
 



Oplev teaterstykket
om Lykkes fald
Kaj Lykke var en af Danmarks rigeste og mægtigste mænd i
1600-tallet. Men så kom levemanden til at fornærme Dan-
marks dronning, Sofie Amalie. Han skrev i et brev til en
elskerinde, at hun lå i med sine lakajer. Og da det kom Fre-
derik den 3. for øre, var fanden løs i Laksegade.
Kaj Lykke mistede al sin magt og ære, måtte endda lide den
tort at blive henrettet og lemlæstet in effigie - via en dukke,
da han selv var flygtet til Sverige.
På Gøngernarked 2014 kan du opleve historien om Kaj Lyk-
kes storhed og fald gennem et teaterstykke, som Gøngernar-
ked har lavet i samarbejde med Sydsjællands Kulturteater.
Det bliver drabeligt, men bestemt ikke kedeligt, når vi skal
have oprullet den fantastiske historie om Lykke, der stod for
fald.
Stykket bliver opført to gange, både lørdag og søndag kl.
14.00 på pladsen foran den store scene.
Og bare rolig: Skuespillerne har mikrofoner, så det bliver
muligt at høre alt, hvad de siger!

Program for Gøngemarked 2014

Lørdag den 23. august
KI.IO.OOBoderne åbner
Optog fra Lundby Bibliotek
KI.l 0-12 Stort program på de
to scener:
Kl. 12.00 Borgmester Carsten
Rasmussen, Næstved, åbner
Gøngernarked
14.00: Teaterstykket om Lyk-
kes Fald
K1.12.30 -17.00:
Chr. V's Drabanter
Sjællandske Musketerer
Renæssance-danserne
Chr. rv om Gøngehøvdingen
Møde iBystævnet
Octavia spiller på pladsen
Kulsoens Hule
Børneskattejagt
Kl. 17.00 Boderne lukkes

Søndag den 24. august
Kl. 10.00 Boderne åbner
Optog fra biblioteket
kl. 14.00: Teaterstykket om
Lykkes Fald
KI.10-17:
Chr. V's Drabanter
Sjællandske Musketerer
Renæssance-danserne
Møde i Bystævnet
Octavia spiller på pladsen
Kulsoens Hule
Børneskattejagt - hvem finder
den skjulte skat
Kl. 17.00 Boderne lukkes,
Gøngernarked 2014 er slut.

Begge dage: Fr. 3. og Dr.
Sofie Amalie gæster Gønge-
marked 2014 i Lundby!

Hånd-
værk og
boder
1600-tallet var både
åndens og håndens
århundrede. Hånd-
værkere, f.eks. sme-
den, viser hvordan
man dengang i røg
og damp smedede
over den varme esse.
Et utal af boder viser
håndværk, som også
fandtes da Svend
Poulsen levede.

Gønl!emarked
iLundby

Lør-søn 23.-24. august
kl. 10-17 iLundbyparken

Kom og oplev folkefesten i Lundby, hvor flere tusinde
besøgende oplever 1600-tallet i form af mad, musik,
skuespil, bømelege, hestevognstu-
re, gøgl, boder og meget mere.

Gøngerne fra Lundby
er et samarbejde mellem Forenin-
gen Svend Gønge, Borgerforenin-
gen Lundby og Medborgerhuset
Lundby. www.syvsogne.dk

http://www.syvsogne.dk


Foreningen Svend Gønge
Møllergaarden 3,4750 Lundby
tlf. 6130 1004. W\vw.syvsogne.dk
svelldgoellgepollLren@gmaiLcom

Det er GRATIS at blive medlem af For-
eningen Svend Gønge
Medlemmer modtager nyhedsbrevet Seneste Nyt pr. mailog
invitation til temamøder og medlemsmøder.
Send din indmeldelse til svendgoengepoulsen@gmail.com
Frivillige bidrag modtages med tak på foreningens konto:
0044 - 6271 864068.

Kulsvierne
er med igen
Kulsvierne er med igen på Gøn-
gemarkedet i Lundby. De laver
deres fantastiske flæskepandeka-
ger og viser en udstilling om
kunsten at lave trækul i en kul-
mile. Oplev kulsvierne både
lørdag og søndag.

Kom til Gøngernarked
iLundby 23.-24. aug.

Den skånske forfatter Ann
Jonsson udgav i 20 II bogen
Snapphonor. Det er en histo-
risk roman om kvindernes
vilkår, da Skåne blev overta-
get af Sverige i slutningen af
1600-tallet. Bogen beskriver
de viLkår, kvinderne måtte
leve under, når deres mænd,
snaphanerne, kæmpede mod
svenskerne og hvordan sam-
menhold gjorde det muligt at
overleve. Bogen blev i 2013
oversat til dansk af Forenin-
gen Svend Gønge under titlen
Snaphøner. Bogen er på 250
sider og rigt illustreret med
fotos taget af Ann Jonssons
datter Linnea Jonsson. Den
koster 200,- kr. og kan bestil-
les ved at sende en mail til
jens@hallqvist.dk eller ved at
ringe 5576-5090.
Forsendelse: + 35 kr.

Bogen har fået meget fme
anmeldelser, blandt andet af
Hanne Reintoft, som kender
denne historiske periode ind-
gående, da hun selv har skre-
vet den historiske roman
Hjertebånd, som udspiller sig
på samme tid.
Ann Jonssons bog Snaphøner
kan købes på Gøngemarked
2014 i Lundby, både lørdag
og søndag for 200 kroner. Vi
har hæveautomat på marke-
det.
Foreningen Svend Gønge har
i 20 l I også udgivet storvær-
ket "Sydsjælland i Gønge-
høvdingens fodspor", men
den er totalt udsolgt. Lån
bogen på biblioteket.

Køb Ann Jonssons bog
om Snaphønerne

Med tog eller bil
Du kan tage toget til
Gøngemarked 20 L4.
Toget standser i
Lundby hver time,
300 meter fra mar-
kedspladsen.
Stor p-plads til biler
lige over for mar-
kedspladsen. P-afgift
20,- kr.

Den skånske forfatter
(og sanger og musiker
og klog kone) Ann
Jdnsson skrev i 20 II
en bog om snaphaner-
nes kvinder. Forenin-
gen Svend Gønge har
udgivet den på dansk.

Hold din næste fest
i Medborgerhuset Lundby

Tlf. 51333771

mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com
mailto:jens@hallqvist.dk


 

 





Program for Gøngemarked 2014 i Lundby 

 

Lørdag den 23. august 

Kl. 10.00 Boderne åbner 

Kl.10.15 Optog ankommer fra Lundby Bibliotek 

Kl. 10.30 Kanonerne affyres 

Kl. 11.00 Soldaterne optræder foran scenen 

Kl. 11.30 Kong Fr. 3 og Dronning ankommer 

Kl. 11.40 Renæssancedans foran scenen 

Kl.12.00 Borgmester Carsten Rasmussen åbner 

markedet 

Kl.12.15 Musketerstrip 

Kl. 14.00 Gøglertruppen opfører Lykkeridderens 

fald 

Kl. 14.30 Chr. IV fortæller om sin ven Svend 

Poulsen Gønge 

kl. 15.30 Renæssancedans foran scenen 

Kl. 16.30 Musketér-strip 

Kl.16.55 Kanonerne affyres 

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Søndag den 24. august 

Kl. 10.00 Boderne åbner 

Kl.10.15 Optog ankommer fra Lundby Bibliotek 

Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste 

Kl. 11.10 Kong Fr. 3 og Dronning ankommer med 

følge 

Kl. 11.40 Renæssancedans foran scenen 

Kl.12.00 Octavia-koncert på scenen 

Kl.12.15 Musketerstrip 

Kl.14.00 Gøglertruppen opfører Lykkeridderens fald 

Kl.15.00 Historien om Svend og hans mænd – fortalt 

af hans ven Chr.IV 

Kl. 15.30 Renæssancedans foran scenen 

Kl. 16.30 Musketér-strip 

Kl.16.55 Kanonerne affyres 

Kl. 17.00 Gøngemarked 2014 slutter  

 

 

 

Ikke tidssat : Kulsoen mfl. Chr. V’s Drabanter, Salg af Ann Jönssons bog Snaphøner  

(Ret til ændringer forbeholdes) 


