
Det gøn'ger i hele Faxe
FAXE Både i Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads og Eskil-
strup ankommer kong Christian den fjerde, Kulsoen
og Svend Gønges efterkommere i hestevogn. Alle fire
steder bliver der musikalsk middelalderunderholdning
af truppen Virelai, musketer-garden demonstrer sine
ild-våben og Historia Dania fægter med åben pande
og blanke våben.

Begge grupper, der selvfølgelig er i originale kostu-
mer fra 1600-tallet, dukker først op i Haslev ved 11-
tiden, så galopperes der (med hestene i transport-
vogn) til Faxe og derefter til Faxe Ladeplads. Men
Christian den fjerde får også tid til at lægge vejen
omkring Eskilstrup til den store kulsvierfestival, hvor
der både antændes en trætjære- og en kulmile.

Masser af oplevelser
I alle tre byer, Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads er der
samme dag marked med alskens boder og i Faxe Lade-

Christian IV og hans søn Frederik 11/spillet af Peter
Sten Hansen og Jørgen T. Hansen.

plads får man desuden besøg af en tidstypisk • ild-
smed", dvs. han står over åben ild på kræmmer-mar-
kedet og smeder alt fra knive til større værktøjer. Der
bliver også mulighed for at få en ridetur på heste fra
Feddet og besøg afTesse uld med egne produkter fra
deres får.

Der bliver masser at se på og lege med. Børn kan
udover at få en ridetur også få lov til at prøve middel-
alderdragter og våben, og for de voksne er der både
krudtrøg og bløde uldting at forlyste sig med.

Erhvervog handel står bag
Der er lagt op til en rigtigst spændende lørdag, men
formålet for Faxe Handelsråd er faktisk at opnå en
sammenhængskraft - at binde de tre gamle kommu-
ner, Haslev, Faxe og Rønnede bedre sammen.

»Det kan være med til at samle kommunens borge-
re, styrke fællesskabet på tværs af de gamle kommu-

negrænser, og få borgerne til at
føle sig som hørende til en kom-
mune i stedet for de tre· gamle«,
siger Ib Elberg fra Faxe Erhvervs-
forening.

Det hele er arrangeret af Faxe

Handelsråd, som består af Haslev Handels-standsfor-
ening, Faxe Erhvervsforening, Karise Borger og Hånd-
værkerforening og Faxe Ladeplads Borger og Erhvervs-
forening. Hele Gønge-festen har desuden fået tilskud
fra LAG, Faxe Kommune og Vemmetofte Kloster.


