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Pro honore patriae

Indstilling til - Årets forening i
Vordingborg Kommune 2009

Lidt historie:
Sidste år var der en del ballade i Lundby. Hærværk og drengestreger,
formentlig udøvet af børn og unge, som kedede sig i deres fritid og som ikke
var tiltrukket af de traditionelle fritidstilbud.
Svend Gønge-skolen var hårdt ramt af hærværket og indkaldte SSPsamarbejdet, Borgerforeningen Lundby og Idrætsforeningen Svend Gønge til
et møde om sagen.
Efter mødet spurgte Borgerforeningen Medborgerhuset Lundby, om det ikke
kunne tænke sig at stå for et projekt, der også kunne tiltrække nogle af de børn
og unge, som ikke kom f.eks. i idrætsforeningen.
Medborgerhuset var med på idéen, og så blev der lavet en ansøgning om støtte
til LAG’en, den lokale aktionsgruppe, der administrerer EU-tilskudsmidler i
Vordingborg kommune.
Projektet blev kaldt Ungdomscentralen og opnåede støtte. Herefter blev der
dannet en forening, som skulle drive aktiviteterne i projektet, og den kom til at
hedde Rollespil Svend Gønge.
Foreningen engagerede en instruktør til at lede rollespil for drenge og piger i
Lundby. Og i dag blot et (halvt) år senere er der omkring hundrede
medlemmer af Rollespil Svend Gønge, som trækker børn og unge fra Lundby
og omegn.

Ambassadører:
Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Opstart:
Rollespil Svend Gønge fik en flyvende start torsdag den 28. maj i
Medborgerhuset Lundby.
Omkring 30 unge og deres forældre var mødt op til den første trænings- og
informationsaften.

Hofjægermester og
godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.
Godsejer,
Peter Henrik
Tesdorpf
Gjorslev Gods.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Tidl. Borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Aktiviteter:
RSG holder workshop i Medborgerhuset i Lundby 3 torsdage om måneden.
Vi har en del materialer som giver mulighed for smykkefremstilling,
læderarbejde, fremstille dragter/udstyr og ikke at forglemme fremstille
rollespilsvåben af alle mulige slags.
Når årstiden tillader det, er mange af deltagerne ude og øve rollespil og
rollespilskamp.
Her i vintermørket er vi inde i medborgerhuset og de der ikke har lyst til at
være kreative har mulighed for at spille forskellige eventyrspil, eller se film.
Andre hygger, lægger planer, skriver historier, tegner og meget andet.
RSG har også rollespils-kampagne som foregår i Gøngelunden en gang om
måneden.
Rollespillet er inspireret af middelalderen og foregår i en fantasiverden hvor
der både er elvere, orker, trolde og mange andre væsner vi kender fra
eventyrverdenen.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Det er karakteristisk for både workshop og rollespil at der er en bred vifte af
deltagere.
Piger og drenge, teenagere, voksne i alle køn og farver. Der er plads til alle
interesserede, - som deltager, medhjælper eller nysgerrig besøgende.

Kollektive
medlemmer:
Lundby Menighedsråd
Borgerforeningen
Lundby
Eskildstrup
Kulsvierlaug

Ud over at samle deltagere på tværs af alder køn og etnisk oprindelse – er der i
RSG repræsenteret mange andre interesser og foreninger. Bestyrelsen er
sammensat med repræsentanter fra foreninger i området. Rollespilsstedet i
Gønge Lunder er stillet til rådighed af foreningen Gønge Lunden som også har
givet plads til ønsker om at opføre diverse byggerier”, så som, - stort skur til
opbevaring af udstyr, diverse ”borge” og ”fæstninger” som kulisser for
rollespillet. Der er i Lunden allerede opført shelters og bålpladser som RSG
har stor nytte af. Foreningen Svend Gønge er ligeledes repræsenteret i RSG
hvor der er ønske om, -RSG deltager men historisk rollespil fra perioden
1600-tallet og omdrejningspunkt Svend Gønge. RSG deltager igen i år på
foreningen Svend Gønges Gøngemarked med boder, kamparena, bueskydning
og meget andet fantasy-rollespil. Det vil selvfølgelig også være muligt at finde
mere historiske rigtige personer fra 1600-tallet. Skomageren og han frække
drenge, den fattige tigger og hendes børn, samt andre voksne og børn fra RSG
som deltager som 1600-tals personer på markedet.

Foreningen Medborgerhuset i Lundby spiller også en stor brik i Rollespil
Svend Gønge. Medborgerhuset har indrettet et værkstedslokale, hvor vi kan
fremstille udstyr og have materialer opbevaret. Medborgerhusets øvrige
faciliteter er også stillet til rådighed, så vi på den måde bruger alle husets rum,
Selv kælder og skur, hvor vi har opbevaring til vores rollespilsudstyr og
middelaldertelte.

Derudover tager 4H Præstø turen til Lundby hver torsdag for at deltage i
workshops, og søndag en gang om måneden for at deltage i rollespil i Lunden.
Forældre og 4H ledere virker også som frivillige hjælpere på alle niveauer.
RSG hjælper også gerne 4H Præstø med deres arrangementer. RSG skal i år
deltage som hjælpere på Bregentvedstævnet som hjælpere med rollespil for
4H Præstø, og har deltaget i optog i Præstø by samt været afløser ved 4H´s
rollespils aktivitet, hvis deres instruktører har været optaget af andet.

RSG har en tæt kontakt til spejderne i Lundby. Spejderne har planer om at
opføre en ny spejderhytte i Gønge Lunden som RSG er inviteret til at være en
del af.

RSG håber at kunne give de mange frivillige hjælper, foreninger, rollespillere,
og de mange interesserede i lokalområdet noget tilbage. Først og fremmest
ved at være en alternativ aktivitet for områdets unge der ikke har fundet
interesse i de kendte fritidstilbud men også ved at placere borde /bænke og
evt. en bålhytte så den kan anvendes af skole, SFO, børnehave, spejdere og
alle andre interesserede i lokalområdet.

Jeg mener RSG- Rollespil gør sig fortjent til titlen, - Årets forening 2009.
Vi aktiverer børn og voksne i et fællesskab, med plads til alle uanset alder og
evner.

Vi har et stort antal deltagere i aldersgruppen 7 – 25 år hvor alle deltager i
fælles forum og på lige fod.

Foreningens ledelse er sammensat af medlemmer fra andre lokale foreninger.
De mange foreninger og interesser hjælper hinanden på kryds til fælles glæde.
( man øre ofte ordet vores i sted for mit ).

Alt i alt mener jeg at Rollespil Svend Gønge har masser af positiv energi og
meget at give til andre der er interesseret i et bredt samarbejde.
Jeg håber at min indstilling af Rollespil Svend Gønge, til Årets forening i
Vordingborg kommune, har interesse og svarer gerne på eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen,
Peter Aagaard

