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Hvem vil ikke deltage i en succes?
Gøngeårets første arrangement
Onsdag aften, 20. januar 2010 kl. 19.00, var godt 80 interesserede mødt op i
Lundby Medborgerhus. Kåre Johannessen var aftenens taler. Kåre er af mange
kendt som en spændende TV – stjerne. Ud over
dette er han historiker og forfatter. Ansat på
Middelalder Centret i Nykøbing Falster som
daglig leder.
Vi havde bedt Kåre give et detaljeret overblik
for periode 1600 – 1700.
Vort Gønge århundrede.
Og det fik vi. Først belærte Kåre os om, at en
historieskrivning er særdeles afhængig af den
person, som skriver/belærer/tolker. ”Det afhænger igen af øjnene der ser...”
Vi hørte om Kaptajn Frederiksen (alias Chr. IV), som var på en
”opdagelsesrejse” til Kolahalvøen i 1599. En rejse der nok handlede om alt
andet end videnskabelige opdagelser og kortlægninger. Vi fik en redegørelse
for en af de uendelige og udmattende krige med vore svenske naboer –
Kalmarkrigen. Krigen som blev forsøgt
afsluttet med en heltmodig duel mellem de
royale ledere. Dette blev høfligt afslået af Chr.
IV. Torsteinsson massekrerer rundt i Danmark.
Chr. IV dør, Fr.III bliver konge. I Sverige dør
Carl IX Adolf og Christina bliver dronning.
Efter en masse ”skuespil” abdisserer hun og
Carl X træder ind på banen. En rigtig
krigskarl. Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt
rejser til Sverige. Da vi i 1658 må acceptere konditionerne i Roskildefreden, er
disse i høj grad dikteret af Corfitz Ulfeldts rådgivning til Carl X. Efter det
mislykkede forsøg i februar 1659, hvor Danmark var ganske tæt på at blive
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udraderet af Carl X, indfører Fr. III Enevælden. Kåre fortæller os om den
danske adel, som på ingen måde havde udvist nogen form for lyst til at støtte
kongemagten i disse år. I 1670 dør Fr. III og Chr. V kroner sig selv.
Borgerstanden, blandt andet personificeret ved Griffenfeldt, blander sig i disse
år i magtens spil. Chr. V forsøger sig også med en rask krig mod Sverige.
Denne afsluttes i 1679 med, at Frankrig blander sig. Stormagterne er ikke
interesseret i at nogen stat skal residere på begge sider af Øresund samtidig.
For tredje gang stadfæstes konditioner groft sagt omkring Roskildefreden. I
1683 gives ”Danske Lov”, som skulle være landsdækkende. I Sverige dør Carl
XI i 1697. Århundredet rinder ud, og Danmark eksisterer stadig, blot en del
mindre end da vi gik ind i dette årh.
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Ved det kommunale valg i november 2009 mistede borgmester og ambassadør
Rene Tuekær sit sæde i borgmesterstolen. I Foreningen Svend Gønge
fortsætter Rene dog sit mandat, som ambassadør. Det er vi stolte og glade for.
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Det er således også med glæde, at vi siger tillykke med valget til Faxes nye
borgmester, Knud Erik Hansen. Og tak og tillykke med hans tilsagn om at
træde ind i rækken af ambassadører. Vi håber på mange år fremadrettet med et
godt samarbejde for udbredelsen af vor lokale og landskendte helt, Svend
Gønge.
JB.

Revideret årsplan 2010

Kollektive
medlemmer:

Februar – Foredrag om Roskildefreden
Årsdagen for Roskildefreden er fredag 26. februar, men vi markerer i stedet
Lundby Menighedsråd dagen onsdag 17.02.2010 (bemærk denne senere ændring), kl. 19.00 i
Medborgerhuset i Lundby.
Borgerforeningen
Lundby

Marts – Foredrag af Hanne Reintoft
Hanne Reintoft holder foredrag 10. marts 2010 kl. 19.00 i Medborgerhuset i
Lundby.
Emnet er Hanne Reintofts egen roman Hjertebånd.
Entre 50 kr. og 25 kr. for kaffe.
April - ”Fortælle-aften”
Arrangementet afvikles tirsdag 13. april 2010, kl. 19.00 i Medborgerhuset i
Lundby.
Fortællingerne vil blive en blanding af fiktion, fantasi og virkelighed.
Bl.a. vil Birgit fortælle om roman-personen ”Kulsoen” ud fra sin egen
opfattelse af denne gådefulde og ondskabsfulde skikkelse.
Maj – Historisk Symposium
Arrangementet afvikles enten søndag 09. maj 2010 eller søndag 30. maj 2010
kl. 09.30 – 17.00.
Der arbejdes i øjeblikket på at få tilsagn fra 4 kendte og kompetente
personligheder. Så snart aftalerne i hus, bliver det publiceret her.
Juni - Gøngeruten
Vi håber det bliver mulig at indvi Gøngeruten i denne måned.
Juni - Næstveds 875-års by-jubilæum
FSG deltager i festlighederne, som afvikles 15. juni 2010. Omfang og detaljer
vedr. deltagelsen aftales nærmere.
Juni - Gøngemarked
Markedet afholdes i dagene 19-20. juni i Lundby.
Juli – Vandring i Skåne
Jens Beck vandrer på Snaphaneleden i Skåne.
Juli – 1600-tals marked i Lönsboda
Turen, der varer ca. 4 dage (fra 29. juli – 01.august), arrangeres som tidligere
af Borgerforeningen, og alle borgere fra Lundby og omegn er velkomne til at
tage med.
Markedet i Lönsboda afvikles i dagene 30.-31. juli

August – Den store SP-Fødselsdagsfest
Den 21. august fejres Svend Poulsens fødselsdag med en stort anlagt fest.
September – Faxe-gruppen
Faxegruppen arrangerer Gønge-stafet den 2., 3., 4. og 5. september.
September – Gøngemarked
Der arrangeres endvidere Gøngemarked i Haslev, Faxe, Karise, og Faxe
Ladeplads.
Oktober – Fotobogen
I oktober udkommer fotobogen ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor”.
November – 1600tals-julegilde
Vi overvejer at iscenesætte et 1600tals-julearrangement lørdag den
13.11.2010 med bl.a. optog, gilde og afsluttende med en 1600talsgudstjeneste i Lundby Kirke.

Datoer i øvrigt:
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.

