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Peter Sten Hansen byder Hanne Reintoft velkommen
I rækken af foredrag og arrangementer var turen kommet til et besøg af
tidligere folketingsmedlem og socialrådgiver, Hanne Reintoft.
Hun fortalte, at trangen til ”at kende sine rødder”,
kombineret med et liv i arbejde for og med
mennesker, giver et naturligt afsæt for at
beskæftige sig med vor egen historie.
Vi fik en lang og intens fortælling om livet under
”Skånske Krig”.
Personerne i ”Hjertebånd” må være rolleindehavere
i en udmarvende, voldelig, plyndrende og yderst
Hanne er en stærk
plagsom krig. En krig som ikke bringer sejr til
fortæller
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nogen af de deltagende parter, kun pest.
Hanne er en utrolig klar og varm fortæller. Det ene øjeblik sad vi med en
klump i halsen, når vi fornemmede de reelle forhold under livet i Skåne i
1600tallet. Næste øjeblik kunne Hanne få os alle til at klukke, når hun på sin
fine facon også kunne fortælle om livets muntre og sjove situationer.
For en del af os åbnede hun vor bevisthed for begrebet: Krigens sorg!
Der er aldrig nogen sejrherre efter en krig. Alle har mistet. Alle mærker
forråelsen. Afstumpetheden. Intet positivt kan siges om krig, og ingen kommer
ud på den anden side uden sår på sjælen – krigens sorg!
Tak til Hanne for en stor aften onsdag 10. marts 2010 i Lundby Medborgerhus.
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Og så skal Foreningen Svend Gønge sige velkommen til en ny Ambassadør.
Det var naturligt for os at opfordre Hanne til at indtræde i korpset. Og til vor
store glæde og stolthed sagde hun ja til henvendelsen.
Om sig selv skriver Hanne:
Allerede i gymnasiet var jeg dybt historisk interesseret. Havde en
meget dygtig lærer i både historie og dansk, hvilket har lettet mig
gennem livet. Egentlig ville jeg vel gerne have studeret historie, men
jeg var jo ung før SU.ens tid - havde ingen muligheder for støtte
hjemmefra, så det var bare at finde en kort uddannelse, hvor man kunne
have erhvervsarbejde ved siden af.
Det skal jeg ikke beklage mig over. Det sociale arbejde har fyldt mit
liv på en lykkelig måde, givet det indhold og mening.
Men...vi har jo kun dette ene korte liv. En skønne dag blev der tid
til først at reaktivere den historiske interesse og så skrive.
Det morer mig. Min mand siger altid, at når jeg begynder at skrive
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bog: ”Så får vi en lykkelig tid”.
Jeg evner at leve mig ind i mine personer og leve sammen med dem. Det er
også en fin ting, når man har børnebørn, der desværre lever i en alt for
ahistorisk tid. Jeg tror, at vi mennesker i en globaliseret verden, skal kende
vore egne rødder.
Jeg er nu i gang med den svære opgave at skrive næste bog, der løber
fra 1914 til 1934. Det er en tung tid. Der skal lidt fantasi til at
gøre den morsom.
Tak til Hanne Reintoft, og rigtig hjertelig velkommen som ambassadør i vor
forening.
Jens Beck.

__________________________
Peter Henrik Tesdorpf

Eskildstrup
Kulsvierlaug

Godsejer Peter Henrik Tesdorpf
Gjorslev Gods
Foreningen Svend Gønge byder velkommen til endnu en lokal personlighed,
som har indvilliget i at repræsentere os. Peter er et særdeles aktivt og
initiativrigt menneske. Læs blot hvad han skriver om sig selv:
Om mig selv kan jeg sige, at jeg driver Gjorslev Gods (www.gjorslev.dk).
Fritidsinteresser er klassisk musik, hvor jeg spiller guitar i
kammermusikalske sammenhænge, samt waldhorn i etatsorkesteret. Vedr.
sport står den på rulleskøjter, sejlsport og skiløb.
Vedr. det historiske er Gjorslev jo lokaliteten for "Dronningens Vagtmester",
og der går en del tid med at tilse de historiske bygninger og få udbedret
skader. Forrige år opførte man "Gøngehøvdingen" på Gisselfelt, og jeg var jo
selvskrevet til at være med. Det blev som svensk skurk (korporalen), og jeg
havde meget morskab af at tale "skurkesvensk".

Yderligere arrangementer i
Jubelåret 2010
13. april: Fortælleaften med Kulsoen (Birgit Rasmussen) og Gitte Kjær i

Gitte Kjær

Kulsoen alias Birgit
Rasmussen

Medborgerhuset i Lundby kl. 19.00.
9. maj: Historisk Symposium på Svend Gønge-skolen med Kjeld Hillingsø,
Jens Cramer-Petersen og Kim A. Wagner. Kl. 9 – 17 (tilmelding og entre).
19.-20. juni: Gøngemarked i Lundby Parken, Lundby.
30.-31. juli: 1600-talsmarked i Lönsboda, Skåne.
21. august: Fødselsdagsfest for Svend Poulsen.
Septemper: Gøngemarkeder i Faxe Kommune.
15. oktober: Fotobogen ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens Fodspor” udkommer.
14. november: 1600tals-gudstjeneste i Lundby Kirke med efterfølgende
1600tals bespisning.
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.
Følg datoer er oppe:
Køng Museum: Kunsthåndværker Marked med titlen: Design og Natur.
16. maj-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.

I øvrigt kan man fra foreningens vedtægter læse følgende:
§ 3. Foreningens formål
 at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage.
 at historieforske og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen,
snaphanerne og deres samtid, 1610-1690.
 at etablere et oplevelsescenter for Svend ”Gønge” Poulsen, hans
snaphaner og deres samtid i Lundby, Vordingborg kommune.
 at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring
af Sydsjælland.
 at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet.
 at etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og
tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen af
kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
 at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner
med lignede formål.
Kan man tilslutte sig ovenstående vil det være naturligt at tilmelde sig vor
forening. Det har du allerede gjort, men du skal være særdeles velkommen til
at udbrede kendskabet til vor fælles lokale helt.
Du kan videresende denne mail, eller opfordre til at sende en tilmelding på
denne mail:
svendgoengepoulsen@gmail.com

