


4750  Avisen 
7. årgang nr. 92 

Avisen til alle i  

 23.-24. august 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

-Yehaaaa!  

Nu kan du danse 
linedance i Lundby 
Mon linedance skulle være noget 
for dig. Hvorfor ikke? Det er den 
for så mange andre. 1. september 
kommer linedancen til Lundby. 
Der er introduktionsaften på 
Svend Gønge-skolen den 1. sep-
tember kl. 18.30.                Side 8 

Vind billetter til  
De glade Sømænd 

Køng-Svinø Kirke-
blad        4 sider i midten 

En glad aften med De glade Sø-
mænd - for to personer. Det er 
hovedpræmien i en konkurrence, 
som alle læsere kan deltage i her i 
4750Avisen.   Læs mere side 18 

Var Gøngehøvdingen 
terrorist eller 

frihedskæmper? 
Det spørgsmål forsøger For-
eningen Svend Gønge i samar-
bejde med Museerne Vording-
borg og Museumsforeningen 
for Sydsjælland og Møn at få 
svar på den 6. november, når 
de holder debatdag i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Fhv. generalløjtnant Kjeld Hil-
lingsø og historikeren og for-
fatteren Kim A. Wagner er 
blandt foredragsholderne.  
Du kan komme med!  
            Se hvordan på side 3! 

Gå i Gønge- 
høvdingens fodspor 
                                    Læs side 6 

Alle får adgang 
til møde om  
vindmølleplan 
Efter kritik fra Lundby Lokalråd 
får alle borgere nu adgang til 
borgermødet om Vordingborg 
Kommunes nye vindmølleplan 
mandag den 23. august på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
Vordingborg Kommune har nu 
tilkendegivet, at alle borgere, 
også de, der ikke måtte have til-

meldt sig til møde senest den 13. 
august, vil få adgang til mødet. 
På borgermødet vil kommunen 
præsentere sin vindmølleplan, 
som har udlagt fire områder med 
kæmpevindmøller, heraf to i 
Lundby Lokalområde. 
 
                        Læs mere side 2 
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Foreningen Svend Gønge  
præsenterer i samarbejde med 

Tid: Lørdag den 6. november kl. 9.30-17.00 
Sted: Medborgerhuset Lundby (lige overfor stationen), Banevej 4, 4750 Lundby 
Deltagerafgift: 200 kr. pr. deltager, inkl. let frokost-anretning, kaffe, mm - betales ved indgangen 
Tilmelding senest 1. oktober 2010 til gunnarstobbe@gmail.com eller sten@post7.tele.dk eller tlf. 5596 5210  

og  
MUSEERNE VORDINGBORG 
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www.syvsogne.dk 

Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

Lars Specht 
lars.specht@usa.net tlf. 5576 6626 

Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19  1.-4.kl.  

Junior: mandage 15.30-17.30   4.-6.kl. 

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21 

6.kl. og opefter 

Se mere på  www.kfum-lundby.dk 

Flaske indsamling 

Merko Lundby har overtaget spejdernes flaske-

indsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved 

Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spej-

derne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever di-

ne flasker i Merko. 

 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvsogne.dk - www.syvso 

Nordens Bin Laden? 
Mens svenskerne vel nær-
mest har opfattet Gønge-
høvdingen Svend Poulsen 
som en Nordens Bin Laden, 
så har danskere og skånin-
ger opfattet ham som fri-
hedskæmper. Hvad var han 
i virkeligheden? Det skal 
blandt andre fhv. general-
løjtnant Kjeld Hillingsø og 
historikeren Kim A. Wag-
ner kaste lys over, når For-

eningen Svend Gønge kal-
der til debatdag under over-
skriften ”Var Gøngehøvdin-
gen terrorist eller friheds-
kæmper”. Debatdagen af-
holdes i Medborgerhuset 
Lundby lørdag den 6. no-
vember fra 9.30-17. Tilmel-
ding: 6131 8220 eller gun-
narstobbe@hotmail.com. 
Yderligere oplysninger i 
annoncen på side 3. 
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Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

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

Gå i Gøngehøvdingens fodspor 
Gøngehøvdingen blev født i 
Gøngelandet i Skåne, nær-
mere bestemt i Verum 
Sogn, og han endte sine 
dage i Lundby på Sydsjæl-
land. I mellemtiden havde 
han slået sine folder og 
svenskerne over hele Syd-
sjælland - og han og hans 
snaphanefæller opererede 
over hele Skåne. 
Det synes turistbureauerne i 
Gøngelandet i Skåne (Osby, 
Östra Göinge og Hässle-
holm kommuner) og på 
Sydsjælland (Køge, Stevns, 
Faxe, Næstved og Vording-

borg kommuner) er så god 
en historie, at de har udgivet 
en brochure, der hedder ”I 
Gøngehøvdingens Fodspor - 
en rejse langs snaphaneve-
jen mellem Verum og 
Lundby”.  
Brochuren omtaler de be-
søgsmål, som findes i både 
Gøngelandet i Skåne og på 
Sydsjælland. 
I Skåne er besøgsmålene 
koncentreret om snaphaner 
generelt, især dem, der 
kæmpede mod svenskerne 
under skånske krig fra 
1675-79. På Sydsjælland 

står be-
søgsmålene i 
Gøngehøv-
dingens tegn, 
idet der her er 
angivet de 
steder, hvor 
Svend Poul-
sen sloges 
med sven-
skerne. Pri-

mært steder, der er omtalt i 
hans indberetning til Kong 
Fr. III om hans partisankrig 
på Sydsjælland. 

Skulle du få lyst til at gå i 
Gøngehøvdingens fodspor, 
kan du hente brochuren på 
Køng Museum. 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

Nr. 93: 6.-7. september 
deadline: 30. august kl. 10 
Nr. 94: 20.-21. september 

deadline: 13. september kl. 10 
Nr. 95: 4.-5. oktober 

deadline: 27. september kl. 10 
Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  
4750@lundbyweb.dk 
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Nu er det igen skole- og 
arbejdsdag for de fleste. 
Men det er nu ikke så dår-
ligt, for det betyder også, at 
rollespil og workshop igen 
kører for fuld damp! 
Næste rollespil i Lunden er 
d. 29 august – tjek ind kl. 
11:00 – spilstop k. 15:00 – 
Slut kl. 16:00. 
Workshop i denne måned er 
torsdag. d. 12 og 19 august - 
fra kl. 18.30–21.00 i Med-
borgerhuset Lundby. 
 
Gøngemarkedet i Lundby 
RSG havde stor succes med 
kastemaskiner, gabestok, 
kamparena, bueskydning, - 
hvor mange RSG-
rollespillere gjorde et stort 
stykke arbejde (Tak for det). 
RSG´s  - ”Rør ved rollespil” 
og 4H´s telte fik også stor 
opmærksomhed. Der var 
mange interesserede, og vi 
fik mere end 60 nye med-
lemmer, hvor vi allerede har 
set flere til rollespil. Vel-
kommen til jer! 
Derudover var RSG med til 
at gøre markedet levende 
med mange rollespillere, 
der lavede gøgl, pudsede 

sko, solgte bolsjer og meget 
andet. Hvis nogen skulle 
være i tvivl, så var der stor 
ros til alle rollespillere for 
deres indsats. 
 

Bregentved-stævnet 
Også på Bregentved fik vi 
nogle gode kontakter, og det 
ser ud til at vi i fremtiden 
vil have endnu mere samar-
bejde med 4H. Tak til 4H 
Præstø for godt samarbejde. 
 

Rollespil i Lunden 
Søndag d. 18. juli var der 
rollespil i Lunden. 
Selvom vi var midt i ferie-
perioden kom der ca. 40 
rollespillere, også en del 
nye. 
Tak til alle jer, der hjalp til. 
 
1600talsmarked i Sverige 
RSG deltog også på 
1600talsmarkedet i Lundbys 
venskabsby i Lönsboda i 
Sverige. 
Sammen med ca. 30 andre 
fra Lundby var vi med. 
RSG havde to telte, hvor vi 
fremviste, hvad vi laver til 
workshop og rollespil i 
Lundby. 
Vi fik kontakt til nogle af de 

folk, der er interesserede i at 
starte junior-rollespil i Sve-
rige. 
Det ser ud til at det kan lyk-
kes at sætte gang i svensker-
nes rollespil. RSG har na-
turligvis tilbudt at hjælpe alt 
det, vi kan. Jeg tror, at vi 
kan regne med at se vores 
svenske venner på Slagmar-
ken en gang i fremtiden. 
RSG har fået en henvendel-
se fra bibliotekerne i Vor-
dingborg kommune, som 
har ønsket, at RSG lavede 
nogle workshops på de tre 
hovedbiblioteker i efterårs-
ferien samt en rollespilsdag 
for deltagerne. 
RSG har allieret sig med 
Anders Berner (Rollespils 
Akademiet ),som tager sig 
af de tre workshops med 
hjælp af RSG-rollespillere.  
Se mere på  dr.dk/Barda   
RSG glæder sig til at se dig 
til Rollespil i Lunden , 
workshop i medborgerhuset 
og til Barda 2010. 
Rollespilsdagen vil blive på 
vores alm. spildag  søndag i 
uge 42, hvor alle deltagere 
fra workshops vil blive invi-
teret til at deltage. 

RSG har deltaget i sommer-
feriearrangement med børn 
fra Næstveds Bymuseum, 
ca. 30 børn var tilmeldt 
”Aktive feriedage” hvor 
rollespillere fra RSG lavede 
rollespil og kamplege.  
Det hele foregik på Avnø 
Naturcenter, som var lejet 
til de tre aktive feriedage for 
museumsbørnene. 
I Mern deltager RSG med 
rollespil i forbindelse med 
sportsuge og skal også lave 
en rollespilsaften for tre 
klasser på Fladsåkolen hvor, 
både børn og forældre, skal 
lave rollespil en aften. 
RSG har fuld gang i plan-
lægningen med at deltage 
på BARDA i Sorø. 
RSG deltager sammen med 
Nikolas (Guns & Games)
med forskellige aktiviteter, 
og vil have kastemaskiner 
og gabestok med, samt telte 
med fremvisning af rollespil 
og workshop i Lundby. 
Deltag på Danmarks største 
rollespilstræf søndag d. 5 
september. 

Venlig hilsen 
Rollespil Svend Gønge 

Peter Aagaard 

Rollespil Svend Gønge   

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

Den 7. september kl.18.00 
starter madklubben igen i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby.  
Denne aften står menuen 
på marinerede amerikanske 
spareribs/revelsben og 
amerikanske kyllingelår 
ligeledes marinerede. Til-
behør vil være salat og en 
speciel kartoffelsalat à la 
farmor. Efter denne lækre 
menu serveres kaffe, te og 
småkager. 

Prisen for alt dette er 65 kr. 
for voksne og 35kr. for 
børn 
Vin, øl og vand kan købes 
til yderst rimelige priser. 
Tilmelding kan ske på tlf. 
5133 3771 eller mail www 
Winbi@forum.dk. 
Eventuelt overskud går 
ubeskåret til Medborgerhu-
sets Støtteforening og der-
med til forbedringer af 
Medborgerhuset. 

Mvh. Madklubben Www.syvsogne.dk - den er værd at kigge på! 

Revelsben og kyllingelår 
til fællesspisning i Lundby 

I anledning af Peter Sten 
Hansens 60-års fødselsdag 
er der åbent hus i Medbor-
gerhuset i Lundby,  
lørdag, den 11.  september 
fra 14-18. 
Der vil være en lille én til 
halsen og en bid brød. 
For at være sikker på, at der 
er nok til alle, bedes I sende 
en mail til 
wh@marjatta.dk eller en 
sms til 4033 3023, hvis I 
har tænkt jer at dukke op. 
 

Venlig hilsen  
Winnie Hansen 

Åbent hus 

Lundbys  
gønger skal  
til Haslev 
Lørdag den 4. september fra 
kl. 11-13 kan du opleve 
Lundbys gønger udklædte i 
1600tals-dragter til et gøn-
ge-arrangement i Haslev.  
Arrangementet afholdes på 
Torvet i Haslev i anledning 
af 400-året for Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens fød-
sel, og haslevitterne vil ger-
ne se Lundby-gøngerne i 
deres flotte dragter. 
Er du blandt dem, der har en 
dragt fra gøngemarkedet i 
Lundby og kunne du tænke 
dig at komme med, så sms 
eller ring til 6130 1004. 
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Kulsoen, Birgit Rasmussen, var blandt de mange ud-
klædte danske gønger, som vakte stor opmærksomhed på 
1600talsmarkedet i Lönsboda. Her i samtale med Lene 
Adrian fra Lundby. 

Lundbys gønger satte 
kulør på Skånemarked 
Et halvt hundrede gønger 
fra Lundby, heraf mange 
udklædte, satte deres kulør 
på årets 1600-talsmarked i 
Lönsboda den 30. og 31. 
juli. 
Fredag i silende regn og 
lørdag i dejligt solskins-
vejr. I alt kom omkring 

7000 mennesker fra hele 
Sydsverige til markedet 
ved den idylliske Hjär-
tasjön ved Lönsboda i Skå-
ne, hvor det store trækpla-
ster i år var en gigantisk 
tjæremile, som under mar-
kedet producerede 500 liter 
trætjære. 

Nogle af deltagerne i snaphaneturen til Lönsboda fik lej-
lighed til at se Osby-kunstneren Sven-Ingvar Johanssons 
statue af Gøngehøvdingen Svend Poulsen. Den opstilles 
foran kirken i Verum 28. august. (Foto: 4750Avisen). 

Statue af Gøngehøvdingen 
opsættes i hans fødesogn 
En statue af Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen i træ 
bliver 28. august opsat i 
hans fødesogn, Verum, i 
Gønge Herred i Skåne. Det 
er den lokale borgerfore-
ning, Verum Bygdelaug, der 
på denne måde fejrer hans 
400-årsdag.  
Ideen til statuen fik lokalhi-

storikeren Claes Ruderstam. 
- Jeg har guidet mange dan-
ske turister, og de spørger 
alle om Gøngehøvdingen, 
siger han. 
Mens Gøngehøvdingen er 
en nationalhelt i Danmark, 
er han kun én blandt mange 
snaphaner i Skåne, men nu 
får han altså sin statue! 

Blomsterværkstedet  

Solsikken 
holder  
Åbent hus søndag  
d. 29/8-2010 
kl. 13-15 
Kom forbi og find inspiration til at pynte 
dit hjem med blomster og brugskunst. 
Du kan også tilmelde dig kurser i blom-
sterbinding. 

Åbningstider: 
Ons-Tors-Fredag     kl. 10-17 
Lørdag                     kl. 10-13 

Blomsterværkstedet Solsikken 
V/ Lisbeth Skov 
Næstvedvej 400 

4750 Lundby 
Telefon 2061 6719 

Beboere i Lundby må have 
bemærket røde streger om-
kring huller i asfalt på samt-
lige veje, fortove m.m. i 
hele Lundby. Hvad mon det 
kan betyde? 

Er det fordi man skal undgå 
at færdes disse steder, - så 
er bevægelsesfriheden da 
voldsomt begrænset! 

 Beboere på Nansensvej  
i Lundby 

 
 
 

Lundby Whistklub 
Så starter sæsonen igen med spil hver tirsdag fra kl. 13.30 

til 16.30 i Majas Selskabslokaler, Gl. Lundby. 
Første spilledag er  

tirsdag den 7. september 2010 kl. 13.30 
Alle er velkomne! 

Yderligere oplysninger på tlf. 5576 7771 
Generalforsamling tirsdag den 21. september 2010. 

Mvh. Bestyrelsen 

Hvorfor er der tegnet røde 
streger på asfalten i Lundby? 

4750Avisen skaffer svar 
4750Avisen har spurgt for-
mand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud, om de 
røde streger, og han forkla-

rer, at der er  mærket op så 
asfaltfirmaet kan se, hvor 
der skal rettes op, så det 
bliver plant og pænt igen! 
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Sig nej til  
kæmpe-
møllerne 

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

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

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

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

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

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

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

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

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

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

Gøngehøvdingen har fået 
sin statue i sit fødesogn 

Nogle af de danske gæster foran den nye statue af Gøngehøvdingen i Verum. 
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Spændende koncert i 
Køng Kirke 

med 
middelaldermusikensemblet 

GIÒIA 
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30 

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

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

De er højt musikalsk uddannet 
Fri entré 

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

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

blev bundet sammen af 
aftenens suveræne ceremo-
nimester Jens Hallqvist. 
Underholdningen var i top: 
Firimus, Musica Ficta-
koret med Bo Holten i 
spidsen og snaphønen fra 
Glimåkra i Gønge, Ann 
Jønsson.  
Foreningen Svend Gønge  
fik overrakt en fane fra 
Danmarks-Samfundet. 
Fra Osby Kommune mod-
tog foreningen en gave i 
form af en nøjagtig kopi af 
en af de kobbermønter - en 
hel plade - som snaphaner, 
bønder og danske soldater 
stjal fra Kung Karl XI ved 
Loshultskuppet i 1676, og 
fra C. A. Cederborgsällska-
pet modtog foreningen en 
tobindsudgave en den skån-
ske snaphaneforfatters ro-
man "Göngehövdingen". 
Festen varede fra kl. 18-01. 
Og som ved andre store 
middage i 1600tallet, var 
der underholdning mellem 
retterne. Desserten blev 
først serveret kl. 24, og så 
blev alle retter indtaget 
uden brug af gaffel, som 
ikke var almindelig den-
gang 
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Lær at danse  
som Christian IV 
Kunne du tænke dig at kunne 
danse som man gjorde på Chr. 
IV’s tid?  
Nu får du i hvert fald chancen, 
når Foreningen Svend Gønge 
lancerer 1600-talsdans i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Det hele begynder med en intro-
duktionsaften.            
                                   Læs side 2 

Skoleelever skriver Dan Browninspireret krimi 
6.-8. klasserne på 
Sværdborg Frisko-
le er i fuld gang 
med at skrive en 
Dan Brown-
inspireret krimi-
nalroman, Slangen 
Fra Sheol.  
Den skal oversæt-
tes til engelsk og 
bliver sendt til 
Dan Browns dan-
ske udgiverforlag. 
Så måske, når ro-
manen er færdig, 
bliver den læst af 
mesteren himself. 
Læs mere om kri-
miprojektet. 
                  Side 11 

Hovedgaden 
i Lundby bli’r  
nu renoveret 
Efter mange års venten bliver 
Lundby Hovedgade fra Trekan-
ten nu endelig renoveret. I det 
nye budget for 2011, som samtli-
ge partier i Vordingborg Kom-
munalbestyrelse har indgået, er 
renoveringen af Lundby Hoved-
gade med!  

Formand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud, er meget til-
freds. - Det er glædeligt, at vi nu 
endelig får renoveret hovedga-
den. Det har vi kæmpet for i 
over ti år. Nu håber han, at kom-
munen inddrager borgerne i re-
noveringen.     Læs mere side 3 

Maleriudstilling  
i Medborgerhuset 
Tre lokale kunstmalere vil i 
weekenden den 13.-14. november 
udstille nogle af deres værker i 
Medborgerhuset Lundby.   
                           Læs side 3 og 4 

Kjeld Hillingsø 
kommer til Lundby 
Fhv. generalløjtnant Kjeld Hil-
lingsø kommer til Lundby den 6. 
november for at diskutere Gønge-
høvdingens historiske betydning. 
                                  Læs side 8 

Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby 
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Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Vil du lære at danse 
som på Chr. IV’s tid 
Foreningen Svend Gønge 
danner en interessegruppe 
i 1600talsdans her i efter-
året. Måske kan dansen 
blive et nyt indslag på 
gøngemarkederne. 
Hanne og John Gravesen, 
Mogenstrup, vil instruere.  
Vi holder introduktions-
møde mandag, den 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oktober kl. 19 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 
4 i Lundby, hvor John 
Gravesen fortæller lidt 
om tiden, dansen og mu-
sikken i 1600tallet. 
Vi vil begynde, når sko-
lernes efterårsferie er slut, 
mandag den 25. oktober.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har planlagt i seks  
gange, sidste gang man-
dag den 29. november 
2010. 
Alle mandage danser vi 
fra 19-21.30 med et par 
pauser undervejs.  
Deltagerprisen pr. person 
pr. gang bliver 30 kroner. 
For dem får du undervis-
ning, en halv liter soda-
vand, kaffe eller te. Brød 
må du selv medbringe. 
Flere danse udføres som 
kædedans eller på række, 
så hvis du ikke har en 
partner, eller kun kan 
komme hver anden gang, 
skal du ikke holde dig 
tilbage.  
Efter nytår aftaler vi et 
nyt forløb. Hvis der er 
interesse for det, kan der 
måske snige sig en menu-
et ind. 
Foreningen Svend Gønge 
byder på kaffe, te og kage 
mandag den 11. oktober. 
Vi glæder os til at se en 
masse danseglade menne-
sker med lyst til udfoldel-
ser på gulvet i adstadigt 
tempo! 

På Foreningens vegne 
Birgit Rasmussen 
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Maleriudstilling 
i Medborgerhuset Lundby 

I weekenden den 13.-14. november åbner Medborgerhu-
set Lundby dørene for en udstilling af malerier  

af tre af vore lokale kunstmalere 
Jørgen Tang Holbek, Jens Foxing og Olestein Jensen 
Deres værker vil pryde alle vægge i Medborgerhuset fra 

lørdag den 13. nov. fra kl. 10 til 17,  
og søndag den 14. nov. fra kl.10 til kl.17 

Vi håber, at rigtig mange borgere vil lægge vejen forbi 
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4 i Lundby. 

 
Støtteforeningen for Medborgerhuset Lundby 

Hovedgaden renoveres 
Så er Vordingborg Kom-
munes budget for 2011 
vedtaget, i øvrigt af samtli-
ge partier i kommunalbe-
styrelsen, og renoveringen 
af Lundby Hovedgade fra 
Trekanten og vest på, er for 
første gang i mange år, ikke 
fjernet fra budgettet. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, er 
meget tilfreds. 
- Nu ser det endelig ud til, 
at det lykkes efter de mange 
års ventetid. 
Det bliver dejligt at også 

denne del af vores by bliver 
pæn og præsentabel. 
Jeg håber, at vi i den kom-
mende tid kan få koordine-
ret de gravearbejder, der 
skal være, både når det gæl-
der omlægning og renove-
ring og kloakering og vand. 
Endelig håber jeg, at vi får 
nedsat et udvalg sammen 
med kommunen, så vores 
ønsker til udformningen af 
Lundby Hovedgade kom-
mer med i betragtning, si-
ger formanden for Borger-
foreningen Lundby. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Lundby Hovedgade havde for omkring 100 år siden en flot allé med træer. Den kan nu blive genskabt. 
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Den eksklusive fotobog om 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen og de steder, han 
har færdedes på Sydsjæl-
land udkommer først i som-
meren 2011. 
Det var ellers meningen, at 
fotobogen skulle være  ud-
kommet her i oktober må-
ned og således kunne være 
med under juletræerne i 
slutningen af Gøngeåret 
2010. 
- Vi har været nødt til at 
skyde udgivelsen af flere 
grunde, siger medlem af 
bestyrelsen for Foreningen 
Svend Gønge, Gunnar Stob-
be. 
For det første vil vi gerne 
have noget at se frem til 
også til næste år, for det 

andet mangler vi tid til at få 
den endelige finansiering af 

bogen på plads. Bogen vil 
foreligge op til næste års 

Gøngemarked, lørdag-
søndag den 21.-22. august. 

Fotobog om Gøngehøvdingen  
udkommer først til næste år 
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Lørdag den 6. november får 
Lundby fint besøg. Det er 
når Foreningen Svend Gøn-
ge holder Debatmødet 
”Gøngehøvdingen - terrorist 
eller frihedskæmper” i Med-
borgerhuset Lundby. 
En af indlederne er den le-
gendariske fhv. generalløjt-
nant Kjeld Hillingsø, som 
vil fortælle om Carl 
Gustavkrigene 1657-1660 
og den historiske og militæ-
re baggrund. 
Men Hillingsø er skam ikke 
den eneste prominente fore-
dragsholder på debatmødet, 
som afholdes fra kl. 9.30 til 
17.00. 
Fra London kommer histori-
ker og lektor ved Universi-
tetet i Birmingham Kim A. 
Wagner, som vil fortælle 
om Svend Poulsens virke 
som snaphaneleder på Syd-
sjælland.  
Endelig kommer fhv. muse-
umsleder på Brønshøj Mu-

seum Lars Cramer-Petersen. 
Han vil fortælle om Carl X 
Gustavs belejring af Køben-
havn, som var baggrunden 
for, at Kong Frederik III 

besluttede at lade Svend 
Poulsen indlede den blodige 
guerillakrig på Sydsjælland. 
Udover de tre foredrag vil 
der være debat. Ikke mindst 

om guerillaaktionernes be-
tydning for krigens udfald. 
Kan man forestille sig, at 
Danmark i dag havde været 
svensk, hvis ikke Svend 
Poulsen og hans gønger 
havde gjort livet surt for 
svenskerne på Sydsjælland. 
Alle er velkomne til debat-
dagen, hvor der serveres 
frokost og varme og kolde 
drikke i dagens løb. 
Alt dette koster kun 200 
kroner pr. person, incl. for-
plejning.  
Tilmelding kan ske pr. mail 
til Gunnar Stobbe,  
gunnarstobbe@gmail.com  
eller til Peter Sten Hansen 
sten@post7.tele.dk. 
Man kan også ringe til Gun-
nar Stobbe og tilmelde sig 
på tlf. 5596 5210.  
Tilmelding kan ske helt op 
til arrangementet, og de 200 
kroner betales ved indgan-
gen. Men arrangørerne fore-
trækker hurtig tilmelding! 

Kjeld Hillingsø kommer 
til Lundby 6. november 

Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsø kommer til Lundby og fortæller om svenskekrigene. 
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Beldringe-Bårse-Hammer-Køng-Lundby-Svinø-Sværdborg-Tappernøje-Udby 

Velkommen til nye læsere  
i Tappernøje og Brøderup 
4750Avisen udkommer nu også i Tap-
pernøje og Brøderup, og derfor siger vi 
velkommen til en helt ny gruppe læsere 
af 4750Avisen. 
Vi kan fortælle jer, at 4750Avisen ud-
kommer hver 14. dag. Den omdeles i 

2010 på mandage og tirsdage i lige 
uger og har deadline mandagen før 
kl.10. 
Vores nye læsere skal være mere end 
velkomne til at bruge 4750Avisen til 
indlæg og annoncer!          Læs side 2 

Gudstjeneste som i 
1600tallet i Lundby 

Enkelte ledige  
pladser til debatdag 

En gudstjeneste som i 1600tallet. 
Vel ikke helt, men noget i den 
retning kan du opleve søndag den 
14. november, når Lillian Saaek 
byder til historisk gudstjeneste i 
Lundby Kirke i samarbejde med 
Foreningen Svend Gønge som 
led i fejringen af Gøngehøvdin-
gens 400 årsdag.      Læs side 10 

Der er enkelte ledige pladser til 
debatdagen om Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens betydning for 
svenskekrigenes udfald. Tilmel-
dingerne er strømmet ind på det 
seneste, men det er fortsat muligt 
at sikre sig en plads!         Side 4 

Skal flere 
skoler lukke?  
Regeringen har lagt op til, at vi 
skal have færre skoler i Dan-
mark. Regeringens rejsehold har 
foreslået, at alle skoler skal have 
mindst tre spor (tre klasser pr. 
årgang). Føres det ud i livet, vil 
Svend Gønge-skolen i Lundby 
komme i farezonen. 
I Næstved Kommune er mange 
skoler lukningstruede. I Vor-
dingborg Kommune er skoleluk-
ninger undgået i 2011. Men 
hvordan ser det ud i de kommen-
de år? 
Lundby Lokalråd har bedt borg-
mester Henrik Holmer komme 
til borgermøde i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i Over 
Vindinge torsdag den 11. no-
vember kl. 19-21.30 for at rede-

gøre for Vordingborg Kommu-
nes visioner på skoleområdet. 
På mødet vil formand for kom-
munens teknikudvalg, Søren Ny-
bo, også fortælle om den nye 
trafikplan, som træder i kraft 
omkring nytår.   Mere på side 3 

Kan Svend Gønge-skolen i Lundby kom-
me i farezonen? 

Spis med din nabo 
I Hammer gør bestyrelsen for 
Hammer Forsamlingshus en stor 
indsats for at skabe fællesskab i 
sognet. Blandt andet ved at afhol-
de ”Spis med din nabo”-
arrangementer.            Læs side 5 
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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! Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Få ledige pladser  
til debatdag om  
Gøngehøvdingen 
Der er endnu få ledige plad-
ser til Foreningen Svend 
Gønges store debatdag lør-
dag den 6. november i Med-
borgerhuset Lundby. 
Et stærkt trekløver indleder 
debatdagen med hver deres 
foredrag. 
Det er fhv. generalløjtnant 
Kjeld Hillingsø, som vil 
fortælle om den betydning, 
Svend Poulsens guerillakrig 
på Sydsjælland kan have 
haft for krigens udfald. Med 
andre ord: kunne man fore-
stille sig, at vi i dag var 
svenske, hvis Svend Poul-

sen ikke havde udført sine 
bedrifter på Sydsjælland. 
Fhv. museumsinspektør 
Lars Cramer-Petersen for-
tæller om hovedbegivenhe-
den i krigen, nemlig sven-
skernes belejring af Køben-
havn. For svenskerne havde 
ét hovedmål: Københavns 
fald. 
Og så ser vi frem til fore-
draget fra historiker i Bir-
mingham, England, Kim A. 
Wagner, som vil gå i kødet 
på myten om Svend Poulsen 
som en folkehelt. Kim A. 
Wagner har skrevet en me-

get kritisk bog om Svend 
Poulsen, og det bliver spæn-
dende, hvad han vil reduce-
re Gøngehøvdingen til på 
debatdagen. 
Hvis du vil sikre dig en af 
de ledige pladser i Medbor-
gerhuset Lundby på lørdag, 
så skal du straks sende en e-
mail til Gunnar Stobbe på 
adressen gunnarstob-
be@gmail.com eller ringe 

til ham på tlf. 5596 5210. 
Det koster 200 kroner at 
komme ind; beløbet betales 
ved indgangen.  
Dørene åbner kl. 9 og kon-
ferencen begynder 9.30. Kl. 
9 er der morgenkaffe/-te og 
rundstykker. Og for de 200 
kroner får du også frokost, 
frugt og varme og kolde 
drikke hele dagen.  
Debatdagen slutter kl. 17. 

Julemarked i Tappernøje 
Lørdag-søndag den 13-14. nov. 

kl. 10-16 
Østervang 

Smidstrupvej 66, Tappernøje 
Strikkede, hæklede, malede ting til gaver, 

nye spændende ting. 
Gratis kaffe og kage! 

Rais Epoca  
Normalpris: 16.000 kr.  
Fra nu til nytår: 
                     13.000 kr. 

Kom og oplev 
Kjeld Hillingsø  
på debatdagen  
om Svend Poulsen 
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AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

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

www.koeng-auto.dk 

Vinterklar?  
Er din bil vinterklar. Det er nu, du 

skal sørge for, at din bil er i stand til 
at modstå de strabadser, vejret brin-

ger på vores breddegrader. 
Ring til Johannes i Køng  

og få et tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

En lille skare interesserede 
var mødt op til introdukti-
onsaftenen i renæssance-
dans i Medborgerhuset 
Lundby forleden. 
Vi var på gulvet og øvede 
lidt på de tre danse, som 
John Gravesen vil lære os. 
Det kom der da en del mor-
skab ud af, men jeg tror, det 
vil lykkes os at få ben og 
hoved til at arbejde sam-
men. 
John fortalte også, lidt om 
tiden omkring Chr. IV og 
Gøngehøvdingen, og om 
musikken, der blev brugt, 
og som de to kan have dan-
set til. 
De forskellige danse fand-
tes også i flere europæiske 
lande, måske i lidt varieren-
de udgaver, men der blev 
danset ved flere hoffer, og i 
de højere kredse i 1600-
årene. 
Vi ser frem til seks danseaf-
tener i Medborgerhuset 

Lundby. Fra den 1. novem-
ber (mandage fra 19-21.30), 
med afslutning i god tid 
inden juletravlheden. 
Der er plads til flere i grup-
pen, også enlige. Kom bare 
og leg med, selv om du 
måske ikke har lyst til at 
klæde dig ud i dragt og 
optræde senere. 
Alle er velkomne! 
Du får undervisning, kaffe 
eller te og en halv liter so-
davand for 30 kr. pr. aften. 
Brød til kaffen må du selv 
tage med! 
Vi ses! 

Birgit Rasmussen 
 

 
Info: 
Renæssancedans i  
Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4, 4750 Lundby 
Mandag den 1. november, 
8. november, 15. novem-
ber, 22. november, 29. 
november kl. 19-21.30. 

Og dansen  den går! 
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En gudstjeneste som på 
Svend Gønges tid kan du få 
lejlighed til at opleve søn-
dag den 14. november kl. 
10.30, hvor Lundby Kirke i 
samarbejde med Foreningen 
Svend Gønge inviterer til 
1600-tals gudstjeneste i 
Lundby Kirke. 
Gudstjenesten var anderle-
des end i dag. Der var f.eks. 
ingen salmebøger, og det 
havde alligevel ikke hjulpet, 
for det var meget få, der 
kunne læse. Det var ikke 
Grundtvigs salmer, der blev 
sunget; de kom først til nog-
le hundrede år senere. Nej, 

der var kirkesangeren, der 
sang for på Luthers salmer, 
og så fulgte menigheden 
efter. 
Gudstjenesten var også lidt 
længere end i dag. Så lang, 
at det undertiden var nød-
vendigt at vække kirkegæn-
gerne, hvis de tog sig en 
lille lur. Kirketjeneren væk-
kede dem med indsamlings-
posen, og det kan du også 
opleve den 14. november, 
når kirketjeneren stikker sin 
stang med indsamlingspo-
sen ned langs kirkestolene. 
Oprindelig var prædiken på 
latin, men det har præsten  

nu lovet at spare os for. Vi 
får den på dansk og tilpasset 
vores tid. Det vil sige, at 
den ikke bliver helt så lang 
som i 1600-tallet. 
Efter gudstjenesten samles 
vi alle i Rytterskolen, hvor 
der serveres hjemmebagt 
brød med pølse. 
Vi håber, at rigtig mange vil 
møde op i deres fine 1600-
tals dragter, og husk, at den-

gang sad  mændene i den 
ene  side af kirken og da-
merne i den anden. Sådan 
vil det også være den 14. 
november. 
Vi glæder os til at se hele 
familien til 1600-tals-
gudstjeneste søndag den 14. 
november kl. 10.30. 
 

Lundby Menighedsråd og 
Foreningen Svend Gønge 

Lundby Sognearkiv 
Indkalder hermed til  

Generalforsamling 
Tirsdag den 16. november kl.19.30 
i mødelokalet på Lundby Bibliotek 

Lundby Hovedgade 100, 4750 Lundby 
Dagsorden efter vedtægterne 

Efter generalforsamlingen vises videofilmen, optaget i 1985, da omfarts-
vejen blev indviet under stor bevågenhed. 

P.b.v. Karen Johansson, formand 

Gudstjeneste Gudstjeneste Gudstjeneste    
som i 1600som i 1600som i 1600---tallettallettallet   

"Rundstykker og Net-
working" er et lokalt 
initiativ for morgenfri-
ske virksomheder i Syv 
Sogne. I snart et år har 
lokale virksomheder 
mødtes hos hinanden 
for at networke, ud-
veksle ideer og referen-
cer og markedsføre sig 
på tværs af brancher. 
Arrangementerne er 
åbne for alle og finder 

altid sted mellem kl. 
7.30-9.00, så deltager-
ne kan komme i gang 
med arbejdet i ordent-
lig tid.  
Næste virksomhedsbe-
søg finder sted hos 
Vikon Kursuscenter, 
Rådhustorvet 5-9, Vor-
dingborg onsdag den 
17. november kl. 7.30-
9.00. Husk at melde 
dig til på email  

info@7s-
erhvervsforum.dk sna-
rest og giv endelig in-
vitationen videre til 
dine erhvervskontakter. 
Vikon Kursuscenter 
laver kurser i samarbej-
de med kommuner for 
at hjælpe unge kontant-
hjælpsmodtagere tætte-
re på arbejdsmarkedet. 
 

Dorthe Dahlin Irvold  

Så kan du igen komme med 
til rundstykker og networking 
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Gøngehøvdingen  
på julemærke 
Disse to blå spejdere fra Kong 
Volmer Gruppe i Vordingborg er 
tydeligt stolte over årets julemær-
ke, som har motiver fra Carit 
Etlars historier om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen. For 32. år i 
træk udgiver Vordingborgspej-
derne et lokalt julemærke, og i år 
vil  spejderne fejre Gøngehøvdin-
gens 400 års fødselsdag.  
                                 Side 2 og 17 

Gys og tryghed på lokal friskole 
På Sværdborg Friskole formår man 
ikke alene at give eleverne tryghed. De 

giver skam også børnene et godt gys 
indimellem.                      Læs side 16 

Gøngebrochure 
fik turisme-pris 

80 til debat om 
Gøngehøvdingen 
Medborgerhuset Lundbys store 
sal var proppet til det yderste, da 
Foreningen Svend Gønge lørdag i 
sidste uge holdt debatdag om 
Svend Poulsen.          Læs side 3 

Flemming Antony 
savner sit juletræ 
Popsangeren Flemming Antony, 
der havde sin opvækst i Lundby, 
savner et juletræ ved det gamle 
mejeri ved jernbanetunnelen. I et 
indlæg i 4750Avisen tilbyder han 
at give de første 500 kroner til en 
indsamling.               Læs side 18 

En turistbrochure om Gøngehøvdingen  Svend 
Poulsen og snaphanerne i Skåne er blevet beløn-
net med Østdansk Turismes Initiativpris 2010. 
Med hæderen følger 20.000 kroner, en statuette 
og et diplom. Brochuren ”I Gøngehøvdingens 
Fodspor” er lavet i et samarbejde mellem turist-
bureauerne i Gøngelandet i Skåne og Sydsjæl-
land samt Foreningen Svend Gønge. Brochuren 
ligger til gratis afhentning på Lundby Bibliotek. 

 

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

Deadline for næste nummer er 18. nov. kl. 10! 
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ring af stof og annoncer til næste 
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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. 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Klaus Berg har igen i år tegnet Vordingborg-spejdernes julemærke. I år med 
motiv fra Carit Etlars historier om Gøngehøvdingen Svend Poulsen. Den sydsjæl-
landske folkehelt blev motiv, fordi han i år fylder 400 år. 

Julemærke med historier  
om Gøngehøvdingen 
Det er Carit Etlars gode 
historier om Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen, 
som Klaus Berg har ladet 
sig inspirere af på årets 
julemærke fra Vording-
borg-spejderne. 
Svend selv er naturligvis 
med på arket, hans tro 
væbner Ib, hans kone Ane 
Marie og selvfølgelig 
Kulsoen! Men også Kap-
tajn Mannheimer og den 

stakkels Kapellan Tange, 
som bliver franarret sine 
sølvknapper i terninge-
spil, er med.  
Det er også historien om 
sølvskatten, som Svend 
og hans mænd for borg-
mester Nansen fragter til 
kongens slot i Køben-
havn, indsyet i en hjort. 
Gåsetårnet, Vordingborg 
Kirke og borgen er der 
også blevet plads til, og 

den stenhule, som Svend 
og borgmester Nansen 
sider i, må være Svend 
Gønges hule på Jungsho-
ved, som Klaus Berg fo-
restiller sig den. 
Dertil er der masser af 
nisser, og det skal nok 
være historisk korrekt, for 
de har eksisteret altid!  
Svends segl er skam også 
med.  

Læs mere på side 17 
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80 til debat om Gøngehøvdingen 

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

Autoreparationer  

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

Bestil din annonce til 
næste nummer af 
4750Avisen på 
4750@lundbyweb.dk
Vi skal have den 
senest torsdag den 
18. nov. kl. 10! 

Debatmødet om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen lørdag den 
6. november blev en kæmpesuc-
ces. 
- Mine arme er helt heroppe, og 
jeg kan næsten ikke få dem ned 
igen, sagde Gunnar Stobbe fra 
den arrangerende Foreningen 
Svend Gønge i sin takketale 
efter en hel dag om svenskekri-
ge, Københavns belejring og 

Svend Poulsen. 
Der var fantastiske foredrag af 
Kjeld Hillingsø, Lars Cramer-
Petersen og Kim A. Wagner. 
Meget blev sat på plads den 
lørdag, f.eks. at Svend Poulsen 
hverken var terrorist eller fri-
hedskæmper. Han var soldat! 
Som dragonkaptajn i den danske 
hær havde bl.a. til opgave at 
operere bag fjendens linjer.  

Kim A. Wagner slog fast, at 
Svend Poulsen var en ekstremt 
dygtig soldat, som fortjener et 
flot eftermæle. Han ville ikke 
afvise, at Svend er en helt.  
Omkring 80 interesserede  
fyldte den store sal i Medbor-
gerhuset Lundby.   
Læs meget mere  
om debatmødet på 
www.syvsogne.dk. 

De tre foredragsholdere tryllebandt den store forsamling i syv timer. 

Tidlig deadline på næste  
nummer af 4750Avisen 
Næste nummer af 4750Avisen ud-
kommer mandag den 29. november 
og tirsdag den 30. november. 
Men vær venligst opmærksom på, at 
dette nummer af avisen har en spe-
cielt tidlig deadline.  
Normalt ville deadline være mandag 
den 22. november kl. 10, men på 
grund af særlige omstændigheder er 
deadline fremrykket til torsdag den 
18. november kl. 10.00. 

Skal du have stof i 4750Avisens nr. 
99, skal du altså sørge for, at det er 
redaktionen i hænde SENEST på 
torsdag den 18. november kl. 10.00! 
Stof, der indkommer senere, kan 
ikke påregne at komme med i nr. 99, 
men vil kunne bringes i årets sidste 
nummer af 4750Avisen, som ud-
kommer mandag-tirsdag den 16.-17. 
december med deadline mandag den 
8. december kl. 10.00. 

Fhv. generalløjtnant 
Kjeld Hillingsø er nu 
blandt ambassadører-
ne for Foreningen 
Svend Gønge (FSG). 
På debatdagen sagde 
han ubetinget ja til på 
denne måde at støtte 
foreningen og dens 
virke. Ambassadører 
er  nu de fem syd-
sjællandske borgme-
stre, Bernt Johan 
Collet, Peter Oxholm 

Tillisch,  Peter Zobel, 
Gerner Wolff-
Sneedorff,  Peter 
Henrik Tesdorpf, 
René Tuekær, Gina 
Øbakke, Hanne Rein-
toft, Peter Madsen, 
Lars Nielsen, Kjeld 
Hillingsø samt skå-
ningerne Anders Pet-
tersson, Erland Nils-
son, Tommy Johans-
son og Marco van 
Brink. 

Kjeld Hillingsø ny 
ambassadør for FSG 
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Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

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

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby afhol-
der lørdag den 27. novem-
ber kl. 10-17 julemarked i 
Medborgerhuset. Her vil der 
være flere forskellige boder, 
hvor man kan se og købe 
ting som er hjemmefremstil-
let. Endvidere vil der i et 
lokale være miniloppemar-
ked med ting og effekter, 
som borgere venligst har 
skænket. Skulle der være 
andre borgere, som ligger 
inde med ting, som de ville 

give til Støtteforeningen 
skal de være velkomne til at 
kontakte Winni Birch på 
telefon 4050 9278, så vil vi 
meget gerne afhente disse 
effekter. Der vil blive mu-
lighed for at købe glögg og 
æbleskiver samt øl og vand. 
Indtægterne ved loppemar-
ked og overskud ved salg af 
drikkevarer går direkte til 
vedligeholdelse af vores 
allesammens Medborger-
hus.         Med venlig hilsen  
                  Støtteforeningen 

Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 99: 29.-30. november 

Deadline: 18. november kl. 10 
Nr. 100: 15.-16. december 

Deadline: 9. december kl. 10 
2011 

Nr. 101: 17.-18. januar 
Deadline: 10. januar kl. 10 

NB! I 2011 udkommer vi mandag-tirsdag  
i ULIGE uger  

og har deadline mandag kl. 10 i LIGE uger!  

4750@lundbyweb.dk 

 

Indskrivning til kommende 
børnehaveklasse 

 
Skal jeres barn begynde i børnehaveklasse efter 

sommerferien, august 2011, og ønsker I et helt sko-
leforløb til og med 9. klasse, så er Sværdborg Fri-

skole måske noget for jer. Vi kan tilbyde: 
 

En overskuelig skolestørrelse,  
hvor alle kender hinanden 

Max. 18 elever i hver klasse 
Høj prioritering af skole-hjem-samarbejde 

Førskoleordning pr. 1. maj 2011 
Tryghed, anerkendelse og respekt  

 

Indskrivningen foregår løbende, 
 så hvor længe tør I vente? 

 

Kontakt os på 5534 1800  
eller kontor@svaerdborgfriskole.dk  

for aftale om samtale og rundvisning. 
 

Sværdborg Friskole 
Tinghøjvej 4A, Over Vindinge 
4760 Vordingborg 
5534 1800 
kontor@svaerdborgfriskole.dk 

Jule– og loppemarked  
i Medborgerhuset Lundby 
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Der bliver rigtig julestem-
ning på Køng Museum, idet 
der er planlagt flere arran-
gementer i løbet af decem-
ber måned. 
 
Julemarked 
Julen begynder den 28. no-
vember, 1. søndag i advent, 
hvor der åbnes et julemar-
ked i museet. Køng Borger-
forening, Støtteforeningen 
for Køng Museum og Mu-
seerne Vordingborg har i år 
forenet kræfterne for at lave 
et stort julemarked for hele 
familien.  
Programmet er følgende: 
Fra kl. 10 vil der være mu-
lighed for at købe advents-
kranse, juledekorationer, og 
boderne vil være fyldt med 
flot julepynt og med fine 
julegaveideer. Der vil være 
to lotterier, et amerikansk 
lotteri til de voksne og et 
kalenderlotteri til børnene. 
Kl. 11 åbner julestuen med 
årets pyntede julebord. Kom 
og få inspiration til dit eget 
julebord. 
Mellem kl. 13 og 15 vil der 
være forskellige lege og 
underholdning for børnene. 

Kl. 14 vil der blive læst 
julefortællinger 
 Kl. 15 serverer Borgerfore-
ningen glögg og æbleskri-
ver, og når mørket falder på 
omkring kl. 16 
vil byens jule-
træ blive 
tændt. 

Der vil være mulighed for at 
købe adventsbrød og juleka-
ger samt forskellige drikke-
varer hele dagen. 
 

Julemærkemarch 
Den 5. december, 2. søndag 
i advent, står Støtteforenin-
gen for Køng Museum igen 
i år for årets Julemærke-
march. Overskuddet går 
ubeskåret til Julemærke-
hjemmene. Hvert år får 700 
børn hjælp til et bedre liv på 
et julemærkehjem, så det er 
en god sag at gå for. 
Indskrivning finder sted 
mellem kl. 10 og 11, og 
distancen er enten 5 km 
eller 10 km. Et startkort 
koster 50 kr., og et diplom 
20 kr.,  hvis man ønsker det. 
Flere oplysninger på tlf. 
5576 9455. 
Når deltagerne kommer 
hjem fra marchen serverer 
Støtteforeningen risengrød 
og luthendrank.  
Der vil være åbent på Køng 
Museum hele julemåneden 
til og med den 19. decem-
ber. Museet vil derefter 
være vinterlukket til om-
kring 1. marts 2011. 

Jul på Køng Museum 

Der bliver noget at opleve, både for børn og voksne, på 
julemarkedet på Køng Museum fra 1. søndag i advent. 

Juletræ, æbleskiver og glögg 
Traditionen tro invite-
rer Køng Borgerfore-
ning på glögg og æb-
leskiver på Køng Mu-
seum den 1. søndag i 
advent. Borgerforenin-

gens nissepiger står 
klar med glögg, saft 
og æbleskiver søndag 
den 28. november kl. 
15 på Køng Museum 
og kl. 16 tænder 

provst Mette Magnus-
son juletræet. 
 

På gensyn 
Køng Borgerforening 

HUSK! 
Deadline 
til næste 
nummer 
af 4750A-
visen er 
torsdag, 
den 18. 
novem-
ber kl. 
10.00! 
Det er 
allerede 
på tors-
dag! 
Red. 
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Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

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

Vi skrev i seneste nummer 
af 4750Avisen, at præster-
ne i katolsk tid prædikede 
på latin.  
Det er ifølge kyndig kilde 
ikke rigtigt. Gudstjeneste-
sproget var rigtignok latin. 
F.eks. sagde man ved udde-
ling af nadverbrødet:  
Hoc est corpus filii! 
Dette er sønnens (Jesu) 
legeme.  
Det blev af spøgefuld me-

nigmand hørt som ”hokus 
pokus, filihankat”.  
Men i Danmark var prædi-
kenen også i katolsk tid 
normalt på dansk.  
Men hvis gudstjenestens 
deltagere var en samling 
gejstlige, der kunne forstå 
latin, så kunne også prædi-
kenen være på latin. 
Dixi! 
Det er også latin og bety-
der: Så er det sagt!   

Præsterne prædikede  
på dansk i katolsk tid 

Få adgang  
til Lundby  
Bibliotek 
Hvordan får man adgang til 
Lundby Bibliotek, som nu er 
åbent for publikum alle da-
ge, både hverdage og week-
ender, fra kl. 7 til 23. 
Det gør man ganske enkelt 
ved at henvende sig på bibli-
oteket en af de dage, hvor 
biblioteket er betjent af en 
bibliotekar, nemlig  
Mandag: 13-16 
Tirsdag: 14-16 og 
Torsdag: 10-13. 
Du henvender dig til biblio-
tekaren og med dit sygesik-
ringskort eller lånerkort i 
hånden får du en kode på 
fire cifre, og herefter kan du 
selv lukke dig ind på biblio-
teket, når det passer dig, 
mellem kl.7.00 og 23.00.  
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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

Gøngehøvdingen  
på årets julemærke 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen er i 400året for sin 
fødsel blevet motivet for 
årets julemærke fra Vor-
dingborg-spejderne. 
Mandag den 1. november 
afslørede de blå spejdere i 
1. Kong Volmer Gruppe 
(drenge) og Sjølund Gruppe 

(piger) årets julemærke, 
som igen i år er tegnet af 
Klaus Berg. Det er 32. år i 
træk, at spejderne i Vor-
dingborg udgiver et jule-
mærke. Overskuddet ved 
salget går naturligvis til 
spejderarbejdet. 
Ved afsløringen af årets 

julemærke sagde leder af 
Vordingborg-spejderne Eb-
be Brintow, at Vording-
borg-spejderne tilhører 
Svend Gønge-Divisionen. 
- Derfor vil vi gerne hædre 
ham med årets julemærke, 
sagde Ebbe Brintow. 
Peter Sten Hansen, formand 

for Foreningen Svend Gøn-
ge, har skrevet teksten til en 
lille folder om den histori-
ske Svend Poulsen, og den 
følger med hvert ark jule-
mærker med 50 mærker, 
som kan købes for kun 30 
kroner hos de lokale hand-
lende.  

Der var nærmest feststem-
ning i de blå spejderes 
lokaler på Voldgade i 
Vordingborg den 1. no-
vember, da årets julemær-
ke blev afsløret.  
Sammen med de glade 
spejdere står i bageste 
række med rød trøje Klaus 
Berg, som igen i år har 
tegnet årets julemærke. 
Herren med skæg lidt til 
venstre for Klaus Berg er 
leder af Vordingborg-
spejderne Ebbe Brintow. 



4750  Avisen 
7. årgang nr. 99 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

4750Avisen har et rigtigt godt til-
bud til vore læsere. 
I samarbejde med folketingsmed-
lem Karsten Nonbo fra Lov har vi 
arrangeret en eksklusiv rundvisning 
på Borgen, Christiansborg, mellem 
jul og nytår. Karsten Nonbo vil give 
4750Avisens læsere mulighed for at 
se nogle af de ting på Borgen, som 
man ikke får lov til at se ved almin-
delige rundvisninger.  
Kunne du tænke dig at få denne 
forsinkede julegave, skal du melde 
dig til så hurtigt som muligt. Plad-
serne bliver uddelt efter først-til-
mølle-princippet.  

Læs mere side 2 

Jul på BorgenJul på BorgenJul på Borgen   
Tilbud til 4750Avisens læsere: 

Galleri-succes 
Et nyt galleri har set dagens lys. I 
13.-14. november havde Medbor-
gerhuset Lundby arrangeret male-
riudstilling i hele huset på Bane-
vej 4 i Lundby. Tre lokale kunst-
nere udstillede deres værker, én 
af dem for første gang.  

Læs side 21 

Pendlerbus  
til Lundby 
Ved køreplansskiftet søndag den 
en 12. december kommer pend-
lerbussen til Lundby Station.  
I myldretiden morgen og efter-
middag vil en særlig pendlerbus 
fragte passagerer fra Præstø til 
Lundby Station samt fra Kostræ-
de via Køng til stationen i Lund-
by. Og tilbage igen. 
             Læs mere side 4 og 23 

 29.-30. november 2010 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Vi strømmer Vi strømmer Vi strømmer    
til Lundby til Lundby til Lundby    
BibliotekBibliotekBibliotek   
Det selvbetjente, næsten døgnåbne bibliotek i Lundby tegner til at blive 
en gigantisk succes. Foreløbigt er udlånet fordoblet.              Læs side 15 

Ny bølge af indbrud 
En ny indbrudsbølge går over 
Sydsjælland. Senest er det gået 
ud over Lundby.        Læs side 8 
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Som på Svend Gønges tid 

En værdig afslutning på 
Gøngeåret. Det var hvad de 
fleste mente om den 1600-
talsgudstjeneste, som Lund-
by Menighedsråd havde 
arrangeret i samarbejde med 
Foreningen Svend Gønge 
søndag den 14. november i 
Lundby Kirke. 
Op mod 100 forventnings-
fulde kirkegængere, heraf 

rigtigt mange i dragter fra 
1600-tallet, var mødt op til 
en gudstjeneste, som var en 
del anderledes end den høj-
messe, vi kender fra en søn-
dag formiddag anno 2010. 
Sognepræst Lillian Saaek 
havde gjort et stort forarbej-
de for at indarbejde så me-
get fra 1600-tallets gudstje-
neste som muligt. 

Et meget tydeligt tegn på, at 
det var en historisk gudstje-
neste, var at kvinderne sad i 
venstre side af kirkeskibet, 
mændene til højre. Den 
gamle kvindedør var dog 
ikke åbnet til lejligheden, så 
alle gik ind ad den samme. 
De liturgiske tekster var 
gamle. De fleste var Lu-
thers, og så var der mange, 
lange og langsomme sal-
mer.  
Dengang stod man op under 
gudstjenesten, men til denne 
gudstjeneste stod vi op un-
der salmerne og fik lov til at 
hvile benene  under læsnin-
gerne. 

Kirkesanger Michael Hil-
lenstedt  sang og spillede 
guitar og havde fået hjælp 
af Emilie Bjerregaard på 
blokfløjte. 
Efter den historiske gudstje-
neste serverede de to me-
nighedsrådsformænd, Maj-
Britt Nielsen, Lundby, og 
Kirsten Hansen, Sværdborg, 
søvekål og ærtesuppe med 
brød til i Rytterskolen. 
Med dette arrangement af-
sluttede Foreningen Svend 
Gønge den officielle stribe 
af arrangementer i anled-
ning af Svend Poulsens 400 
års fødselsdag. 

Det er mange år siden, der er blevet indsamlet kol-
lekt på den måde i Lundby Kirke. Degnene Steen K. 
Nielsen og Jens Hallqvist gik rundt med en indsam-
lingspose på en pind, og så var det ellers bare med at 
få sluppet slanterne. 

Efter flytning af hæveauto-
mat og nyindretning af lo-
kalerne, åbner Lundby Apo-
tek mandag den 29. novem-
ber i den tidligere Nordea-
bygning på Lundby Hoved-
gade 90 i Lundby. 
Det er nu næsten 30 år si-
den, at apoteket flyttede til 
Lundby Hovedgade 95, men 
udviklingen har gjort, at vi 
var nødt til at søge efter 

større lokaler for at kunne 
tilfredsstille det øgede be-
hov for lægemidler i lokal-
området.  
I forbindelse med flytnin-
gen, vil det glæde os alle 
sammen, at se kunder, sam-
arbejdspartnere samt venner 
af huset til en uformel re-
ception fredag den 3. de-
cember i tidsrummet kl. 15-
17.   

Lundby Apotek holder  
reception i nye lokaler 
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Galleri Medborgerhuset 

Olstein Jensen, alias Heino Lando, Lundby, foran ét af sine 
udstillede værker, Bakkesangerinde. Olstein er smed til dag-
lig, men for et par år siden fik han pludselig lyst til at male. 
Og nu sprøjter malerierne ud som skidt af en spædekalv. Der 
var stor rift om hans værker på udstillingen i Lundby. 

Jørgen Tang Holbek, Gl. Lundby, er en anerkendt ma-
ler i hele Danmark, og han har mange udstillinger bag 
sig. Han havde en stribe af sine store og flotte maleri-
er udstillet ved maleriudstillingen i Medborgerhuset 
Lundby. - Det er bare et godt initiativ, sagde han. 

Konny Baagø 
var vildt begej-
stret for male-
riudstillingen i  
Medborgerhu-
set Lundby. 
Hun har nu 
fem malerier af 
Heino Lando i 
sit og sin 
mands hjem på 
Lundby Hoved-
gade i Lundby. 

Jens Foxing fra Lundby 
havde stor succes med 
sine malerier på udstillin-
gen i Medborgerhuset 
Lundby. 

Det var nyt! Og det blev en 
succes. 
Medborgerhuset Lundbys 
bestyrelse gør alt, hvad den 
kan for at skabe interesse 
omkring borgernes hus i 
Lundby. Seneste initiativ 
var en maleriudstilling, som 
fyldte hele huset lørdag og 

søndag den 13.-14. novem-
ber. 
Tre lokale kunstnere udstil-
lede deres værker. Den 
landskendte og erfarne ud-
stiller Jørgen Tang Holbek 
fra Gl. Lundby, Jens Foxing 
fra Lundby og debutanten, 
Olstein Jensen, alias Heino 
Lando, som aldrig har prø-
vet at udstille før. 
Interessen var stor hele 
weekenden, og Medborger-
husets støtteforening havde 
sørget for en særdeles hyg-
gelig stemning med både 
snacks og noget at drikke. 
- Det gør vi nok igen, sagde 
formand Jens Rasmussen. 



4750  Avisen 
7. årgang nr.  100 

Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

I dette jule-, nytårs- og 
jubilæumsnummer af 
4750Avisen kan du læse 
en spændende julehisto-
rie, som hedder Jul i 
Gøngeland. Vi er nået til 
vejs ende i gøngeåret, 
hvor vi har fejret Gønge-
høvdingen Svend Poul-
sens 400 års fødselsdag, 
og det har inspireret til en 
fortælling, hvor personer-
ne er 100 pct. fiktive, og 
absolut ikke må forveks-
les med nulevende perso-
ner!                Side 11-18  

 13.-14. december 2010 

 

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

Glædelig jul  
og godt nytår! 
I jubilæumsavis nr. 100, den sid-
ste udgave af 4750Avisen i år, 
kan redaktion og bestyrelse ønske 
vores læsere en rigtig glædelig jul 
og et godt og lykkebringende 
nytår.                        Læs side 2 

Syv Sogne 

Glade piger på 
Lundby Apotek 
De tre apotekerpiger, som var på 
arbejde fredag den 3. december, 
strålede om kap med vintersolen, 
da de inviterede lokalsamfundet 
ind for at se Lundby Apoteks nye 
lokaler.                     Læs side 24 

Bedre buskørsel 
i vores område 
Søndag trådte den nye køreplan i 
kraft, og den betyder forbedringer 
i buskørselen, ikke mindst i vores 
lokale område. 
F.eks. indføres en helt ny pend-
lerbus mellem Præstø, Lundby 
Station og Kostræde, og det bli-
ver lettere at bruge de gratis tele-
busser. 
                                   Læs side 6 

]âÄ | Z“ÇzxÄtÇw 

Folkedrevet café  
og butik i Lundby 
Et samarbejde mellem 
flere lokale kræfter 
skal nu sikre, at de to 
tomme butikker i 
Lundby Centrum, 
som før har huset 
Lundby Apotek og 
Lundby Kiosken, igen 
bliver et levende til-
bud til befolkningen. 
Planen er at indrette 
en folkedrevet café og 
butik i de to lokaler. 
Gøngecaféen og Gøn-
gebutikken er foreslå-
et som navne til de to 
nye forretninger. 
                 Læs side 3 

I disse to centrale butikslokaler i Lundby søges 
nu indrettet café og butik, delvist drevet   
af frivillige. 
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Ansv.hav. red.:  
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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  
13.-14. december 2010 

 
 

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

nummer af 4750Avisen er  
10. januar 2011 kl. 10 

 
Næste nummer udkommer  
den 17.-18. januar 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 

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

4750Avis nr. 100 
Det nummer af 4750Avi-
sen, du er ved at læse, er 
nr. 100. Vi udkom første 
gang i januar 2004, og har 
altså nu fået avisen ud, 
først hver måned, nu hver 
fjortende dag, i syv år. 
Næste nummer indleder 
avisens ottende årgang. 
I de syv år, avisen er ud-
kommet, har vi kørt med 
uændrede annoncepriser. 
Det har ikke været let, for 
omkostningerne er steget, 
så vi har måttet spare og 
øge antallet af annoncer. 
Vi håber, at vi i det kom-
mende år må få endnu 

flere annoncører, så vi 
kan få plads til en masse 
spændende redaktionelt 
stof, for hele idéen med 
4750Avisen er ikke at 
tjene penge, men at have 
et organ, der er stemme 
for de foreninger, virk-
somheder og aktive, som 
er i det område, vi ud-
kommer i. 
Det område har udvidet 
sig til nu også at omfatte 
Tappernøje og Brøderup 
samt området mellem 
Tappernøje og Præstø. 
At vi har udvidet udgivel-
sesområdet er ikke udtryk 

for, at vi svømmer i pen-
ge. Det skyldes, dels at 
Post Danmark kunne give 
os gode rabatter ved den-
ne udvidelse, dels at vi 
synes, det er spændende 
at udkomme også i dette 
område. Vi håber, at alle 
vil bruge 4750Avisen, 
både til at informere om 
deres lokalområde, men 
selvfølgelig også, når der 
skal annonceres! 
Send din nyhed eller din 
annonce til 
4750@lundbyweb.dk 
senest 10. januar kl. 10.               

 Den gl. Redacteur 

 

De tre første numre af 4750Avisen, som udkom i januar-februar, marts og april 
2004. Siden er 4750Avisen udkommet først en gang om måneden og fra 2009  
hver fjortende dag. . 
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En café og en butik, drevet 
af frivillige i samarbejde 
med ungdomsuddannelsen  
STU i Gl. Lundby og køb-
mand Bo Weber i Lundby. 
Det er, hvad Borgerforenin-
gen Lundby nu søger at 
realisere i de nu to tomme 
butikslokaler i ”amerikaner-
huset” på Lundby Hovedga-
de 95. 
Den ene butik har stået tom 
i et halvt års tid, efter at 
Lundby Kiosken lukkede i 
forsommeren, og den anden 
blev tom, da Lundby Apo-
tek i slutningen af novem-
ber flyttede over i større og 
bedre lokaler på den anden 
side af vejen, i Lundby Ho-
vedgade 90, hvor Nordea 
tidligere holdt til. 
- Det ville være synd, hvis 
de to butikslokaler skulle 
ende med at blive omdannet 
til lejligheder, siger for-
mand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud.  
- Derfor har vi taget kontakt 
til ungdomsuddannelsen 
STU i den gamle præste-
gård i Gl. Lundby og køb-
mand Bo Weber, for at hø-
re, om de skulle være inte-
resserede i et samarbejde. 
- Interessen er stor, og der-
for tror jeg på, at projektet 
bliver til noget, siger Nils 
Glud, som også har kontak-
tet ejeren af butikslokalerne, 
som er positiv over for ide-
en. 
Ideen går ud på at etablere 
en butik, som principielt 
skal drives af frivillige, og 
som skal have åbningstider 
f. eks. fra kl. 14-20 hver 
dag. Eller så længe som 
antallet af frivillige rækker 

til. Det samme gælder café-
en, som også skal drives af 
frivillige.  
Vi regner ikke med, at man 
kan få de store, fine midda-
ge her. Men vi kan lægge ud 
med kaffe og hjemmebagt 
kage og et hyggeligt sted at 
mødes, så må vi se, hvad 
det udvikler sig til, siger 
Nils Glud. 
Dertil er det tanken, at bu-
tikken skal være udviklings-
sted for eleverne fra ung-
domsuddannelsen STU. 
- Disse elever er i forvejen i 
en udviklingspraktik på 
forskellige institutioner og 
arbejdspladser i Lundby og 
omegn, og en café og butik 

vil være et oplagt sted at 
komme i praktik og udvikle 
mange forskellige færdighe-
der, som gør den unge bedre 
forberedt til at kunne træffe 
valg om beskæftigelse eller 
fortsat uddannelse, siger 
Nils Glud. 
STU har behandlet idéen på 
et bestyrelsesmøde og er 
overordentlig positiv over 
for projektet, oplyser for-
stander Karin Lærke, STU i 
Gl. Lundby. 
Også købmand Bo Weber 
bakker op om projektet, 
som ikke bliver en konkur-
rent til hans forretning, da 
det er tanken, at han skal 
levere varerne til butikken. 

På den måde kan hans kun-
der få nogle af de varer, 
som de ellers køber i Mer-
ko, i Gøngebutikken, når 
Merko lukker kl. 18. 
Projektgruppen, som Bor-
gerforeningen Lundby har 
stiftet, går nu i gang med at 
søge midler til at realisere 
projektet. Og allerede i be-
gyndelsen af det nye år vil 
der blive indbudt til et ori-
enteringsmøde, hvor de 
borgere i Lundby og omegn, 
som kunne tænke sig at 
være frivillig et par timer - 
eller mere - om ugen, kan 
komme og høre nærmere, 
og give deres besyv med,  
om projektet.  

Folkecafé og -butik 
i centrum af Lundby 

Til næste forår vil borgere i Lundby og omegn samt turister forhåbentlig kunne handle i 
Gøngebutikken (til højre) og i Gøngecaféen (til venstre). Borgerforeningen Lundby sø-
ger nu frivillige til at realisere projektet. 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

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

www.koeng-auto.dk 

Oh, det er vinter! 
Vinteren er over os. Og den 

er hård ved din bil. 
Lad os sikre din bil mod 

frost, sne og kulde! 
Ring til Johannes i Køng  

og få en aftale! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

Lej festlokale for 
kun 500 kroner 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller 
mødelokale fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 
   

En krostue: 500 kr.  
To krostuer: 1000 kr. 

Stor og lille sal: 2200 kr. 
Hele huset: 3000 kr. 

 
(Priserne er ekskl. rengøring og depositum på 1000 kr.) 
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs ter-
rasse og græsplæne, udendørs grill og 2 petanquebaner.  
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en yderst 

fordelagtig fast pris pr. deltager. 
  

Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke 
din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby  
50 meter fra den nye station 

Hjemmeside: www.lundbyweb.dk www.syvsogne.dk 

 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby har i 
nogle år levet i en slumrende 
tilværelse.  
Formålet med Støtteforenin-
gen er at yde Medborgerhu-
set økonomisk og hjælpende 
støtte. Aktivitetsniveauet i 
støtteforeningen har kørt på 
et minimum, men nu er der 
et ønske om at skabe liv i 
foreningen. 
Vi har indkaldt til general-
forsamling den 25. januar kl. 
19.00, hvor vi håber på et 
stort fremmøde. 
Der skal ikke herske tvivl 
om, at Medborgerhuset har 
haft en anstrengt økonomi, 
men den har i det sidste 
halvår været i positiv frem-
gang. Skal Medborgerhuset 
overleve, er det nødvendigt 
med en aktiv støtteforening, 
der fuldt ud støtter op om-
kring Medborgerhuset.  
En anden ting, der også er 
meget vigtig, er, at det soci-
ale samvær er godt. Det skal 
være hyggeligt og rart at 

udføre frivilligt arbejde.  
Til støtteforeningen skal der 
bruges 5 nye bestyrelses-
medlemmer og derudover 
rigtigt mange, der vil give 
en hjælpende hånd med ved 
arrangementer, vedligehol-
delse af huset, pasning af 
have m.m. Alt i alt være 
med til at vi har et godt og 
hyggeligt medborgerhus i 
Lundby. Du behøver ikke at 
bo i Lundby for at være 
med. 
Vi har et unikt hus, som det 
er værd at arbejde for. 
Mød op til generalforsam-
lingen og støt dit medbor-
gerhus.  
For at have stemmeret skal 
du være medlem af Støtte-
foreningen, hvilket kun ko-
ster 100 kr. pr. år. En halv 
time før generalforsamlin-
gens start, vil der være mu-
lighed for at melde sig ind.  
VEL MØDT! 
 

P.b.v. 
Steen Nielsen 

Kick-start af støtteforening 



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

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

Hele 2010 84

78 2010-01-11+12 5 Velkommen til Gøngeåret 2010. Indbydelse til møde med historikeren Kaare Johannessen om 1600-tallet. Præsentation af 

Gøngeårets store program. Gøngehøvdingen igennem 400 år

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 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.

86 2010-05-03+04 4 Køng Museum udstiller om Svend Gønge. Hefte med 9 påklædningsdukker af gønger oa. Historisk symposium til maj.

88 2010-05-31 7 Kunstners plakat for Gøngemarked 2010. Markedsprogram. Indbydelse til tur til Lönsboda. Tommy Johansson 50 år. 

Peter Madsen FSG-ambassadør. 89 2010-06-14+15 2 Plakat til Gøngemarked. Gøngefigurer

90 2010-06-28+29 4 Foromtale af Gøngemarked 2010 og 400-års festen. FSG på Axeltorv i Næstved. Turen til Lönsboda. 

91 2010-08-09+10 1 Indbydelse til 400-års festen

92 2010-08-23+24 7 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. 

93 2010-09-06+07 3 Statue af Gøngehøvdingen rejst i skånske Verum. Fantastisk 400-års fest for Svend Poulsen. 

95 2010-10-04+05 5 Indbydelse til Renaissancedans og Debatmøde. Lundby Hovedgade renoveres. Fotobogen udkommer først i 2011. 

97 2010-11-01+02 4 Indbydelse til 1600-tals gudstjenste. Debatdag i november. Første danseaften. 

98 2010-11-15+16 7 Turismepris til brochuren "I Gøngehøvdingens fodspor". Gøngehøvdingen på spejderes julemærke. 80 deltagere i 

Debatmødet. Kjeld Hillingsøe ny FSG-ambassadør. Om 1600-tals gudstjenesten.

99 2010-11-29+30 3 Mere om 1600-tals gudstjenesten. Galleri Lundby Medborgerhus

100 2010-12-12+14 8 Jul i Gøngeland

100 2010-12-13+14 12 Butik og Cafe Snaphanen udvikles. 4750Avisen nr. 100. Mere aktivitet i Støtteforeningen til Medborgerhus Lundby. 
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