
y sjælland

Arets bestseller
på Sydsjælland

Den eksklusive fotobog "Sydsjælland - i Gønge-
høvdingens fodspor er blevet en bestseller på hele
Sydsjælland. Men vi har stadig eksemplarer at
sælge af.
På over 150 sider portrætteres det Sydsjælland,
som Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans
gønger/snaphaner opererede i under svenskekri-
gen i 1658 til 1659. Bogen er spækket med lækre
billeder af Sydsjælland året rundt, taget af den
skånske naturfotograf Magnus Augustsson.
Bogen kan købes i førende boghandler på Syd-
sjælland samt i Snaphanen Butik i Lundby eller
bestilles hos Foreningens Svend Gønge. Send en
e-mail til gunnarstobbe@gmail.dk eller ring:
55965210 eller 6131 8220.

Pris: 300 kr.

Renæssanc;egruppe
søger liere dansere
Efter nytår er renæssance-
danse-gruppen i Lundby
begyndt med en ny omgang
træning ca. hver anden man-
dag i Medborgerhuset Lund-
by.
Der er planlagt 12 aftener
frem til Gøngemarkedet i
Lundby den 18.-19. august
2012.
Det er et ønske fra Forenin-
gen Svend Gønge, at vi kan
tilbyde opvisninger og gerne
tjene lidt penge til den
slunkne foreningskasse.
Dansene er afpasset de fleste
deltageres alder på 50+, og
der er folkelige danse, adeli-
ge danse og danse for mel-
lemgruppen. Vi øver danse
uden for meget "spjæt", og
man kan komme som par
eller enkeltvis.
Vi vil meget gerne have
flere deltagere, så har du lyst
til at lære de gamle danse fra

1600-tallet og have det rig-
tigt hyggeligt og sjovt sam-
men med os andre, så glæder
vi os til at se dig i Medbor-
gerhuset Lundby mandag
den 6. februar kJ. 19.
Det er gratis at deltage, men
medbring selv kaffe eller
lignende.

Birgit Rasmussen
Tlffastnet: 55769139
Tlf mobil: 2912 6508

BANKOSPIL
hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer

68 spil hver gang
Pengespil hver uge om i alt kr. 5.150,00

Støtteforeningen

mailto:gunnarstobbe@gmail.dk


$>napbanen fljutik
Lundby Hovedgade 95, st. th.

Åbent alle dage 13-21
Nyt i Snaphanen Butik:

Ugeblade og aviser
Superlækre luksus-flødeboller

Spørg efter det, du mangler, og vi skaffer
det hurtigst muligt!

Nyt i denne måned:
Her er Lundby, 150 kr.,
udgivet af Lundby Sognearkiv

I Snaphanen Butik kan du købe de dagligvarer, som man
normalt kan købe i en kiosk.

Bliv frivillig i Snaphanen Butik:
Kunne du tænke dig at være frivillig i butikken f. eks.
fire timer om ugen, så ring/sms 6130 1004 eller send

en mail til sten@post7.tele.dk.

Med venlig hilsen

~napbanen ([afr & ~utik

mailto:sten@post7.tele.dk.


Gaveartikler ol! is i Snaphanen

Snaphanen Butik, Lundby
Hovedgade 95 i Lundby,
udvider hele tiden sortimen-
tet. Butikken, der udeluk-
kende drives af frivillige og
praktikanter fra ungdomsud-
dannelsen STC .Sydsjællaed
i GI. Lundby, har nu åbne
for is-salg og salg af gave r-
tikler.
Den lille butik fejrer foråret
ved nu at sælge både Hjem-
Is og Møn-Is.
Hjem-Is, som vi kender på
klokken, der ringer på ga-
den om søndagen, har ind-
ført et nyt koncept, hvor de
leverer sine varer til mindre
butikker. Og her er Snapha-

nen Butik
med blandt
de første.
Møn-Is,
som er en
gårdvirk-
somhed på
Møn, leve-
rer sme
special-
isprodukter,

produceret af gården egen
mælk. Møn-Is kan købes
som bægre li 100 ml. og
som bøtte-dessert-is.
Gaveartikleme i Snaphanen
leveres dels af Anne Greve,
Rumligt/AG-Avanti i 0rs-
lev, og der er tale om de

størrelser, lys og andet,
smukt indpakket, lige til at
give videre som gave eller
værtindegave.
Dertil har Lisbeth Skov fra
Solsikken, Næstvedvej 400
opsat et udvalg af sine gave-
artikler i Snaphanen Butik,
også smukt indpakket.
Endelig er Snaphanens vin-
due blevet udsmykket med
artikler fra Hos Anna, Næst-
vedvej 307.
Du er altid velkommen i
Snaphanen Butik, hvor man
udover dagligvarer, gave ar-
tikler, slik, is, kolde øl og
vand og cigaretter også kan
få sig en hyggelig sludder
over en varm kop kaffe ti I
en flad 5'er omkring det
runde bord.

Hygge iSnaphanen Butik. Serhat og Birthe står bag disken, men Frede serverer kaffe
for gæster omkring det runde bord.



e navne
•
I S o er

Om to år er det 50 år siden, Svend Gønge-skolen i Lundby åbne-
de og dermed fik sit navn. Men allerede i år, kan det ske, at sko-
len skal have et andet navn.
Vordingborg Kommune har nemlig besluttet, at en navnekonkur-
rence skal afgøre, hvad skolerne skal hedde fra næste skoleår.
De evt. navneændringer berører blandt andet Svend Gønge-
skolen i Lundby, Bårse Skole, Abildhøjskolen og Klosternakke-
skolen i Præstø. Læs mere side 10

I tirkus for kun 60 kr.
3. juni kan du og din familie igen opleve det charmerende Cirkus Baldoni i
Køng for kun 60 kroner pr. næse. Det er igen i år borgerforeningeme i Lundby
og Køng, der sørger for topunderholdning til næsten ingen penge. Læs side 9

Snaphønen Ann J6nsson fra Skåne
er indstillet fil en fornem pris.

Nær ven al Lundby
indstillet tilllot pris
Den skånske snap høne Ann Jonsson,
som har besøgt Lundby flere gange,
er blevet indstillet til prisen Årets
Gønge i sin hjemkommune i Skåne.
Blandt andet for sin bog Snappho-
nor, som vi bringer en anmeldelse
af.

Kulsoen blev Arets Svend
Birgit Rasmussen var rørt, stolt og
meget overrasket, da hun på Borger-
foreningen Lundbys generalforsam-
ling fik udmærkelsen Årets Svend.

Læs side 6



Tal! med
til marked
iLonsboda
Tag med til Lundbys skån-
ske venskabsby Lonsbodas
Gøngemarked den 27.-29.
juli! Opfordringen kommer
fra Foreningen Svend Gøn-
ge, som koordinerer en tur
til 1600-talsmarkedet ved
den skønne Hjlirtasjo lige
uden for Lonsboda. Marke-
det varer to dage, fredag og
lørdag, med fest lørdag
aften. Vi arrangerer over-
natning efter folks behov,
og da vi påregner at køre i
private biler, bliver det en
billig tur. Nærmere oplys-
ninger og tilmelding til
sten@post7.tele.dk.

mailto:sten@post7.tele.dk.


~ Svenske Karotiner tit Gøneemarked i lundby
Hvis noget har manglet ved
de foregående fire gønge-
markeder i Lundby, så har
det været svenske soldater,
der kunne gøre den koleri-
ske Kaptajn Mannheimer
(Mogens Baagø) selskab.
Sidste år fik vi selv udstyret
to svenske soldater
(Karoliner, som de kaldes),
men i år bliver Mannheimer
glad. For en trup på 10
svenske Karolinere har be-
budet, at de vil deltage i
Gøngemarked 2012 i Lund-
by, både lørdag og søndag
den 18.-19. august fra kl. 10
-17.
De svenske Karoliner vil
både eksercere og vise den
angrebsteknik, som de be-
nyttede sig af, dengang Sve-

De svenske Karoliner, som iøvrigt kommer fra Skåne, viser på årets Gøngemarked i
Lundby, den angrebsteknik, som de svenske soldater benyttede sig af

rige under Carl X Gustav
blev en stormagt i Europa.
Og så medbringer de også

en kanon.
Så der bliver virkelig noget
nyt at opleve på årets Gøn-

gemarked i Lundby-Parken
i Lundby i weekenden den
18.-19. august 2012.

forlejr for årets landsstæv-
ne, som havde bedt gøn-
gerne fra Lundby om at
komme og fortælle om
deres berømte bysbarn,
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen.
Omkring 20 af de udklæd-
te fra gøngemarkederne

Lundbys eøneer optrådte for 120 spejdere
Gønger og andet godtfolk
fra de årlige gøngemarke-
der i Lundby, optrådte
lørdag den 14. april ved et
spejderstævne i Bakkebøl-
le ved Vordingborg.
Det var spejderne i Vor-
dingborg, både de blå og
grønne, der afholdt en

var med, og de opførte et
show, hvor Chr. IV fortal-
te om sin ven Gøngehøv-
dingen. I fortællingen var
indlagt små skuespil. På
billedet her til højre ses
Jens Beck som Kapellan
Tange og Mogens Baagø
som Mannheimer.

Svend Gønges
Venner

indkalder hermed til

Ekstraordinær
general-

forsamling
mandag d. 21.5 kJ.19.00

i Køng Forsamlingshus.

Dagsorden:
Valg af dirigent

Valg til bestyrelse
Evt.

Arnestedet Thomas Søren Madsen
formand

Bygaden 21, Køng,
4750 Lundby,
tlf. 5356 0309

Bryggervangen 5,4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101
www.arnestedet-vordingborg.dk

Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19, lørdag 9-12

http://www.arnestedet-vordingborg.dk


To nye i bestyrelsen
i boreerlorenineen

Gert Saaek.

På generalforsamlingen i
Borgerforeningen Lund-
by onsdag den 28. marts
blev der valgt to nye
medlemmer ind i besty-
relsen. De nye er Gert
Saaek og Peter Macke-
prang, som afløser Lars
Andersen og Thiide
Bergkvist, som ikke øn-
skede genvalg.
Bestyrelsen består nu af
Nils Glud, formand,
Konny Baagø, næstfor-
mand, Steen ielsen,
kasserer, Ingegerd Riis,
sekretær, Margit Ander-
sen, Carsten Bruun, Gert
Saaek og Peter Macke-

prang. Mogens Baagø er
suppleant.
I sin beretning til gene-
ralforsamlingen fortalte
formanden om de mange
aktiviteter, der har været
i Lundby i det forgangne
år. Blandt andet skrider
planerne med indretnin-
gen af det nye grønne
område ved Ibsvej godt
frem, og renoveringen af
Lundby Hovedgade vil
på grund af forsinkelser i
Banedanmarks arbejde
med den nye jernbane-
tunnel, først blive gen-
nemført i efteråret 2012
og i 2013.

Snaphanen Cafe skal
gøres klar til åbning

Derfor efterlyser vi frivillige, der vil give en hånd
med til let praktisk arbejde:

30. april kl. 10.00: Spartledag
I. maj kl. 10.00: Slibe- og grundedag

3. maj kl. 10.00: Store maledag
Det foregår Lundby Hovedgade 95.

Meld dig til en eller flere af dagene. Ring 4011 9840!
Med venlig hilsen

Projektledelsen Snaphanen Cafe & Butik

Birgit Rasmussen blev Årets Svend 2012. Med udnævnelsen
følger en medalje med Svend Poulsens våbenskjold med in-
skription på bagsiden. Kulsoen modtog medaljen af Nils Glud,
formandfor Borgerforeningen Lundby.

Kulsoen blev udnævnt
til Arets Svend 20t2
Kulsoen på de årlige Gønge-
markeder i Lundby, Birgit
Rasmussen, Køng, blev Årets
Svend 2012. Det skete på ge-
neralforsamlingen i Borgerfor-
eningen Lundby 28. marts.
Birgit Rasmussen fik udmær-
kelsen, fordi hun i sit arbejde i
Foreningen Svend Gønge,
ikke mindst som organisator af
sygruppen, der laver de flotte
dragter til gøngemarkederne,
har ydet en fantastisk indsats,
som har været med tiI at kaste
glans over Lundby.
Samtidigt er hun som Kulsoen
i de årlige gøngemarkeder en
af de mest fremtrædende skik-

kelser på markedet.
Det fremhævede formand for
Borgerforeningen Lundby,

ils Glud, da han overrakte
Birgit Rasmussen en medalje,
som er Svend Poulsens segl,
hvor der på bagsiden er skre-
vet: Årets Svend 2012 Birgit
Rasmussen.
Birgit Rasmussen var meget
overrasket og rørt over, at hun
blev udnævnt til Årets Svend.
- Jeg synes, der er mange an-
dre, der har fortjent den. Men
jeg må da sige, at jeg er meget
glad og stolt over at have fået
prisen, sagde hun.



De mange damer fra Pen-
sionisthøjskolen iMarie-

lyst var meget interesseret
i Gøngehøvdingen Svend

Poulsen i skikkelse af
Johnny Birchfra Lundby.

Efter en godfrokost iMed-
borgerhuset Lundby fik de

alle historierne. ink!. rø-
verhistorierne om Gønge-
høvdingen Svend Poulsen.

50 pensionister hørte om 6ønåehøvdinåen
Mens formanden for For-
eningen Svend Gønge, Peter
Sten Hansen, stod ved
Lundby Kirke og fortalte
både sandfærdige og lidt
mindre sandfærdige røver-
historier om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen, dukke-
de Svend Gønge op på kir-
kegården.
En af de 50 pensionister fra
Pensionisthøjskolen i Mari-
elyst, som på en heldagsud-
flugt havde lagt vejen forbi

Lundby, råbte højt:
- Der er genfærdet!
Pensionisterne havde ved
ankomsten fået at vide, at
Gøngehøvdingen efter si-
gende gik igen på Lundby
Kirkegård, men at ingen
endnu havde set ham.
Derfor var sensationen total,
da han pludselig stod der
lyslevende.
Det var nu Svend Poulsens
alter ego, Johnny Birch fra
Lundby, som optræder som

Gøngehøvdingen Svend
Poulsen på de årlige gønge-
markeder, der var trukket i
dragonkaptajnens flotte
dragt og gav pensionisterne
dagens oplevelse.
De mange damer var meget
interesseret i det fine stof,
dragten var lavet af, og en
af dem var også meget inte-
resseret i, hvad der var in-
deni.
Foreningen Svend Gønge
arrangerer gerne rund vis-

ninger i GI. Lundby, hvor
man fortæller om Gønge-
høvdingen for turister. Hvis
nogen er interesserede, kan
de ringe 61301004 og høre
nærmere om muligheder og
betingelser.

æste bus med turister, der
skal høre om Gøngehøvdin-
gen og se, hvor han har boet
og ligger begravet, kommer
på besøg i Lundby til sep-
tember.

Ambitiøs studiekreds om Køne Fabrik
Det har i mange år været et
ønske at kunne grave dybere
ned i historien om Køng
Fabrik og dens betydning
for Køng og Vintersbølles
familier og det omkringlig-
gende samfund. Det har vi
nu fået mulighed for takket
være arkæolog, dr. phil. Per
Ole Schovsbo.
Målet er at kombinere lin-
ned fabrikkens og blegens
historie med slægts- og be-
byggeiseshistorie fra 1700-
tallet til vore dage.
Per Ole er allerede gået i
gang med forarbejdet, bl.a.
har han revideret de noter,
han i sin tid lavede til Køng
Fabriks historie; en detalje-
ret kronologisk gennemgang
af hele fabrikkens historie
fra 1774 til vor tid.

Alt dette vigtige historiske
materiale vil blive indlagt
på Køng Museums hjemme-
side, som vi netop er i gang
med at tilrette til formålet.
Det materiale, studiegrup-
perne frembringer, lægges
ind, så vi efterhånden kan få
samlet historien om Køng
Fabrik og byerne Køng,
Ring og Vintersbølle bys
historie.
At nå målet forudsætter
nogle entusiastiske perso-
ner, som har lyst til at arbej-
de med dette historiske ma-
teriale, og som vil påbegyn-
de det store arbejde. Det er
ikke noget, vi bliver færdige
med på en vinter, men hver
gang, vi får afdækket nogle
lag af historien, er det med
til at give os kendskab til by

og landsamfund på den tid.
Så får vi også selv en forstå-
else af, hvorfor det ser ud,
som det gør i dag. Per Ole
vil hele vejen styre proces-
sen, så slutresultatet kan
bi ive professionelt.
Det ville være dejligt, hvis
du vil være med til dette
arbejde. Hvis du tilhører en

af de gamle slægter i Køng
og Ring by eller omkring
Vintersbølle, interesserer
dig for slægtshistorie, byg-
ningshistorie eller lokalhi-
storie, er studiekredsen må-
ske noget for dig.
Studiekredsene vil finde
sted på Køng Museum på
onsdag aftener kl. 19.30 den
10/10,24/10,21/11,16/1,
13/2, 27/2, 3/4 og 17/4. Der
er planlagt foredrag relateret
til studiekredsene den 26/9,
7/11,30/1 og 13/3.
Hvis du vil høre mere, så
kom til Køng Museum ons-
dag den 30. maj kl. 19.30.
Du er også velkommen til at
ringe til Per Ole på telefon
5570 O 196 eller skrive til
ham på e-mail schovsbo-
hoeyer@Stofanet.dk.

mailto:hoeyer@Stofanet.dk.


Flittige frivillige er ved at gøre Snaphanen Cafe klar til
at kunne åbne isommer. Steen Nielsen er på stigen, og i
vinduet er Lene Adrian ved at rense vinduer, mens Car-
sten Bruunfor et kort øjeblik poserer for fotografen.

Snaphanen (ale ved
at blive ejort klar
Samtidigt med at en snes
frivillige i Lundby hver dag
holder Snaphanen Butik
åben mellem 13 og 21,
knokler de på livet løs, for
også at gøre Snaphanen
Cafe klar til åbning her i
sommer.
De to forretninger på Lund-
by Hovedgade 95 husede
tidligere kiosk og apotek.
Siden 3. december 2011 har
der været butik i
"apoteket", og inden længe
kommer der cafe i
"kiosken". Alt er nu ryddet
i den gamle kiosk, væggene
er malet, der er sat skille-
væg op til det nye kundeto-
ilet, som bliver handicap-
venligt. Og så er der nyma-
let overalt.
Herefter skal der indrettes
køkken-faciliteter, indkø-
bes inventar, indhentes
tilladelser og skaffes frivil-
lige, før cafeen kan åbne.
Men hvad skal der så sæl-
ges i cafeen, og hvornår
skal den have åbent?
Det vil folkene bag cafe-
og butiksprojektet gerne

høre din mening om.
Derfor inviterer de til bor-
germøde mandag den 18.
juni kl. 19.00 i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4,
4750 Lundby. Her kan du
komme og høre om planer-
ne, du kan komme med
dine ideer og input, og så
kan du høre mere om, hvad
det vil sige at være frivillig.
Alle, der har lyst, er vel-
komne til at komme til mø-
det, uden man på nogen
måde skal føle sig forplig-
tet til noget som helst.
Både cafe og butik er en
del af det projekt, som So-
cialministeriet har støttet
med 750.000 kroner.
Hovedideen med projektet
er at bygge bro i lokalsam-
fundet. Ikke mindst til de
unge på ungdomsuddannel-
sen STU Sydsjælland, som
er praktikanter i butikken,
og som også får tilbudt at
blive "tjenere" i cafeen.
Samarbejdet med de unge i
Snaphanen Butik har været
forbilledligt, og alle glæder
sig til cafeens åbning.



'--"Kom til kulsvierfestival i Eskilstrup

Kulsvierne i Eskilstrup er i
fuld gang med forberedel-
sen til årets traditionsrige
Kulsvier-Festival, som fin-
der sted lørdag-søndag den
9.-10. juni i Eskilstrup ved
Rønnede. Lørdag fra 12-17
og søndag fra 10-16.

På det ovenstående billede
er John og Jens i gang med
pakning af årets mile. For-
bruget er på ca. 20 kubik-
meter veltørret løvtræs-
brænde. Det første er opsæt-
ningen af et central stillet
stativ, i hvis nederste indre

den begyndende svidning
starter, ved at der hældes en
stor mængde gløder ned.
Herefter pakkes der op med
brænde i mindre stykker.
Efter opstilling dækkes mi-
len af granris og jord i et
tykt lag. Svidningen skal

ske uden tilgang af ilt.
Dette startes lørdag 9. juni
kJ. 12.00, hvor Jens
Hallqvist fra Foreningen
Svend Gønge holder åb-
ningstalen.
I en tjæremile udvindes
trætjære, som kan anvendes
til smøring af bygninger og
træskibe.
Alt dette kan beses i week-
enden den 9.-10. juni, og
man kan se rigtig meget
mere, da mange håndværke-
re kommer på pladsen for at
vise deres evner. Forenin-
gen Svend Gønge vil også
være til stede.
Der er gratis adgang, og
parkeringen er også gratis.
Du kan også møde kulsvier-
ne fra Eskilstrup på Gønge-
markedet i Lundby lørdag
den 18. og søndag den 19.
august i Lundby Parken. De
sælger som vanligt pragtful-
de flæskepandekager.



Her er resten al anmeldelsen al Ann )iinssons Snaphonor
På grund af tekniske fejl
manglede en del af Jytte
Høi Hammers anmeldelse i
sidste nummer af 4750Avi-
sen. Her er det, der mangle-
de af anmeldelsen.

Og vi oplever kærligheden,
når den er smukkest og

mest ren, trods omgivelser-
nes afstandtagen og både
mænds og kvinders foragt
og angst for sexualiteten.
Vi oplever kvinder, der af
nød må udføre mandsarbej-
de og kvinder, der må bruge
våben. Og vi læser om kvin-
delivet med mange børn og

Lej et festlokale
for kun 500 kroner
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest- eller

mødelokale for fra 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov.

Krostuen: 500 kr.
Stor og lille sal: 2500 kr.

Jagtstuen kr. 500,-
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum.
Med i lejen er adgang til køkken og service.
Lejer du hele huset, har du adgang til have

med terrasser og petanquebaner.

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

5133 3771
Medborgerhuset Lundby

Banevej 4,4750 Lundby
Få meter fra Lundby Station

Hjemmeside: www.syvsogne.dk

Forfatteren af Snaphonor,
Ann J6nsson, Glimåkra i
Skåne.

tab af børn, sult, fattigdom
og en evig kamp for at klare
dagen og vejen.
Jeg vil ikke gå dybere ind i
handlingen, den oplevelse
skal den enkelte læser have
til gode. Men jeg kan anbe-
fale bogen på det varmeste.
Den er levende og indleven-
de skrevet. Den beskriver
det Skåne, som mange dan-
skere kender og holder af, i
en historisk ramme, som
gør os klogere på, hvad der
skete, da Danmark måtte
afstå Skåne, Halland og
Blekinge. Dens personskil-
dringer er vidunderlige og
nuancerede. Og beskrivel-
serne af dens voldsomme
hændelser og menneske-
skæbner giver flere gange
undervejs gåsehud og et

Ann Jiinsson blev Arets Giiine
Der blev i alt afgivet 573
stemmer.
- Hvor dejligt! Alle gode
gange tre. Jeg bliver helt
våd i øjnene, sagde årets
gønge, da borgmester Patric
Aberg ringede den glade
nyhed til Ann Jansson.
Ann Jansson er to gange
tidligere blevet nomineret
uden at vinde.

indblik i en grumhed og en
gru, som også er en del af
den menneskelige natur.
Noget. vi måske nærmest
har glemt i det lille smørhul
her til lands. men somjo
stadig finder udtryk forskel-
lige steder i verden hver
eneste dag.
Bogen er skrevet på svensk,
så det er nødvendigt at have
et lille kendskab til svenske
gloser. Dog oplevede jeg
undervejs, at selvom nogle
enkelte ord ikke er en del af
mit ordforråd, så gjorde det
ikke noget ved helhedsind-
trykket og helhedsoplevel-
sen. Rigtig god læselyst! !

Ann J6nssons bog Snapho-
nor kan købes iSnaphanen
Butik iLundby.

http://www.syvsogne.dk


Frederik IIIindtalter
Gønltemarked undby
Hans Kongelige Højhed Frederik
III indtager Gøngemarked 2012 i
Lundby. T skikkelse af lærer ved
Svend Gønge-skolen i Lundby,
Søren Jørgensen, går kongen, der
erklærede Sverige krig i 1657 og
som året efter mistede Skåne, Hal-
land og Blekinge til svensken,
igen på årets gøngemarked, der
afholdes lørdag-søndag den 18.-
19. august i Lundby-Parken i
Lundby. Begge dage fra kl. 10-17.
Søren Jørgensen får også sin dron-
ning Sofie Amalie med. Hun spil-
les som de foregående år af Regit-
ze Kruse.
Frederik III kommer i sit stiveste
puds. Det er det dygtige syhold,
som hver onsdag formiddag syer
dragter til årets gøngemarked, der
er mestre for den flotte dragt, som
majestæten møder op i. Lene
Adrian har primært stået for krea-
tionen.
Kongeparret kommer i år i fint
selskab. Ikke mindst kommer der
mange internationale gæster til
markedet i år. Udover vennerne
fra Uinsboda i Skåne og Lohmen i
Tyskland, kommer en halv snes
Karolinersoldater fra Sverige til
markedet, og fra Norge kommer
en lille trup pikenerer.
Og så langt væk som fra Frede-
rikshavn kommer et par Torden-
skjoldfans. De er også velkomne!



Norske pikenerer til
Gøngemarked i lundby
Gøngemarked 2012 i
Lundby bliver endnu mere
internationalt end de fore-
gående fire gøngemarke-
der. I år kommer som de
foregående år gæster fra
Lundbys to venskabsbyer,
Lonsboda i Skåne og Loh-
men i Tyskland, men nu
har også pikenerer fra Nor-
ge meldt deres ankomst.
Pikenerer er soldater udru-

stet med lanser og hjelme,
som de ses på ovenstående
foto. De skal nok vække
opsigt på årets Gøngemar-
ked i Lundbyparken den
18.-19. august.
Og i år kommer der også
gæster fra Tordenskjold-
spillene i Frederikshavn.
Som nævnt på side 10-11
kommer der i år også sven-
ske karoliner på markedet.



Mød en norsk pikaner
på årets Gøngemarked

i Lundby!
Lørdag-søndag den
18.-19. august
Begge dage fra 10-17

l Gratis adgang!
Stort Legeland for børn

•. Gøngepølser, Snaphane-
Steg, Sorte Svend og
Chr. IV's Gjøngebryg.



Vi har fået de svenske
karoliner til at gå

med i optoget gennem
Lundby både lørdag

den 18. august og
søndag den 19. au-

gust. Optoget begyn-
der ved Lundby Bibli-
otek, Lundby Hoved-

gade 100, og marche-
rer til Lundby-Parken

både lørdag og søn-
dag kl. ID.

Svenske Karotiner kommer til
Gøneemarked 20t2 i Lundby
Musketererne Hungrig, Stål,
Sporre, Stadig og Arnberg.
Konstabel Lavett, rekrut
Klack, trommeslager Kill-
berg, fenrik Kvist og Høj-
velbårne kaptajn Prytz er
klingende navne som
man møder hos Skånes Ca-
roliner, eller som det mere
fantasifulde opvisningsnavn
er "Skånska Utsrifningsre-
gementet till foth captain
Prytz compagnie".
Skånes Caroliner er en for-
holds ung forening som
startede så sent som i 2009
og har lagt sin historiske

kobling til Sverige i perio-
den 1680-1720.
Foreningen vil på et histo-
risk rigtigt grundlag vise
den svenske soldats feltliv,
eksercits og kampe under
Den Store Nordiske Krig fra
1700-1720. Målsætningen
er at kunne stille med to
delinger, med hver seks
musketer, og en deling pika-
nerer, artil1eri med to kano-
ner, tambur, officerer og
underofficerer.
Foreningen Skånes Caroli-
ner samarbejder med et stort
antal foreninger i Sverige,

Norge, Danmark, Finland,
Estland, Letland og Rus-
land, som alle foreviser
soldater og historie fra
samme tids periode.
Det er ikke enkelt at være
karolinsk musketer i vore
dage. Bare en sag som uni-
form kan volde hovedbrud.
For modsat dagens militære
mode er en uniform fra ka-
rolinertiden ikke til at
købe i forretninger i dag.
Den er man nødt til selv at
sy og tilpasse. Man kan
være heldig at kende en,
som kan hjælpe med at sy

en sådan.
En komplet udrustning kan
nemt løbe op i 20.000 sven-
ske kroner, så det gælder
om at være god til at sy eller
have nogle gode hjælpere.
For den, som vil prøve at
være med, har foreningen et
antal grå/blå uniformer og
musketter m.m., som kan
lånes. Siden må man efter
hånden selv skaffe egen
mundering.
Det karolinske infanteri er i
dag mest kendt med sine blå
våben frakker og gule op-
slag.



Infanteriet kunne imidlertid
bære andre farver, både
på våbenfrakke og opslag.
Grå, gul og røde våbenfrak-
ker forekommer og almin-
deligt forekommende op-
slag var hvidt, rødt og lyse-
blå. I reglementet af 1687
fastslås det, at hele infante-
riet skulle bære den blå en-
heds-uniform, hvilket aldrig
skete.
Mange kom til at bære grå
vadmelsvåbenfrakker og til
og med sachsiske røde vå-
ben frakker, som var erobret
ved et slag med disse. På
hovedet bar man en karbus,
men med årene blev den
udskiftet med den trekante-
de karolinerhat i filt.
I uniformen indgik en hals-
klud, vest og bukser af
skind eller klæde, hørskjorte
og strømper. Af mindre
sager havde soldaten en
ransel.
På fødderne havde karoli-
neme flade sko med mes-
singspænder og såler af
næver (birkebark).
Når det gælder skoene var
der ikke forskel på højre
eller venstre, og snuden var
flade, hvilket gjorde at de
kunne bruges på begge fød-
der. Officererne, som beko-
stede deres egen udrustning,
købte, støvler som så ud
som kavaleriets kravestøv-
ler, men var mere afpasset

til infanteriets krav.
Uldne strømper var lange,
så de gik op over knæet og
var gule, røde, hvide, grå
eller blå. De holdes oppe af

læderstrømpebånd med
messingspænder. Det var
almindeligt at en soldat
havde to par strømper.
Officerernes uniformer var

af bedre kvalitet end solda-
ternes, da de selv skulle
betale.

Gøngemarked 2012 i lundby
Lørdag-søndag den 18.-19. august

i Lundby-parken
Begge dage fra 10-17

Gratis adgang!
Meget mere på www.syvsogne.dk

Guldhalskæde
med vedhæng fundet

i GI. Lundby 28. maj' 12.
Kan du oplyse hvilket

vedhæng, der er i,
udleveres halskæden.

Tlf. 21494447

http://www.syvsogne.dk
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Jens Hallqvist åbnede Kul-
svieifestivalen med en tale.

Foreningen Svend
Gønge havde taget

sin nyejlotte ud-
stillingsstand med
til kulsvieifestiva-

len iEskilstrup .

Lene Adrian, Johnny
og Winni Birch gør
alt klar til gøngernes
deltagelse i kulsvier-
festivalen.

Den imponerende kulmile på
festivalen i Eskilstrup.

Lundby-gøngerne var ideres jlotte dragter fra Gøn-
gemarkederne iLundby.

Gønger til kulsvierlestival i Eskilstrup
Lørdag den 9. juni drog en
lille flok gønger fra Lundby
og omegn til Kulsvierfesti-
val i Eskilstrup. Vejrmel-
dingen lød på regn i spredt
fægtning, men heldet var
med både festival og delta-
gere. Selvom det ind i mel-
lem var koldt, kom regnen
først om aftenen. Og det
skete også, at solen skinne-
de så meget, at det blev helt
sommerligt.
Kasserer i Foreningen
Svend Gønge, Jens
Hallqvist holdt åbningsta-
len, og han mødte op som
kongens ceremonimester og
leverede en spændende tale,

hvor han både kom rundt
om kulsviemes historie i
Danmark og Grip skov,
myterne om kulsvierne og
nutidens kulsviere i Kulsvi-
erlauget i Eskilstrup.
Kulsvierlauget har ca. 25
aktive medlemmer, som var
meget synlige og arbejd-
somme på festpladsen. De
arbejdede med den store
kulmile, og en mindre tjæ-
remile, og det var en rigtig
god oplevelse at se den sto-
re kulmile i funktion. Kul-
svierne havde bygget milen
i forvejen, og der stod en fin
røgsøj le op i luften gennem
en høj skorsten. Af og til,

når vinden blev lidt mere
heftig, slog røgen ned over
pladsen og festivalgæsterne.
Festivalen blev afholdt på
en meget dej lig plet, hvor
kulsvierne har en flot bjæl-
kehytte og et par shelters.
Desuden var der en del telte
med boder, hvor der blev
solgt forskellige slags hus-
flid - meget af det var ko-
pier af gamle smykker,
håndfarvet og plantefarvet
garn, håndsmedede lysesta-
ger og pileflet. Og så var
der mulighed for at købe
flæskepandekager med tyt-
tebærsyltetøj, ristede pølser
og fadøl samt kaffe og kage.

Dagen igennem lød der her-
lig musik et par forskellige
grupper, som spillede folke-
musik fra forskellige tidsal-
dre.
De fremmødte gønger fik en
dejlig dag. Der blev delt
foldere om Gøngemarkedet
ud og 4750Avisen blev nær-
mest revet væk. En lille flok
gønger blev til den bitre
ende og deltog i fællesspis-
ningen, hvor menuen bestod
af marineret, grillstegt nak-
kesteg med kold kartoffel-
salat og salatbar samt øl og
vm.



Besøg Ira
Liinsboda
Forleden var foregangs-
manden for venskabsby-
samarbejdet mellem Lund-
by og Lonsboda, Tommy
Johansson, Lonsboda, og
han kone Yvonne på besøg
i Lundby. De var interesse-
ret i at se Snaphanen Butik,
da de påtænker at lave no-
get lignende i det nordøstli-
ge Skåne.
Yvonne og Tommy kørte i
deres flotte Ford Mustang,
som ses forrest i billedet.
Tommy Johansson er en
god ven af Lundby og blev
Årets Svend i Lundby i
2009.

Gøneemarked søeer levende eæs oe høns
For at opnå den rigtigt le-
vende markedsstemning
søger Gøngemarked 2012 i
Lundby levende gæs og
høns. Også gerne et par
geder.
- Vi har tænkt os at lave
små indhegninger til en 4-5
gæs og en halv snes høns,
og også gerne et par geder,
som børnene kan få glæde
af at kigge på, og så kunne
vi godt tænke os, at en gåse-
dreng eller -pige gik en tur
på markedet med gæssene,

siger arrangørerne. Vil du
låne os dine dyr i to dage, så
ring eller sms 61301004
eller send en mail til
sten@post7.tele.dk.
Og hvis en frisk pige eller
dreng i området kunne tæn-
ke sig at være gåsepige eller
gåsedreng på Gøngemarked
2012 i Lundby, så kan man
også melde sig på ovenstå-
ende tlf./sms-nr. eller e-mail
-adresse.
Læs mere om gøngemarked
på www.syvsogne.dk.

mailto:sten@post7.tele.dk.
http://www.syvsogne.dk.


Tal! med til t600talsmarked i Lonsboda
Det er fortsat muligt at mel-
de sig til turen til 1600-
talsmarkedet iLundbys
skånske venskabsby Lonsbo-
da.
Markedet finder sted fredag
den 27. juli og lørdag den 28.
juli.
Der arrangeres fælles afgang
fra Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4,4750 Lundby
fredag morgen. (Nærmere
tidspunkt fås ved tilmelding).
I turen er to overnatninger.
Der er gratis overnatning
stillet til rådighed for os på
Hjiirtasjotorpet, hvor marke-
det afholdes. Man skal dog
være indstillet på at sove i
rum, hvor også andre sover.

Men man skal nok få sin
egen seng!
Markedet i Lonsboda afhol-
des fredag fra 10-16 og lør-
dag fra 10-16. Både fredag
og lørdag er der aftenpro-
gram med spisning fra 18-
23.
Søndag formiddag har vi
arrangeret besøg hos Ann
Jonsson, aturhalsan, i
Gamlarp ved Glimåkra.
Udgifterne ved turen be-
grænser sig til et bidrag til
den, man kører med, samt
enkelte måltider og drikke-
varer.
Der er fælles hjemkørsel
tidligt søndag eftermiddag.
Skulle du være blevet inte-

resseret i at komme med på
turen til Lonsboda, som altså
foregår i privatbiler, kan du
kontakte Peter Sten, Lundby,
for flere oplysninger.
Skriv til sten@post7.tele.dk
eller ring eller sms til 6130
1004.
Hvis du gerne vil med, men
ikke ønsker at bo gratis på
Hjiirtasjotorpet, kan alterna-
tiv overnatning, f.eks. på
vandrerhjem eller bed &
breakfast også lade sig gøre!

Denne lille folder om 1600-
talsmarkedet iLonsboda

kan du hente iSnaphanen
Butik iLundby.

"'U'"I:'"
r" ••. " 1,,.("<>,; •••• t\8 •.,t.,,

1800-t8lsm.rtmad
vid

~irtaJ6n, LOnabod.
27·28 Juli kl. 10-18

KvilIMktlYlteter
27·28 Juli kl. 18-23

mailto:sten@post7.tele.dk


Snaphanen Butik fører nu håndlavet
Økolof!isk thokolade Ira Økoladen
Det er dyrt, men det
er også dejligt!
Det kunne være slo-
gan' et for den lækre
hånd lavede økologi-
ske luksus-
chokolade fra 0kola-
den i 0rslev, som
Snaphanen Butik i
Lundby nu forhand-
ler.
Manden bag 0kola-
den er den tidligere
Lundby-borger Jan
Elmelund, som nu
har stor succes med
sin kvalitets-
chokolade.

Snaphanen har hjem-
taget et stort udvalg
af håndlavet blok-
chokolade og choko-
ladepastiller med
forskelligt indeni.
Prisen er høj. En
blok med 170 gram
chokolade koster 67
kroner og en pose
med 100 gram cho-
koladepastiller ko-
ster 33 kroner.
Men da det er kvali-
tets-chokolade, kan
man ikke spise så
meget som af almin-
deligt "chokolade".
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Overvejer at melde
Nordea til politiet

o

S ar a e
Købmand Bo Weber, der driver
Merkobutikker j Lundby og Tapper-
nøje, overvejer nu at melde Nordea
til politiet. Læs mere side 4

re ør er Dagens mand iskysovs
Gøngemarked 2012 i Lundby kommer til at slå alle rekorder. Det er
større end de foregående år, der er flere internationale gæster, og så
regner arrangørerne med, at publikums-rekorden på 6000 besøgende
sidste år bliver slået eftertrykkeligt. Læs markedsavisen side 13-28

Lars Hansen fra Lundby har ene
mand overbevist DSB om, at Lund-
by Station skulle have sit morgen-
tog tilbage. Læs side 9

Herlif!t at
være Irivillif!
iSnaphanen

Konservative sætter
fokus på 4750

Læs side 40

Spil whist igen!

Per Lundorf fra Hammer-
Torup er en af de frivillige, der
driver Snaphanen Butik i
Lundby. - Jeg synes, det er
herligt at være frivillig i butik-
ken, siger han. Læs side 20

Så kan du igen komme til at spille
whist i Lundby. Lundby Whistklub
begynder
sæsonen den
4. septem-
ber.

Læs mere
side 42



Lån dragter til Gøngernarked
Til Gønger og andet Godt-
folk, der deltager i Gønge-
rnarkedet den 18.-19. au-
gust i Lundby-Parken!
Foreningen Svend Gønge
udlåner gerne sine dragter
til stadeholdere og frivillige
hjælpere. Ha du ønske om
at låne en dragt, så må du
gerne ringe til mig!
Vi udleverer dragter i Med-
borgerhuset Lundby, Bane-

vej 4,4750 Lundby, tirsdag
den 14. august og onsdag
den 15. august, begge dage
kl. 12-16, eller kl. 19.
Kom, når det passer dig!
Men du skal først ringe til
mig på tlf. 2912 6508.

Med venlig hilsen
Foreningens Svend Gønges

Dragtgruppe
Birgit Rasmussen

Træhest til Gøngemarkedet

Stormøde
forud for årets Gøngernarked i Lundby

Tirsdag den 7. august kl. 19.00
i Medborgerhuset Lundby
Banevej 4,4750 Lundby

Alle, der har lyst til at få en opgave på
Gøngernarkedet, er velkomne!

Mvh.
Steen Nielsen, markedskoordinator

Efter forespørgsel fra Gøn-
gemarked 2012 i Lundby er
der blevet fremstillet træhest
og gabestok i Husflidssko-
len i Køng.
Materialerne blev doneret af
Trælasten i 0rslev.
Det er en opgave, som Hus-
flidsforeningens bestyrelse
har arbejdet på med liv og
sjæl. Der er blevet studeret
gamle billeder af træheste
og gabestokke.
Biblioteker er besøgt for at

finde materiale og billeder
af de forfærdelige torturrne-
toder, der blev benyttet den-
gang.
Der er derfor mulighed for
at afprøve både træhest og
gabestok på Gøngernarkedet
den 18.-19. august.
Køng Husflidssko-
le påbegynder sæ-
son 2012/2013 i uge 40.
Du kan læse mere om Hus-
flidsforeningen på hjemme-
siden: www.koenghusjlid.dk.

http://www.koenghusjlid.dk.


Abent hus iSnaphanen (ale
Så er forberedelserne til
åbningen af Snaphanen Ca-
fe i den tidligere kiosk på
Lundby Hovedgade 95 i
Lundby kommet så langt, at
der nu inviteres til åbent hus
med gratis øl og kaffe og
kage søndag den 5. august
kJ. 14-16.
Foreningen Snaphanen Cafe
& Butik havde egentlig
håbet at kunne åbne cafeen
tidligere, men der har været
meget forberedende arbej-
de, som skulle udføres først,
og da det primært er frivilli-
ge, der skal udføre, har det
taget sin tid.
Der er indrettet nyt kunde-
toilet i cafeen, og da man
ikke må gå direkte fra ser-
veringslokalet ind på toilet-
tet, har det været nødven-
digt at lave et forrum, som
krævede en ekstra væg og
dør i lokalet.

Men nu er det grundlæggen-
de på plads. Toilettet er
klart, forrummet er lavet,
baren er bygget op, der er
spartiet, slebet og nymalet
overalt, og inden åbent-hus-
arrangementet finder sted,
er der forhåbentlig også
kommet borde og stole i
cafeen.
Det store spørgsmål i for-
bindelse med cafeen er,
hvordan åbningstiderne skal
være. Og det afhænger i
bund og grund af, hvor
mange frivillige, det lykkes
foreningen at skaffe.
Jo flere frivillige, desto læn-
gere åbningstid.
Et andet spørgsmål er, hvad
man egentlig skal kunne
købe i cafeen. Og der er
ingen tvivl om, at kaffe i
diverse spændende udgaver
samt lækre kager bliver
hovedattraktionen.

Men det bliver også muligt
at få en fadøl og et glas vin
til en lettere ret.
Ved åbent-hus-arrangemen-
tet kan man høre mere om
mulighederne for at blive
frivillig og projektledelsen
vil også gerne høre borger-
nes ønsker til åbningstider
og sortiment i cafeen.

Fakta:
Åbent hus
Snaphanen Cafe
Lundby Hovedgade 95
Søndag den 5. august
KJ. 14-16

Alle er velkomne!
Foreningen Snaphanen
Cafe & Butik er vært for
en kop øl eller kaffe/kage.

Carsten Bruun og Lene
Adrian er to af de frivillige,
der har væretjlittigefor at
gøre cafeen klar til åbning.



Folkemusik over Præstø Fjord
En hel landsby - Nørre
Smidstrup ved Tappemøje -
er involveret, når Folk-
festivalen Musik
over Præstø Fjord fra 9. til
12. august gennemføres
med et overflødighedshorn
afnordiske
spi Ilemandstoner, dans,
visesang, gøgl og cirkusarti-
steri for både børn og voks-
ne.
Det er fjerde år i træk, at
begivenheden finder sted,
men set fra en anden syns-
vinkel er det faktisk første
gang. Der er nemlig første
gang, at hele arrangementet
er flyttet til Nørre Smids-
trup, hvor en håndfuld går-

de sørger for de nødvendige
faciliteter.
Centrum for festivalen bli-
ver adressen Smidstrupvej
69 hos initiativtagerne, An-
ne Grete Kamilles og spille-
manden Søren Korshøj ,
men der ville ikke være
plads til det omfattende
program uden et aktivt med-
spil fra nabogårdene. Cam-
pen har fundet sin naturlige
plads på "0stervang",
Smidstrupvej 66, i Evalds
Teltcamping - fem minutter
fra festivalpladsen. Fem
minutters gang i den anden
retning er der gratis parke-
ring på "Enghavegård",
Smidstrupvej 54.

Og et lige så vigtigt aktiv
sørger "Smidstrupgård" på
Smidstrupvej 64 for. Her
har man tømt og fejet laden
for halm, så der er god
plads til baller og koncerter
i festivalens Danselade.
Den centrale festivalplads
er prydet af en nybygget
danse bane omkring et nyt
dansetræ.
Banen indvies fredag aften,
når Søren Korshøj og
ViTroBa spiller op. Isam-
me område findes Visetel-
tet, hvor en række navne
udfolder sig fredag og lør-
dag.
Blandt de mange optræden-
de er lokale M.C. Hansen,

Musik over Præstø Fjord er
folketoner og dans ismuk
natur. Smidstrup landsby
ved Tappernøje er på den
anden ende fra den 9. til
den 12. august.

9.-12. august

der optræder fredag med tre
musikalske venner.
Også amerikansk folkemu-
sik er repræsenteret på årets
festival, når gruppen Tobac-
co lørdag nat spiller op til et
forrygende bal med auten-
tisk vaskebræt-country fra
Nashville og omegn.
Musik over Præstø Fjord er
også en lang stribe afwork-
shops i musik og dans, og i
år har gøgleriet for alvor
vundet indpas med under-
visning af både børn og
voksne. Traditionen tro er
der også DM i Folk.
Og så kan Musik over
Præstø Fjord endda også
byde på fantastisk smuk
natur, bål og bar, boder og
buskspil for slet ikke tale
om en kyssebænk. Plus en
hel del mere, som du kan
læse om på hjemmesiden:
www.folkemusik.com.

Den nye dansebane indvies fredag, når Søren Korshøj
og ViTroBa spiller op.

Magisk stemning i visefeltet er et typisk øjebliksbilledefra
Musik over Præstø Fjord.

http://www.folkemusik.com.


Forberedelserne til årets
gøngemarked i Lundby den
18.-19. august er i fuld
gang.
Ja, det har de været længe,
f.eks. har gøngemarkedets
syhold været i sving et helt

år, og mange aftaler har
længe været på plads.
Men nu er skuespillerne
også ved at gøre sig klar.
Som f.eks. Birgit Rasmus-
sens deltagere i en række
små situationsspil, som skal

foregå ved tingstedet på
markedspladsen i Lundby-
parken.
Tingstedet bliver det sted,
hvor Kulsoen (Birgit Ras-
mussen) i år vil recidere, og
her vil der foregå en række

Kulsoen
klar til
eønee-
marked
små situationsspil, som del-
tagerne forleden øvede for
første gang på stedet.
Det bliver også ved Kulso-
ens Tingsted, at nyskabel-
serne træhesten og gabe-
stokken bliver placerede.

u er det jo bare, at Kulso-
en nok skal passe på, at hun
ikke bliver en af dem, der
får en tur på træhesten eller
i gabestokken.
Kom og se, om det sker!



Fantastisk Gønl!emarked,
fantastisk vejr ol!

fantastisk publikum I

Alle drømme blev indfriet,
da Gøngernarked 2012 løb
af stabelen i weekenden den
18. og 19. august. Allerede
under forberedelserne kom
der meldinger fra meteoro-
logerne om, at vejret ville
blive godt, og opstillingen
af markedet forløb i fint
sommervejr og i højt hu-
mør. Der var varslet op til
30 graders varme, og det
holdt stik.
Alle uden undtagelse nød
det dejlige vejr, selvom
Gøngernarkedets udklædte
deltagere på pladsen og i
boderne efterhånden så småt
ønskede sig bare et lille
vindpust!
Der var mange nye oplevel-
ser at hente i år. Allerede da
optoget mødtes ved biblio-
teket i Lundby dukkede en

Markedskoordinator Steen K. Nielsen, havde al mulig grund til at være i/ortrin-
ligt humør. Gøngemarked 2012 slog alle rekorder, og lørdag var der så mange
mennesker til gøngemarked i Lundby som aldrig/ør. Søndag var vejret så varmt,
at det lagde en lille dæmper på besøgstallet, men alt ialt kom der ca. 6500.

vims og herlig hofnar op,
som hoppede og dansede
gennem byen og ud til til-
skuerne langs vejen. På
markedet hoppede og spjæt-
tede hun for børn og voks-
ne, mens de gik rundt og
kiggede på alle de herlige
ting, der kunne købes eller
bare beskues. Og børnene
syntes, hofnarren var rigtig
sjov, selvom et par måtte
gemme sig bag mor af bare
generthed.
Svenske Karolinere, solda-
ter i fuldt gult ornat, var et
andet nyt tiltag, og de gav
flere flotte opvisninger,
hvor de demonstrerede for-
ladeteknik på deres impo-
nerende skydevåben, fint
bakket op af forklaringer på
det tekniske fra de danske
drabanter. De dygtige re-

næssaneedansere havde fået
udvidet deres garderobe, så
det nu var muligt at se dem
danse hverdagsdanse i hver-
dagstøj om formiddagen og
festdanse fra det højere bor-
gerskab i flotte dragter om
eftermiddagen.
Og så skal det fremhæves,
at sognepræst Lillian Saaek
holdt friluftsgudstjeneste
søndag formiddag. For mu-
sikken stod organist Niels
Odgård, Octavia og Kor for
Sjov fra Brøderup, suppleret
med lokale korsangere. Og
her kunne der bestemt ikke
meldes om messefald. Der
var et stort og både lyttende
og syngende publikum, som
tog plads på bænke, stole og
græsplæne for at være med.
Boderne på gøngernarkedet
var befolket af allehånde

mennesker. En ung svensk
familie med et fantastisk
vikingetelt solgte bl.a. saft
og cremer. Kulsvierne fra
Eskilstrup bagte kulsvier-
pandekager med flæsk og
syltetøj. En biavler havde -
udover honning medbragt
en levende bifamilie, behø-
rigt lukket inde bag glaspla-
der, så publikum kunne se
både dronning og arbejdere.
Der blev solgt nyrøgede
sild, Svend Gøngepølser og
ærtesuppe. Keramik, strik-
kegarn og hånddrejede skåle
og smedejernsarbejder
manglede heller ikke, lige-
som der kunne købes færdi-
ge sjaler, garvede skind og
IS, der gik som "varmt
brød" i det gode vejr, en
rigtig god ide.



Også gamle kendinge var på
pletten i år. Tyske Nicole,
som er klædt i heksekostu-
me, præsenterede os for sine
nye "børn", to håndlavede
drager. Den ene lyder nav-
net Baldur. Herudover solg-
te hun håndlavede smykker.
Lundbys venskabsbyer var
begge repræsenteret. Fra
Lonsboda kom tre repræ-
sentanter, som informerede
om venskabsbyen fra deres
bod. Og fra Lohmen i
Mecklenburg- Vorpommern
i Tyskland var der igen i år
en bod, hvor man kunne
købe bl.a. keramik.
Gøngemarkedets informati-
onstelt var i år udvidet til et
stort telt midt på pladsen.
Det viste sig hurtigt at blive
begivenhedernes centrum,
hvor der kunne hæves pen-

ge på dankortautomat, hen-
tes turistbrochurer og mar-
kedsaviser, kigges på plan-
cheudstilling om Svend
Gønge og svenskekrigen; og
så kunne man naturligvis
købe bogen "Sydsjælland - i
Gøngehøvdingens fodspor".
Udenfor teltet var der en
mødeplads, Bystævnet, hvor
gæve mænd holdt møde og
tog stilling til klager og
mindre forseelser. Og ved
siden af Bystævnet stod den
nyanskaffede træhest og
gabestok. Sidstnævnte måtte
et par gange tages i brug for
at få Kulsoen til at makke
ret.
Gøngemarkedet var godt
besøgt. Det er svært at måle,
hvor mange mennesker der
kommer til et marked, når
der ikke betales entre. Men

spejderne, der passede par-
keringspladsen på den an-
den side af Lundbyvej, kun-
ne melde, at der havde væ-
ret betydeligt flere biler i år
end i 20 ll. Så mon ikke
besøgstallet var på 6-7000
mennesker i løbet afweek-
enden? Lørdag var bedst
besøgt, og søndag var der
ikke særligt mange børnefa-
milier. De har formentlig
prioriteret markedet lørdag
og tog måske til stranden
om søndagen.
Og publikum var fantastisk.
Alt forløb stille og roligt.
Alle smed deres affald i
dertil indrettede affaldssæk-
ke. Og alle medvirkede til
en rigtig god omsætning.
Kun ganske få måtte besøge
samaritterne fra Dansk Fol-
kehjælp. og det var mest

hvepsestik der var proble-
met. Plus et enkelt hedeslag.
Gøngemarkedet er selvføl-
gelig ikke blevet evalueret
endnu, det sker først om en
måneds tid. Men uofficielt
er alle enige om, at dette års
Gøngemarked har været det
hidtil flotteste og bedste, og
i en stemning af glæde og
tilfredshed kunne næste års
datoer, lørdag-søndag den
17. og 18. august 2013 mel-
des ud af ceremonimester
Jens Hallqvist ved marke-
dets afslutning.

Nyd de mange billeder fra
Gøngemarked 2012 på de

næste tre sider



Gøngemarked
istrålende sol
Med 6.500 besøgende satte
Gøngemarked 2012 ny tilsku-
errekord. Lørdag den 18. au-
gust var der over 4.000 gæster
i Lundby-parken, men søndag
noget færre, da temperaturer-
ne stod og dirrede omkring de
30 grader.
Vejret kan blive/ar godt!
De mange gæster havde mere
at se på end nogensinde. Der
var svenske karolinersoldater,
hele tre kanoner, Frederik den
3. i ny skikkelse og nye boder
med røgede sild, vafler, is og

meget andet godt.
Isboden og Gøngekroen solg-
te rigtigt mange is og drikke-
varer på de hede sommerdage,
og gøngepølseme og snapha-
nestegen i Gønge-grillen gik
som varmt brød.
Gøngemarkederne har lige fra
starten for fem år siden været
en succes, og markedskomite-
en har allerede besluttet, at der
også skal være gøngemarked i
2013.
Det foregår den 17.-18. august
i Lundby-parken!





Roland Eissenhardt, der både var med i
Tingsted-spillet og optrådte som svensk sol-
dat, var særdeles tilfreds med tilværelsen!

Musketer Jørgen Skov gjorde igen i år stor lykke, da han viste publi-
kum, hvad en musketer har på under dragten.

Markedskoordinator Steen K. Nielsen, imid-
ten, havde det helt store smil på til gønge-
markedet. Endnu en bragende succes var i
hus.



Her er lundby inyt opiat!
Bogen, der fortæller historien
om samtlige huse i Lundby
Sogn, kommer nu i et endnu et
oplag. "Her er Lundby" har
været udsolgt i over et halvt år,
selvom den siden førsteudgi-
velsen i 2006 er kommet i flere
oplag.
Efterspørgselen efter bogen har
været stor. Den er interessant
for alle borgere, der har tilknyt-
ning til Lundby. Dels for dem,
der har boet har altid eller i
mange år, eller måske er flyttet
fra byen. For i bogen kan man
genkalde sig minderne fra den-
gang.
For nye borgere er bogen nær-
mest uundværlig, fordi man kan
tilegne sig byens historie og
man kan læse, hvem der har ejet

det hus, man har købt, og se
hvad det har været brugt til,
siden det blev bygget.
Med bogen følger en dvd, hvor
der er en lille film, der fortæller
træk af Lundbys historie.
Med i filmen er blandt andet
fhv. dyrlæge Torben Rasmus-
sen, der fortæller den mundtlige
overlevering om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsens grav, der
skulle befinde sig syd for koret
på Lundby Kirkegård.
Bogen kan købes i Snaphanen
Butik, Lundby Hovedgade 95,
4750 Lundby. Butikken har
åbent alle dage fra 13-2 t.
Bogen koster 125,- kroner, og
for den pris får man altså både
bog og film.
Udgiver er Lundby Sognearkiv.



Køb tilmen om
Gøneemarkedet
for 49,. kroner
Nu kan du opleve eller gen-
opleve Gøngemarked 2012
hjemme i din egen stue.
Carsten Højholt Hansen fra
Bårse har velvilligt stillet
sin tv-udsendelse fra dette
års gøngemarked til rådig-
hed for udgivelse på dvd.
Markedskomiteen har i
samarbejde med Snaphanen
Butik påtaget sig udgivel-
sen, og den sælges i Snap-
hanen Butik, Lundby Ho-
vedgade 95, 4750 Lundby,
for 49,- kroner pr. stk.
20 kroner af beløbet for
hver dvd, går til Gøngemar-

ked 2013. Carsten Bruun er
tekniker på produktionen.
Snaphanen Butik har åbent
alle ugens dage fra 13-2l.
Carsten Højholt Hansen
lavede også en tv-film om
Gøngemarked 2011, og
også denne film, der ligele-
des blev sendt på TV Syd-
sjælland, bliver udgivet som
dvd og sælges for 29,- kro-
ner.
Så hvis du vil have minder-
ne fra 20 II-markedet gen-
oplivet, så kan det altså og-
så lade sig gøre i Snaphanen
Butik.

~øngtmarkt 2012
P
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Du kan købe dvd'en med Carsten Højholt Hansens tv-
udsendelse om Gøngemarked 2012 iSnaphanen Butik,
Lundby Hovedgade 95,4750 LundbyJor 49,- kroner.















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

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

Hele 2012 38

121 2012-01-28 2 Renaissancedanserne søger flere dansere

123 2012-03-31 1 Gaveartikler og is i Snaphanen Butik

124 2012-04-28 4 Indbydelse til marked i Lönsboda. Svenske Karoliner til Gøngemarked. Gønger besøger spejdere i Bakkebølle. Birgit 

Rasmussen blev Årets Svend i Lundby

125 2012-05-26 4 50 pensionister hørte om Gøngehøvdingen. Studiekreds om Køng Fabrik. Snaphanen Cafe er undervejs. Kulsvierfestival i 

Eskilstrup. Ann Jönssons "Snaphonor" - og hun blev Årets Göing derhjemme

126 2012-06-30 9 Galladragt til Frederik III. Norske pikenéer og skånske Karoliner til Gøngemarked. Gønger på kulsvierfestival. Besøg fra 

Osby. Gøngemarkedet søger levende gæs og høns. Mere om markedet i Lönsboda og om Snaphanen butik

127 2012-07-28 5 Træhest til Gøngemarkedet. Åbent hus i Snaphanen Cafe. Musi over Præstø Fjord. Kulsoen instruerer spil om bystævne. 

128 2012-09-01 7 Fantastisk Gøngemarked, vejr og publikum - og mange fotos. Film om Gøngemarkedet til salg.

131 2012-12-01 6 Snaphanen Cafe åbnet. Svend Poulsens sidste bolig i Gl. Lundby. Ann Jönsson blev Årets Erhvervskvinde i Skåne. Peter 

Madsen om Sydafrika, vin mv. Fobogens fotograf Magnus Augustsson besøger FSG.
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