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TV-stjerne fortæller om 1600tallet
1600tallet er en af de mest turbulente perioder i Danmarkshistorien. Utallige
krige med svenskerne (og andre), dramatiske isvintre og store personligheder
gør det alt sammen til et af de mest spændende århundreder i Danmarks
historie.
Dette spændende århundrede skal vi høre om, når forfatteren, historikeren,
museumsinspektøren og nu også tv-stjernen Kåre Johannessen kommer til
Lundby onsdag den 20. januar kl. 19.00 og fortæller om Danmark i 1600tallet.
I en let causerende tone fortæller Kåre Johannessen om det stormfulde 1600tal, hvor vi stifter bekendtskab med så spektakulære skikkelser som Corfitz
Ulfeldt, Svend Poulsen Gønge, admiral Niels Juel og mange andre godt- &
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skidtfolk.
Foredraget indleder Gøngeåret, året hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen
fylder 400 år.
Foreningen Svend Gønge har planlagt en lang række arrangementer for at fejre
vores lokale snaphaneleder.
Kåre Johannessens foredrag er tænkt som en baggrund for de kommende
arrangementer. I hans foredrag får vi sat Svend Poulsens tid i perspektiv og
dermed kan vi bedre forstå, hvad det var for en tid, Svend Poulsen levede og
agerede i.
Arrangementet med Kåre Johannessen afholdes i Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4, 4750 Lundby.
Alle er velkomne, og Foreningen Svend Gønge garanterer en levende og
medrivende aften om et af de vigtigste århundreder i Danmarks historie.
Onsdag den 20. januar kl. 19.00
Kåre Johannessen
fortæller om 1600tallet
Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby
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Planlagte arrangementer i Gøngeåret 2010
Svend Poulsen 400 år
Gøngehøvdingen Svend Poulsen fylder 400 år her i 2010. Vi ved ikke, hvornår
den legendariske guerillakriger blev født, ja faktisk er det ikke helt sikkert, at
fødselsåret er 1610, men det er overvejende sandsynligt.
Foreningen Svend Gønge blev dannet i 2007 og har i tre år forberedt jubelåret.
Og planerne ser i store træk således ud:
Januar:
20. januar kl. 19-22 fortæller historikeren og forfatteren Kåre Johannessen om
1600-tallet, som var Svend Poulsens århundrede. Det foregår i
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. Kåre Johannessen er en
fremragende fortæller, så der er virkelig noget at glæde sig til!
Februar:
26. februar markerer Foreningen 352-årsdagen for Roskildefreden, som gjorde
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Skåne svensk. Det bliver med et spændende aftenmøde med en kyndig
foredragsholder.
Marts:
10. marts kommer Hanne Reintoft til Lundby og fortæller om sin roman
Hjertebånd. Den er om skånske krig 1675-1679, hvor skåningerne forsøgte at
kæmpe sig hjem til Danmark.
April:
I april skal der være fortællefestival om Gøngehøvdingens betydning i folks
hjerter. Blandt andet vil Birgit Rasmussen, Gøngemarkedernes Kulsoen
fortælle, hvordan hun mener, Kulsoen var!
Maj:
I maj afholder foreningen et historisk symposium. Fremtrædende historikere
inviteres til at debattere svenskekrigene og gøngernes indsats på Sydsjælland.
Køng Museum åbner sin store Gøngeudstilling!
Juni:
Vi håber, at det bliver muligt at indvi ”Gøngeruten”, som er en vejledning til
dem, der vil besøge de steder, hvor de dramatiske begivenheder udspillede sig
for ca. 350 år siden på Sydsjælland - og i Skåne!
15. juni: Foreningen Svend Gønge deltager i Næstveds 750 års byjubilæum.
19-20. juni: Gøngemarked 2010 i Lundby, arrangeres i samarbejde mellem
Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset
Lundby.
Juli:
Foreningen Svend Gønges sekretær , Jens Beck, vandrer på Gøngeruten fra
Skåne til Lundby for at indsamle materiale om snaphanerne i det gamle danske
land.
30.-31. juli deltager Foreningen Svend Gønge i 1600-talmarkedet i Lönsboda.
Alle borgere er velkomne til at tage med.
August:
21. august: Gigantisk fødselsdagsfest for Svend Poulsen lørdag aften.
Arrangeret af Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og
Medborgerhuset Lundby.
September:
Faxe-Gruppen arrangerer Gøngestafet 2., 3., 4. og 5. september.
Gøngemarked i Haslev, Faxe, Karise og Faxe Ladeplads.

Oktober:
I oktober udkommer fotobogen ”Sydsjælland - i Gøngehøvdingens Fodspor”
med fotos af den fantastiske fotograf fra Gøngelandet i Skåne, Magnus
Augustsson. Med bogen i hånden kan man besøge de steder på Sydsjælland,
hvor Svend Poulsens og hans gøngers bedrifter udspillede sig.
Køng Museum lukker sin store Gøngeudstilling.
November:
Her forbereder Foreningen Svend Gønge et 1600tals-julegilde under en eller
anden form.
Har du fået lyst til at være med til at fejre Gøngehøvdingens 400 års
fødselsdag, eller blot støtte sagen, kan du melde dig ind i foreningen ved at
sende en mail til kasserer Eva Jørgensen, evaknud@privat.dk eller du kan
ringe til Eva Jørgensen på tlf. 5538 2315.
Medlemskab af foreningen er gratis!
Læs mere om Foreningen Svend Gønge på:
www.lundbyweb.dk

Datoer:
SN ønsker i denne rubrik at fortælle om arrangementer og datoer, som det vil
godt for alle at kende til. Selvfølgelig er der det klare problem, at disse kan
ændres p.g.a. en relativ lang tidshorisont. Altså med ret til at foretage
ændringer.
Følgende datoer er oppe:
Køng Museum: Kunsthåndværker Marked med titlen: Design og Natur.
5-6-juni-2010
Kulsvier Marked i Eskildstrup: 12-13-juni-2010
Gøngemarked i Lundby: 19-20-juni 2010
Midsommer i Sverige: 25-26-juni 2010
1600 tals marked i Lönsboda: 30-31-juli-2010
S.G.´s Fødselsdagsfest: 21-august 2010, Lundby.
JB

Rubrikken
Tanken med denne plads er, at medlemmer og læsere af SN kan formidle
viden, oplevelser m.m. til os alle. Hvis nogen har noget at berette for os, en
anden har fundet noget interessant om vort fælles emne ”Svend Gønge”, så tøv
ikke. Send os et indlæg! svendgoengepoulsen@gmail.com.
Vedhæft evt. et billede af forfatteren til artiklen.
På samme mailadresse kan I f.eks. også indmelde venner og bekendte i vor
fælles forening.

JB

Fredstaffel på Frederiksborg Slot 1658 efter Roskildefreden.

