend Gønge,
som fejrer 400-året for
Svend Gønges fødsel med
et flot program året igennem.
Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010

Her er priserne på en annonce i 4750 Avisen
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!
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Et helt hæfte
med gøngepåklædningsdukker
Den dygtige Næstvedtegner Dorte Meiling Nielsen lavede sidste år ark med
Gøngehøvdingen som påklædningsdukke til Gøngemarkedet.
Til dette års Gøngemarked
den 19.-20. juni har hun
lavet et helt hæfte med rigtigt mange forskellige figurer og dragter.
Hæftet vil blive solgt på
Gøngemarked 2010 i Lundby Parken og på Gøngeudstillingen på Køng Museum
samt på Det historiske Symposium på Svend Gøngeskolen den 9. maj.

I hæftet er Svend Poulsen
med igen, men dertil finder
vi også hans tro væbner Ib,
Kulsoen Boel Ebbesdatter,
Kong Chr. IV og hans dronning, Kong Fr. III og hans
dronning, Kung Carl X Gustav av Sverige, og der er
også almindelige bonde– og
borgerkoner og –mænd som
påklædningsdukker.
Hele ni figurer med mange
slags dragter indeholder det
lille flotte hæfte.
Hæftet koster 60,- kroner og
udmærker sig ved også at
indeholde en stribe historier
om Gøngehøvdingen og

Forsiden af Dorte Meiling Nielsens hæfte med påklædningsdukker fra Gøngehøvdingens univers.
hans samtid.
Overskuddet fra salget af
bøgerne går ubeskåret til
Foreningen Svend Gønge,
som i år fejrer 400-året for

Svend Poulsens fødsel.
Du kan læse mere om Dorte
Meiling Nielsens påklædningsdukker på
www.paperdreams.dk.

Køng Museum
lukker
Køng Museum lukker!
Fra den 26. april og frem til
den 7 maj holder museet i
Køng lukket.
Årsagen er nedtagning af en
gammel udstilling og opsætning af en ny. Vel mødt til
en ny begivenhedsrig sæson!
Læs mere på
www.koengmuseum.dk

Selv en lille annonce i
4750Avisen bliver set.
Send din annonce til
4750@lundbyweb.dk
eller ring og få et tilbud: tlf. 6130 1004!
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Stort familiemarked på Køng Museum
Køng Museum er rammen
om stort familiemarked den
16. maj
I slutningen af 1700-tallet
grundlagde konferensråd og
storkøbmand Niels Ryberg
Danmarks førende linnedindustri i landsbyen Køng. Nu
godt 225 år efter etableringen findes 4 tilbageværende
bygninger i Køng by: Kirken, fabrikkens administrationsbygning (det nuværende Køng Museum), hospitalet og spindeskolen. Tre af
disse bygninger vil danne
rammen om familiemarkedets mange aktiviteter. som
er udviklet og arrangeret af
Køng Museums Støtteforening.
Veteranbiler for mændene:

For mændene har der i mange år med stor succes været
afviklet et veteranbilstævne
i museumshaven. Over 100
flotte gamle veteranbiler vil
være udstillet, hvoraf de
flotteste vil blive præmieret
om eftermiddagen. I tilknytning til veteranbiludstillingen er der etableret et stort
stumpemarked, hvor alverdens reservedele kan findes.
Kunsthåndværk for damerne: I år vil der også være
noget for damerne, idet det
årlige marked Design &
Natur, som plejer at finde
sted først i juni, er flyttet til
familiemarkedet. Her vil 30
udstillere være repræsenteret med et stort udvalg af
kunsthåndværk.

4750Avisen
har ikke
forhøjet
sine annonce-priser i
syv år!
Ring og få
et godt tilbud: tlf.
6130 1004.

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

LUNDBY APOTEK
Lundby Hovedgade 95
tlf. 5576-7105

Loppe- og legemarked for
børnene: Som noget helt nyt
er der et helt marked for
børnene. I spindeskolens
have, som fremstår meget
smuk efter en totalrenovering, får børnene fra kl. 12
deres eget loppemarked og
legemarked. Der er konkurrencer hele eftermiddagen.
Blandt andet vil der være et
Køngmesterskab i sidespring. Kom og se, hvad det
er!
Køng Museum vil sørge for
omvisninger til alle de tilba-

geværende bygninger fra
den gamle Køng Fabrik kl.
11 og kl. 13.30. Udstillingen på Køng Museum om
Svend Gønges partisankrig
åbner samme dag. Det bliver en rigtig festdag i Køng,
og der er gratis adgang til
det hele samt mulighed for
at få noget at spise og drikke.
Vi mødes på Køng Museum, Bygaden 27 i Køng.
Læs mere på
www.koengmuseum.dk
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Gøngeudstilling
åbner 16. maj
Den store Gøngeudstilling på
Køng Museum, som Museerne
Vordingborg sætter op i samarbejde med Foreningen Svend Gønge,
åbner søndag den 16. maj, samtidigt med det store familiemarked.
Det har tidligere været annonceret,
at gøngeudstillingen åbnede den 7.
maj, men det er ikke tilfældet.
Køng Museum er lukket frem til
16. maj, fordi de nye udstillinger
skal installeres. Andetsteds i bladet
er det nævnt, at Køng Museum
åbner igen 7. maj, men det er altså
først 16. maj, det sker. Gøngeudstillingen vil være tilgængelig helt
frem til og med efterårsferien i uge
42.

Udvidet frist
for tilmelding
til Historisk
Symposium
Fristen for tilmelding til Historisk
Symposium på Svend Gøngeskolen i Lundby er udvidet til tirsdag den 4. maj, således at også
4750Avisens læsere har en ekstra
chance for at melde sig til.
Hovedpersonerne på symposiet
bliver Kjeld Hillingsø, Lars Cramer-Petersen og Kim A. Wagner.
Symposiet finder sted søndag den
9. maj fra kl. 9.30 til 17.00.
Det koster 250,- kroner at deltage,
for det beløb får man også forplejning i løbet af dagen, herunder
frokost ved middagstid.
Tilmelding pr. mail til
gunnarstobbe@gmail.com eller
sten@post7.tele.dk. Send gerne
tilmelding til begge mail-adresser.
Ved tilmeldingen bedes du overføre de 250 kroner til Foreningen
Svend Gønges konto i Nordea,
0044-627186068 og mærk indbetalingen ”Symposium”.
Det er Foreningen Svend Gønge,
der har arrangeret symposiet i samarbejde med Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn.

4. maj

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker

Avisen til alle i

Syv Sogne
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Lundby Bibliotek
ombygges i sommer
Lundby Bibliotek lukker den 4.
juni og åbner ikke igen før den 3.
oktober. Men så bliver det som
en Fugl Phønix, der opstår af
asken så smuk som aldrig før.
Det bliver som såkaldt døgnåbent
bibliotek med åbningstider hver
dag fra 8 til 22.
Læs side 2

Effektiv ny formand
Borgerforeningen Lundbys nye
formand Nils Glud er en effektiv
herre. Tirsdag i forrige uge henvendte han sig til Vordingborg
Kommune og bad om at få udbedret de mange og dybe huller
på Lundby Hovedgade fra Trekanten til stationen, og dagen
efter var hullerne asfalterede!

En arbejdsplads
i Lundby
En af Lundbys helt store arbejdspladser er Lundby Efterskole,
som vi har fulgt i en tid med
mange nye projekter. Side 21-23

Kirkebladet for
Køng-Svinø Side 15-18

Kunstmaler
bag plakat til
gøngemarked
Du kan godt begynde at glæde
dig til Gøngemarked 2010 i
Lundby. Lørdag-søndag den
19.-20. juni bliver gøngemarkedet større og sjovere end
nogensinde. I år er det nemlig
Gøngehøvdingens 400 års fødselsdag. Og markedsplakaten,
ja den laves af ingen ringere
end kunstmaleren Jørgen Tang
Holbek.
Se side 13

Forsvarsministeren
til Svinø 4. maj 2011
Forsvarsminister Gitte Lillelund
Bech kommer til Svinø den 4. maj
2011. Det er folketingsmedlem Karsten Nonbo fra Lov, der har fået ministerens ja til, at hun næste år deltager i mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse på Svinø.
Mindehøjtidelighed på Svinø var
igen i år en stor succes. Også for den
lokale borgerforening!
Læs side 12
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Gøngemarked
2010 I Lundby
Lørdag-søndag den 19.-20. juni kl. 10-17 i Lundby Parken
Program:
10.00: Boderne åbner
11.30 Optog fra biblioteket i Lundby
til Lundby Parken
12.00: Koncert ved Gjøngegarden
12.10: Markedet åbnes af borgmester
Henrik Holmer (kun lørdag).
12.00: Hestevognskørsel starter.
Hele dagen kan Svend Poulsen og
hans samtids personer ses på pladsen.
Renæssancemusik Cantus Firimus
Kupmakarna fra Skåne optræder
Musketerer og kamplege
Foreningen Nordsvensk hest
Sjællandske Musketergarde
Nonner fra kloster i Lohmen
Børnelege - historisk skattejagt
Gøngehunde og meget, meget mere

Historiske boder:
Kulsvierne fra Eskilstrup
Rollespil Svend Gønge
Pileflet
Honning
Pottemager
Svend Gønge-pølser
Eskilstrup Kulsvierlaug
Sjællandske Musketérgarde
Sabelkamp
Dukketeater om Gøngehøvdingen
Bødker Beka fra Polen
Barkbøtter
Pølser fra Høsten Torp
Smed
Skind og Pels
Urtesalt
Uld og Får og meget, meget mere

Kulsoen
kommer med spå– og helsekort!

Krostuen er åben begge dage
fra kl. 10-17.
Vi anbefaler Sorte Svend
og Chr. IV’s Honningporter
Grillstegt svin, pølser og flæskepandekager

Omkring 50 historiske
personer fra gøngehistorien!

Rollespil Svend Gønge
med egen kamparena
Gæster fra Sverige
og Tyskland

Parkering:
20,- kr.
Overskud
går til
Lundbyspejderne
Gøngehøvdingen

400 år
1610-2010

Vi gør historien levende!

Gøngemarked 2010
i Lundby arrangeres
af Foreningen Svend
Gønge, Borgerforeningen Lundby,
Medborgerhuset
Lundby og Rollespil
Svend Gønge med
støtte fra Vordingborg Kommune,
LAG-Vordingborg,
EU og Fødevareministeriet.
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Til 1600tals-marked i Lönsboda
Kunne du også godt tænke
dig at opleve livet i Lundbys venskabsby Lönsboda,
så får du chancen til sommer, når Foreningen Svend
Gønge og Borgerforeningen
Lundby i samarbejde med
Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn arrangerer bustur til 1600talsmarked i Lönsboda i Skåne
samt besøg i det sogn, hvor
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen blev født i 1610,
altså i år for 400 år siden.
Det er hvert andet år, man i
Lönsboda holder sit
Kuppmakarna kan også opleves i Lönsboda til sommer.
”gøngemarked”,
1600talsmarkedet ved Hjär- tesjön i Lönsboda.
I år bliver markedet større
end for to år siden, hvor
delegationen fra Lundby var
temmelig imponeret over
markedet.
Ikke mindst vil gæsterne fra
Danmark komme til at vække opsigt, idet mange udklædte fra gøngemarkedet i
Lundby vil deltage.
Dertil vil der på markedet
være et fælles informationstelt for Foreningen Svend
Gønge fra Sydsjælland og
Föreningen Snapphanelandet fra Osby Kommune, to foreninger, der
arbejder tæt sammen om at
etablere oplevelsescentre
for gønger og snaphaner i
både Osby Kommune og i
Lundby.
Turen finder sted fra torsdag den 29. juli til søndag

den 1. august, altså med tre
overnatninger.
Der bliver afgang fra Lundby torsdag og hjemkomst
søndag ved 18-tiden.
Prisen for turen afhænger
af, hvordan du ønsker at
overnatte. Der bliver mulighed for at vælge køjesenge
på Hjärtasjötorpet (billigst),
værelser på Vandrerhjemmet i Lönsboda eller hotelværelse på Hotel Breanäs
ved Immelsøen (dyrest).
Prisen bliver henholdsvis
omkring 1500,- for overnatning i Hjärtasjötorpet, ca.
2000,- kr. for overnatning
på vandrerhjem og ca.
3000,- kr. for overnatning
på Hotel Breanäs. Priserne
er pr. person og inkluderer
tre overnatninger og bus.
Vi kan endnu ikke give de
nøjagtige priser, da de
blandt andet afhænger af,
hvor mange, der tilmelder
sig.
Men hvis du er interesseret i
at komme med, så send en
uforpligtende tilmelding til
4750@lundbyweb.dk eller
ring eller sms til 6130
1004.
Når vi har et overblik over,
hvor mange, der ønsker at
bo i sovesal, på vandrerhjem eller på hotel, udmelder vi de nøjagtige priser i
4750Avisen.
Husk at fortælle, hvordan
du vil bo!

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
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Gratulanterne fra Lundby
til Tommy Johanssons 50
års fødselsdag. Fra v. Peter
Sten Hansen, Margit Andersen, Tommy Johansson,
Sanne og Villy Lorich, Rikke Riber og Marianne
Mackeprang. Siddende fra
v. Nikolaj Lorich, Winnie
Hansen og Aase Harrekilde-Petersen. (Foto: Yvonne
Johansson).

Tommy Johansson havde
ikke glemt, at han havde
inviteret, og han blev meget
overrasket og glad over
besøget fra venskabsbyen.
Lundbyerne blev trakteret
med både mad og drikke
som de øvrige mange gæster, der ville ønske den
populære kultur– og fritidsDa skånske primus motor i Lundby-borgerne til sin 50 Lönsboda for at sige til lyk- chef i Osby Kommune til
lykke på den store dag.
venskabsbysamarbejdet
års fødselsdag mere end et ke.
mellem Lundby og Lönsbo- år senere, den 14. maj 2010. De ankom - helt tilfældigt - Gaverne fra Lundby var en
stempelkaffekande og en
da Tommy Johansson sidste En gruppe Lundby-borgere en halv time før, Tommy
år modtog udmærkelsen
havde husket invitationen,
Johansson havde budt lokal- stor købmandskurv med
Årets Svend på generalfor- og på fødselsdagen troppede befolkningen til åbent hus- danske specialiteter, f.eks.
samlingen i Borgerforenin- de ni personer op på Tom- arrangement i anledning af spegepølse, rugbrød, leverpostej, ost og brændevin.
gen Lundby, inviterede han my Johanssons bopæl i
fødselsdagen.

Årets Svend ’09 fyldte 50

Automester - Køng Autoservice
Automester
Autoservice
AUTOREPARATION

Se, det summer...!

Serviceeftersyn. Klargøring til syn

FORSIKRINGSSKADER
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse

GLASSKADER
Reparation af stenslag. Skift af ruder

AIRCONDITION SERVICE
UNDERVOGNSBEHANDLING
Autoriseret Mercasolcenter

Kundevogn kun 100,-/dag

Og hvis det ikke summer som
det skal fra din bilmotor, så skal
vi nok finde ud af hvad der er
galt!

Ring til Johannes
og få et godt tilbud!

5576 9348
Johannes Jensen
Bygaden 66-68, Køng
5576 9348 2173 3149
www.koeng-auto.dk
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Han laver plakaten
til Gøngemarked 2010
Han hedder Jørgen
Tang Holbek. Han er
kunstmaler, og nu er
han i fuld gang med en
opgave, som der ikke er
mange kroner i. Han er
ved at lave plakaten til
Gøngemarked 2010.
- Det har været lidt
besværligt, for jeg er
ikke til det med computer, så jeg laver det hele
i hånden.
Og det tager tid, når der
skal laves bogstaver,
siger Jørgen Tang Holbek, som bor i Gl.
Lundby.
Til gengæld bliver plakaten for Gøngemarked

2010 et gennemført
maleri.
Når maleriet er færdigt,
skal det trykkes og sættes op over alt på Sydsjælland og være det
blikfang, der kalder til
Gøngemarked lørdagsøndag den 19.-20. juni
i Svend Poulsens 400
års fødselsdagsår.
- Jeg er medlem af Foreningen Svend Gønge,
og det er min måde at
yde en indsats på, siger
Jørgen Tang Holbek,
som er med i flere
kunstnergrupper og en
flittig udstiller over
Jørgen Tang Holbek ved staffeliet i sit atelier i boligen i Gl. Lundhele Danmark.
by; i fuld sving med plakaten til Gøngemarked 2010 i Lundby.

Kom med forslag
til besparelser
Vordingborg Kommune
står over for en alvorlig
økonomisk krise.
Der er en ubalance på omkring 100 millioner kroner i
næste års budget, skriver
borgmester Henrik Holmer
til kommunens lokalråd.
På den baggrund opfordrer
han alle borgere i Vordingborg Kommune til at komme med forslag til besparelser.
- Vi er i gang med at finde
forslag, der tilsammen kan
give 150 millioner kroner i
indtægter og besparelser,
skriver Holmer.
Disse forslag skal kommunen vælge imellem ved den
endelige budgetlægning i

september.
Og her er det så, borgmesteren beder om hjælp fra
borgerne.
- Vi vil meget gerne have
jeres hjælp til at finde så
mange forslag som muligt
for at give kommunalbestyrelsen et kvalificeret grundlag at vælge ud fra, skriver
Henrik Holmer.
Har du forslag til, hvordan
kommunen kan forenkle
arbejdsgange eller organisere arbejdet smartere, så
send senest den 15. juni
dine forslag til Vordingborg
Kommune, Valdemarsgade
43, 4760 Vordingborg, mrk.
”forslag”, eller pr. mail til
forslag@vordingborg.dk.

FLADSÅ-ELEKTRIKEREN A/S
HOLDER ÅBENT HUS
I anledning af Fladså-elektrikeren A/S flytter
til nye lokaler, vil det glæde os at se kunder og
forretningsforbindelser til Åbent Hus lørdag
den 12. juni 2010 fra kl. 13 til 17 på Myrupvej
nr. 11 i Myrup. Ved samme lejlighed går Finn
Nonbo på efterløn.
Firmaets nye adresse er gældende fra 21. juni
2010.
Med venlig hilsen
Malene & Carsten Bonde
Birgit & Finn Nonbo
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Beldringe Borgerforenings
rejsedebut til Berlin blev
vellykket, hyggelig og udbytterig. 17 deltagere nåede
under Henning Hansens ledelse at se en masse på den
relativt korte tid. Der blev tid
til sejltur på Spree, busrundtur, museumsbesøg , byvandring og ikke mindst at smage
på god tysk mad, bl.a. Eisbein mit Sauerkraut.
Man taler allerede om at
gentage succesen , måske
med tur til Rydesheim/Mosel,
hvor vindyrkerlauget i Faksinge kan gøre studier.
På billedet ses rejseholdet
foran Neptunerbrunnen på
Alexanderplatz i Berlin.

Ny ambassadør for
Gøngehøvdingen

Medlem af Regionsråd Sjælland og tidligere borgmester i
Præstø, Peter Madsen, har
sagt ja til at blive ambassadør
for Foreningen Svend Gønge.
- Jeg er meget positiv overfor

jeres interesse for Svend Gønge, bor selv på Jungshoved
ikke så langt fra Svend Gønges Hule og vil gerne være
ambassadør for foreningen.
Jeg ser frem til et spændende
samarbejde, og vil tilstræbe at
blive en god ambassadør for
Regionsrådsmedlem Peter
Madsen, Præstø, ny ambassa- foreningen, siger den nye ambassadør for Svend Gønge.
dør for Gøngehøvdingen

Nu er Svinø Camping
endegyldigt lukket
Nu er der ingen tvivl. Efter
mange års usikkerhed er
campingpladsen på Svinø
lukket. Vi fik ikke noget
blåt flag i år, fordi toiletfaciliteterne ikke opfyldte
kravene. Senere er toiletbygningen revet ned, så
husk at gå på toilettet hjemmefra, når du skal
til stranden til sommer. På
billedet ses den tidligere

kioskbygning under nedrivning. Næste dag var den
helt fjernet. Is, sodavand og
pølser skal man altså selv
medbringe.
I pinsen var de første gæster ude at bade, og selvom
meget er forandret, var
meldingen, at sandstranden
og vandet var det samme.
Orla Andersen, Svinø
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Cederborgselskabet i Lundby og Køng
Søndag den 16. maj havde
Lundby besøg af 31 medlemmer af C. A. CederborgSelskabet i Skåne.
De besøgende havde valgt
Lundby til deres årlige udflugt, fordi Gøngehøvdingen Svend Poulsen i år fejrer sin 400 års fødselsdag.

Og Cederborg-Selskabet er
særdeles interesseret i den
gamle skåning og snaphane,
fordi den forfatter, som Selskabet er dannet for at udbrede kendskabet til, snaphaneforfatteren C. A. Cederborg, har skrevet en roman om Gøngehøvdingen

Svend Poulsen.
Gæsterne så mindestenen i
Lundby, Lundby Kirke,
stedet hvor Lundbygård lå
og stedet, hvor Svend Poulsens sidste bolig lå.
Dertil en rundtur på Sydsjælland, hvor de mange
kampe mod svenskerne

foregik samt en tur til
Præstø og statuen af Lille
Mats i anlægget ved Frederiksminde.
Dagen sluttede med et besøg på Køng Museum, hvor
Gøngeudstillingen samme
dag åbnede. En helt igennem ”lyckad dag”.

Gæsterne fra Cederborg-Selskabet fik kaffe og lagkage i folkestuen på Køng Museum. (Foto: Håkan Berner).

4750Avisen søger
lokalreportere
Vi søger frivillige medarbejdere til at hjælpe os med
at skrive om, hvad der sker
i vores udgivelsesområde,
Syv Sogne og Hammer
sogn, og også gerne lidt
uden for! Gør reklame for
din landsby, din forening
eller den virksomhed, du
arbejder for!
Du behøver ikke at have
andre specialkundskaber
end din interesse. Kan du
supplere din tekst med digitale fotos, er det et stort
plus. På den måde kan vi
blive bedre til at nå hele
vejen rundt i vores udgivelsesområde!
Vi håber på svar fra både
unge og ældre. Send en
mail, så får du mere at vide.
4750@lundbyweb.dk.

Arnestedet
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101
www. arnestedet-vordingborg.dk
Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19,
lørdag 9-12

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker

Avisen til alle i

Syv Sogne
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Rollespil fik 65
nye medlemmer
på Gøngemarked
Cirkus på vej til by!

FOTO: JAN KUREK

Cirkus Baldoni er på vej til Køng
med deres nye forestilling. I år
spiller Baldoni hele to forestillinger for borgerforeningerne i
Lundby og Køng. Det sker den
15. august kl. 13 og 16.30.
Som sædvanligt sørger borgerforeningerne for, at prisen pr. billet
kun er på 50,- kroner!
Læs meget mere side 3 og 11!

Rollespil Svend Gønge havde stor succes med sin lille by i tilknytning til
Gøngemarked 2010. De mange aktiviteter trak rigtigt mange mennesker til,
og det gav pote i form af ikke færre end
65 nye medlemmer til Rollespil Svend
Gønge, som i forvejen havde i omegnen af 100 medlemmer.
I rollespilsbyen kunne man risikere at
Læs om Gøngemarkedet side 14-17 komme i gabestokken!

Bjarnes hus brændte
For et år siden brændte Bjarne
Larsens stuehus i Køng. Nu er det
bygget op igen - men et lidt andet
sted.
Læs side 12

4750Avisen holder
sommerferie
Dette nummer af 4750Avisen er
det sidste inden sommerpausen.
Næste nummer udkommer 9.10. august og har deadline
mandag den 2. august kl. 10.00!

5000 til Gøngemarked i Lundby
Op mod 5000 mennesker besøg- dingen Svend Poulsens 400 års
te Gøngemarked 2010 i Lundby. fødselsdag blev markeret med
Det blev to dage med en fantaoptog og spontanspil.
stisk stemning, hvor GøngehøvReportage side 14-17
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Gøngerne sammen med Henning Jensen på Axeltorv.

Gønger kastede glans
over Næstveds byjubilæum
15 gønger fra Lundby og
omegn var den 15. juni
med til at kaste glans over
Næstveds 875 års byjubilæum.
De udklædte gønger var
med fra formiddagen og
stod vagt sammen med
Gardehusarernes
hesteskadron ved Sankt
Peders Kirke, da byrådet
og dets indbudte gæster
kom til gudstjeneste. Da
gøngerne også gik med
ind i kirken til festgudstjenesten blev de modtaget af borgmester Henning Jensen og indenrigs–

og sundhedsminister Bertel Haarder, som begge
havde rosende bemærkninger til de flot udklædte.
Efter gudstjenesten fulgte
gøngerne de prominente
gæster til Axeltorv og fik
en central placering ved
afsløringen af Slattenpatten, Bjørn Nørgaards nye
skulptur, som nu pryder
det gamle torv i Næstved.
Om eftermiddagen var
gøngerne med, da den
store fødselsdagslagkage
blev serveret på festpladsen bag museet og ende-

lig optrådte de på Axeltorv sent på eftermiddagen.
Borgmester Henning Jensen har i et personligt
brev takket for gøngernes
indsats under byjubilæet.
- Det var et rigtigt dejligt
indslag i bybilledet med
jeres flotte dragter og
festlige fremfærd. Det var
med til at gøre dagen endnu mere festlig.
Vil du overbringe min
hilsen og tak til alle, der
deltog i arrangementet,
skriver borgmester Henning Jensen.

Her er priserne på en annonce i 4750 Avisen
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!
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Stor fest for
Gøngehøvdingen

Ledere i Lundby Gruppe
Gruppeleder:
Henrik Madsen
HenrikMadsen1@spejdernet.dk

2246 3234
Grupperådsformand :

Lars Specht
lars.specht@usa.net tlf. 5576 6626
Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19 1.-4.kl.
Junior: mandage 15.30-17.30

4.-6.kl.

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21
6.kl. og opefter

Se mere på www.kfum-lundby.dk
Flaske indsamling
Merko Lundby har overtaget spejdernes flaskeindsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved
Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spejderne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever dine flasker i Merko.

Lørdag den 21. august er
det Gøngehøvdingen Svend
Poulsens fødselsdag. Det
har Foreningen Svend Gønge besluttet, og derfor er det
den officielle festdag for
hans 400 års fødselsdag i
Gøngeåret.
Den runde fødselsdag bliver fejret med en enestående renæssance-fest i Svend
Gønge-Hallen i Lundby.
Arrangørerne, som udover
Foreningen Svend Gønge,
også er Borgerforeningen
Lundby og Medborgerhuset
Lundby, sørger for superspændende 1600-talsmad,

kreeret af den madhistoriker Bi Skaarup. Der kommer renæssancemusik af
høj klasse, blandt andre
Musica Ficta og Cantus
Firimus.
Endelig kommer den skånske visesanger og fortæller,
Ann Jönsson og beretter om
snaphønernes liv i 1600tallets Skåne.
Hun lægger nemlig vægt på
kvindernes forhold.
Vil du med til festen, kan
du allerede nu købe en billet til 250,- kroner ved at
sende en mail til
goenge@lundbyweb.dk.

Snedker– og
tømrerarbejde
Tømrermester Ole J. Larsen
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby

5576 7023

Mobil: 2124 5623
Fax: 5576 7277

www.syvsogne.dk

www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvso
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Husk at købe din billet til

Den store
Fødselsdagsfest
for Gøngehøvdingen Svend Poulsen
1610-2010

Lørdag den 21. august kl. 18-01
i Svend Gønge-Hallen, 4750 Lundby
1600-tals-middag, kreeret af madhistorikeren Bi Skaarup
Omfattende underholdningsprogram

Musica Ficta
Ann Jönsson
Cantus Firimus
Gjøngegarden
og mange flere

Pris: 250,- kr. pr. person
(ekskl. drikkevarer)

Billetter bestilles på
goenge@lundbyweb.dk
eller ring/sms 6130 1004
Arr.: Foreningen Svend Gønge
Borgerforeningen Lundby
Medborgerhuset Lundby
Rollespil Svend Gønge
Arrangementet er støttet af Fødevareministeriet, LAG-Vordingborg
og Vordingborg Kommune

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

Nr.

År-Md-Dato

78

Hele 2010
2010-01-11+12

80

2010-02-08+09

3

Møde med Gitte Kjær om Svend Poulsen. Rollespil Svend Gønge fortæller om sine aktiviteter. Succesfuldt møde med
Kaare Johannessen

84

2010-04-06+07

9

86
88
89
90
91
92

2010-05-03+04
2010-05-31
2010-06-14+15
2010-06-28+29
2010-08-09+10
2010-08-23+24

4
7
2
4
1
7

93
95
97
98

2010-09-06+07
2010-10-04+05
2010-11-01+02
2010-11-15+16

3
5
4
7

Præsentation af Svend Gønge-rosen. Rollespil Svend Gønge vinder 2. pris. Generalforsamling i FSG. Møde, hvor Gitte
Kjær, Kulsoen oa. fortæller. Lundby Medborgerhus er på rette vej. Fodboldtur til Lönsboda. Fællesspisning i
Medborgerhuset. LAG-generalforsamling med møde om Læsø Sydesalt.
Køng Museum udstiller om Svend Gønge. Hefte med 9 påklædningsdukker af gønger oa. Historisk symposium til maj.
Kunstners plakat for Gøngemarked 2010. Markedsprogram. Indbydelse til tur til Lönsboda. Tommy Johansson 50 år.
Peter Madsen
FSG-ambassadør.
Plakat
til Gøngemarked.
Gøngefigurer
Foromtale af Gøngemarked 2010 og 400-års festen. FSG på Axeltorv i Næstved. Turen til Lönsboda.
Indbydelse til 400-års festen
Indbydelse til Debatmøde og Svend Poulsen som terrorist eller frihedskæmper. Fælles dansk-skånsk brochure "I
Gøngehøvdingens fodspor". Rollespil Svend Gønge i gang efter ferien. Gønger i Lönsboda og til Haslev. Gøngestatue
opsætttes i Verum.
Statue af Gøngehøvdingen rejst i skånske Verum. Fantastisk 400-års fest for Svend Poulsen.
Indbydelse til Renaissancedans og Debatmøde. Lundby Hovedgade renoveres. Fotobogen udkommer først i 2011.
Indbydelse til 1600-tals gudstjenste. Debatdag i november. Første danseaften.
Turismepris til brochuren "I Gøngehøvdingens fodspor". Gøngehøvdingen på spejderes julemærke. 80 deltagere i
Debatmødet. Kjeld Hillingsøe ny FSG-ambassadør. Om 1600-tals gudstjenesten.

99
100
100

2010-11-29+30
2010-12-12+14
2010-12-13+14

3
8
12

84
5

Fil: 4750Avisen - Indholdsfortegnelse

Velkommen til Gøngeåret 2010. Indbydelse til møde med historikeren Kaare Johannessen om 1600-tallet. Præsentation af
Gøngeårets store program. Gøngehøvdingen igennem 400 år

Mere om 1600-tals gudstjenesten. Galleri Lundby Medborgerhus
Jul i Gøngeland
Butik og Cafe Snaphanen udvikles. 4750Avisen nr. 100. Mere aktivitet i Støtteforeningen til Medborgerhus Lundby.
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