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Nu er vi godt i gang med Gøngeåret. Det kører derudad med arrangementer
hver måned, og vi får meget ros for vores mange aktiviteter.
Vi har også forberedt os godt. Flere års arbejde er gået forud, og nu er vi oppe
til den første eksamen.
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Peter Sten Hansen holder sin beretning, og bruger hertil et fornemt
lysbilledshow.
JB-foto
Udgangspunktet for vores arbejde er fejringen af Gøngehøvdingen Svend
Poulsens 400 års fødseldag i år. Men også andre mærkedage i forbindelse med
de gæve gønger og deres samtid vil det falde inden for vores forenings rammer
at tage sig af. Derfor bliver vi ikke arbejdsløse til næste år.
I vores formålsparagraf fastslår vi, at:
Vi vil forske i og skabe bevidsthed om Svend Gønge Poulsen, snaphanerne og

Ambassadører:

deres samtids historie.

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

Vi ønsker at etablere et oplevelsescenter for Svend Gønge Poulsen, hans
snaphaner og deres samtid i Lundby, Vordingborg Kommune, hvor han boede
fra 1660 til sin død.

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,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.
Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft
Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Hermed vil vi også bidrage til en bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling
samt markedsføring af Sydsjælland.
Vi vil medvirke til at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturhistoriske
værdier og kulturlivet.
Vi vil etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og tværregionalt
samarbejde i Øresundsregionen om udbredelse af kendskabet til Poulsen,
snaphanerne og deres samtid.
Vi vil samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med
lignende formål.
Vores arbejde i det forløbne år har koncentreret sig om afholdelse af
Gøngemarked 2009 i Lundby den 21.-22. august.
Gøngemarkedet blev arrangeret i samarbejde med Borgerforeningen Lundby
og Medborgerhuset Lundby, og det samarbejde førte til en meget stor succes,
tilsmilet selv af vejrguderne.
Der kom rigtigt mange mennesker, mere end dobbelt så mange som året før.
En forsigtig vurdering siger, at omkring 3000 mennesker besøgte markedet.
Det blev holdt i Lundby Parken, og her var rammerne nærmest perfekte.
Vi holdt fest om aftenen i Medborgerhuset, men læren var, at det er for hårdt at
arrangere både marked og fest samtidigt. Der var ikke meget krudt i folk
lørdag aften med tanke på, at man skulle op og i gang igen næste morgen.
For første gang var Rollespil Svend Gønge med, og det gav ekstra plus, da det
tiltræk mange børnefamilier, og børnene sørgede for, at forældrene var tvunget
til at blive længere på markedet end de måske havde tænkt sig.
Vi har nu skabt en fasttømret organisation omkring markederne og den
kommende fødselsdagsfest. Det er aktive fra de involverede foreninger og
andre, som mødes til koordinerende stormøder og i spidsen står en lille
koordineringsgruppe på fire personer, Villy Lorich fra FSG, Steen Nielsen fra
Medborgerhuset Lundby, Ingegerd Riis fra Borgerforeningen Lundby og Jens
Hallqvist.
Det fungerer bare fint på den måde.
Meget imponeret er jeg over sygruppen, som mødtes allerede umiddelbart efter
seneste gøngemarked og i snart et år, har forberedt det kommende.
Imponerende!
Planerne for fejring af Svend Poulsens fødselsdag er følgende:

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

20. januar: foredrag om 1600tallet. Kaare Johannessen, i Medborgerhuset
Lundby kl. 19.00

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

17. februar: foredrag om Gøngehøvdingen. Gitte Kjær, i Medborgerhuset
Lundby kl. 19.00

Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Kollektive
medlemmer:
Lundby
Menighedsråd

10. marts: Foredrag om Hjertebånd. Hanne Reintoft i Medborgerhuset Lundby
kl 19.00
13. april: Fortælleaften med Kulsoen (Birgit Rasmussen) og Gitte Kjær i
Medborgerhuset Lundby kl. 19.00
9. maj: Historisk Symposium på Svend Gønge-skolen med Kjeld Hillingsø,
Jens Cramer-Petersen og Kim A. Wagner
19.-20. juni: Gøngemarked i Lundby-Parken, Lundby

Borgerforeningen
Lundby

29. juli-1. august: Rejse til Svend Poulsens fødesogn og deltagelse i
1600talsmarkedet i Lönsboda.

Eskildstrup
Kulsvierlaug

21. august: Fødselsdagsfest for Svend Poulsen
September: Gøngemarkeder i Faxe Kommune
15. oktober: Fotobogen ”Sydsjælland - i Gøngehøvdingens Fodspor” udkommer
14. november: 1600tals-gudstjeneste i Lundby Kirke med efterfølgende
1600spisning
I maj udgiver turistforeningerne i Snapphanekommunerne i Skåne og
Sydsjælland en fælles folder, hvor udflugtsmål er indtegnet sammen med
anvisning af spise- og overnatningsmuligheder.
Det er første skridt til Snaphane- Gøngeruten, som vi har arbejdet med.
Jens Beck, vores sekretær, vil vandre på dele af ruten i sommer.
Vi har etableret et samarbejde mellem Osby Kommun og Vordingborg
Kommune om et EU-forprojekt, som skal forberede et egentligt EU-projekt,
der skal etablere et oplevelsescenter for snaphanerne i Osby Kommun,
Snapphaneland, og et oplevelsescenter for Svend Poulsen og hans gønger i
Lundby i Vordingborg Kommune.
Forprojeket er afsluttet, men endnu ikke afrapporteret, og det bliver
spændende, om de to kommuner er indstillet på at søge et egentligt EUprojekt, der kan realisere drømmen om oplevelsescentre i Lönsboda/Osby og
Lundby.
Vi har ideer til, hvor centeret skal placeres i Lundby, men det bliver en ny
organisation til formålet, der skal gennemføre den opgave. Organisationen vil
få et født bestyrelsesmedlem fra FSG og i øvrigt også et fra BF Lundby.
Vi har søgt penge til Gøngemarked 2010 og til fødselsdagsfesten den 21.
august.

Om ganske få dage eller uger får vi at vide, om vi får – og hvor meget.
Vi har også søgt penge til foredragsrækken og fotobogen.
Fødselsdagsfesten holder vi lørdag aften den 21. august. Vi har planlagt at
holde festen i Svend Gønge-hallen. Det er for risikabelt at holde den udendørs
og et cirkustelt viste sig at blive for dyrt og arbejdskrævende.
Gæsterne til festen skal have renæssancemiddag, kreeret af Bi Skaarup, og –
musik og –dans til den store guldmedalje.
Vi har fået mange ambassadører. Siden sidst kan jeg nævne Køges Borgmester,
Faxes nye borgmester, godsejer Peter Zobel, Bækkeskov, godsejer Peter
Henrik Tesdorpf, Gjorslev og Hanne Reintoft.

Ambassadør for FSG, godsejer Peter H. Tesdorpf i et
Gøngeskuespil som svensk befalingsmand.
Vi er kommet langt med en luksusfotobog, hvor vi bruger fotografen Magnus
Augustsson fra Glimåkra i Gøngelandet som fotograf. I kender ham fra det
flotte lysbilledshow, han viste på gøngemarkedet i Lundby.
De fleste billeder er taget, og nu skal projektet blot gøres til en bog.
Vi har i lang tid forhandlet med Post Danmark. Om at udgive en frimærkeserie
om Svend Poulsen i jubi-året. Gunnar Stobbe fra bestyrelsen har givet Post
Danmark alle de argumenter, som findes på denne jord for sagen – og lidt til.
Alligevel blev det et nej – med henvisning til, at de har så meget andet, de skal
fejre. Det var en tynd afvisning.
Vi forsøgte også at få udgivet en møntserie, men Den kgl. Mønt var også
uimodtagelige for gode argumenter.
Vi holder foredrag om Poulsen for alle, der gider høre det.
Bestyrelsesmedlemmer har holdt en 5-6 foredrag forskellige steder.
Vi laver flotte foldere.

Den nye "Svend Gønge rose" kan først bestilles på årets Gønge Marked,
19-20 juni 2010.
Vi har fået lavet en Svend Gønge-rose. Et nordjysk gartneri har fremstillet en
rose, som har fået Svend Poulsens navn. Svend Gønge-rosen, hedder den. Vi
har bestilt første ”oplag”, omkring 50-60 roser, som bestyrelsen har foreslået
plantet på Trekanten i Lundbys Centrum, så de kan være en synlig reklame for
rosen, som der skulle kunne leveres flere af til efteråret. Og så kan vi
forhåbentlig afsætte dem efterhånden som de bliver produceret.
Vi lægger æg i andres reder.
F.eks. har vi lagt oplevelsescenteret i en selvstændig ny organisation, som er
under dannelse. Vi har lagt gøngemarkederne i en arbejdsgruppe, som har folk
fra Lundby og omegn som kerne, Ruten lægges i hænderne på
turistorganisationerne på Sydsjælland og Gøngelandet i Skåne.
Vi er blevet inviteret med til Næstveds 875 års jubilæum, og vi blev meget
beærede, da vi så, hvor central en rolle, jubilæumskomitéen har tiltænkt os.
Vi har etableret et samarbejde med en gøngegruppe i Faxe, som ønsker at lave
gøngemarkeder i Faxe, Faxe Ladeplads og Haslev til september.

Samarbejdet med Faxe gruppen fører bl.a.til et Gøngeløb, hvor der vil blive
uddelt en Svend Gøngemedalje.
JB-foto
Det er store opgaver, vi tumler med i vores lille forening. Men det er før set at
umulige situationer kan løses på en lykkelig måde. Det har Svend Poulsen selv
gjort masser af gange.
Hvor der er vilje, der er en vej. Og vilje har vi masser af!
Og så regner vi med, at vi som gøgen kan få en masse andre til at arbejde for
os, så vi får ruget rigtigt mange æg ud – især her i 2010, men også derefter!
Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen for et særdeles godt
samarbejde i det forløbne år!
En særlig tak til vores kasserer Eva Jørgensen, som stopper med denne
generalforsamling. Eva har ydet en stor indsats og med sin store viden og
erfaring bidraget meget positivt til vores diskussioner. Vi kommer til at savne
Eva i bestyrelsen, men har forståelse for, at hun må prioritere sin tid og passe
på sig selv.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Peter S. Hansen
Og så...
Beretningen blev naturligvis godtaget med bifald.
Jens Hallqvist var aftenes dirigent og kunne bl.a. konstatere at
generalforsamlingen vedtog at vi fortsat skal være kontingentfri. Dog kan
medlemmer uden mailkonto indbetale 50 kr. til foreningens konto i Nordea for
så at kunne få tilsendt bl.a. SN med ”snailmail” - altså via postvæsnet.
Denne konto er: 0044 – 6271864068

Skulle andre have lyst til at donere foreningen et frivilligt bidrag, er det
selvfølgelig meget velkomment, og kan ske på samme konto.
Der var genvalg til bestyrelsen, dog ville Eva Jørgensen gerne fratræde. Jens
Hallqvist indtrådte i stedet.
Vi var 21 fremmødte på årets ordinære generalforsamling.
JB.

Fortælleaften...

Kulsoens hus?
JB-foto
I rækken af arrangementer er det på tirsdag 13. april kl. 19.00 i
Medborgerhuset i Lundby, at Birgit Rasmussen og Gitte Kjær vil underholde
med historiske facts, fiktion og personlige oratoriske lækkerier.
Der er gratis adgang, dog tages et mindre beløb for kaffe og kage.

Kulsoen udfritter Palle. Poul Steffensens
tegning.

Historisk Symposium
Er du/I til en god debat?
Er du/I historisk interesseret og klar til at møde forskellige indfaldsvinkler til
noget du/I mente sig særdeles klog på?
Kan du/I godt lide at være til stede, den gang der skete noget spændende?
Ja så er det igen i regi af Foreningen Svend Gønge, der sker noget!
Vi byder på intet mindre end et Historisk Symposium.
Søndag 9. maj 2010, kl. 9.30-17.00, på Svend Gønge Skolen i Lundby.
Kim A. Wagner
Keld Hillingsø
Lars Cramer-Petersen
Disse tre prominente personligheder vil hver give deres indlæg, hvorefter vi
får en spændende og lærerig debat.
Som kullisser på dagen arbejder vi på, at kunne få en lille udstilling af dragter,
snaphane våben, militære lægemidler, samt fotostater fra den kommende
fotobog ”Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor”.
Tilmelding / deltagerafgift:
Senest 1. maj 2010 til gunnarstobbe@gmail.com
Opgiv venligst e-mailadresse ved tilmeldingen, da evt. meddelelser vedr.
symposiet så vidt muligt kun udsendes på e-mail.
Prisen, kr. 250 pr. deltager, der dækker forplejning mm., bedes indbetalt på
Foreningen Svend Gønges konto: 0044 – 6271864068.
Indbetalingen mærkes: ”Historisk symposium”.
Skulle vi mod forventning ikke være mindst 50 tilmeldte deltagere 1. maj, må
vi desværre aflyse. Også derfor er det nødvendigt med en mailadresse.
GS.

Malet kopi af Poul Steffens tegning "Baghold i skoven".
Billedet hænger på Brøderup Ungdomsskole.
JB foto

