Seneste Nyt nr. 24

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge
Juni 2010

Foreningen
Svend
Gønge

Pro honore patriae

Husk nu!
Det er jo på lørdag og søndag, at vi skal på det gigantiske og exorbitante fine
årlige Gøngemarked i Lundbyparken v. Lundby.
Læs om programmet m.m.:
www.lundbyweb.dk

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk
www.lundbyweb.dk

Bestyrelse:
Formand:
Peter Sten Hansen
Næstformand:
Villy Lorich
Kasser:
Jens Hallqvist
Sekretær:
Jens Beck
Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe
Redaktion på SN:
Jens Beck,
svendgoengepoulsen
@gmail.com

Mød Kulsoen på årets Gøngemarked

Tag med på snaphanetur
til Svend Gønges fødesogn
Har du lyst til at komme til det nordøstlige Skåne og besøge det sogn, hvor
Svend Gønge blev født i 1610 samt komme til 1600talsmarked ved Hjärtasjön
i Lönsboda, så har Borgerforeningen Lundby og Foreningen Svend Gønge i
samarbejde med Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn et godt tilbud til
dig.
Torsdag den 29. juli kl. 10 kører vi i bus fra Lundby til Lönsboda, hvor vi
overnatter til søndag den 1. august. Hjemkomst søndag kl. 18.
Prisen for turen incl. de tre overnatninger er forskellig, alt afhængig af,
hvordan man ønsker at overnatte.

Ambassadører:
Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.
Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.
Godsejer,
Peter Henrik
Tesdorpf
Gjorslev Gods.
Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Køjesenge på torpet
Ønsker du at overnatte på Hjärtasjötorpet ved Lönsboda - der hvor
1600talsmarkedet holdes, kan du komme med på turen for kun 1500,- kroner
pr. person.
Med i prisen er buskørsel og overnatning. Du skal selv medbringe sovepose
eller sengetøj, og du sørger selv for morgenmad og anden forplejning.
Overnatning foregår i sovesal.
Værelse på vandrerhjem
Du kan også vælge at sove på Vandrerhjem i Lönsboda. Hvis du vælger den
løsning, koster turen 2200 kroner pr. person. Med i prisen er buskørsel, tre
overnatninger med morgenmad, sengetøj og linned. Der er seks
tomandsværelser og tre firemandsværelser på vandrerhjemmet. I alt 24
sovepladser.
Overnatning på hotel
Endelig kan du vælge at overnatte på konferencehotellet Breanäs, som ligger
ved Immeln - en sø ca. 15 kilometer fra Lönsboda. Bussen kører hotelgæsterne
til hotellet om aftenen og henter dem om morgenen efter morgenmad.
Prisen pr. person for hotelovernatning er 3200 kroner for de tre nætter incl.
morgenmad. Denne pris forudsætter overnatning i dobbeltværelse.
Hvis man ønsker enkeltværelse koster det 200 kroner ekstra pr. nat.

Program
Det foreløbige program ser således ud:

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Torsdag den 29. juli:

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

Ca. 12.00: Indtagelse af medbragt frokost på rasteplads i Sverige.

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

10.00: Afgang med bus fra Medborgerhuset i Lundby.
Ca. 14.00: Besøg på Hembygdsgården, Korgmuseet (kurvemuseet) og
Dukkemuseet i Lönsboda.
Klokken 18: Fællesspisning i Lönsboda. Middagen betales af gæsterne selv.
Kl. 19.00: Vandrerhjemsgæster sættes af ved Vandrerhjemmet i Lönsboda.
Kl. 19.30: De der skal bo på Hjärtasjötorpet sættes af her.
Kl. 20.00: Hotelgæsterne ankommer til Hotel Breanäs.
Chauffør og bus overnatter også på Breanäs.
Fredag den 30. juli:
Kl. 9.00: bussen kører fra Breanäs og henter de øvrige gæster på
vandrerhjemmet og Hjärtasjötorpet.
Fælles udflugt til Verum, hvor Svend Poulsen blev født 1610.
Ca. 12-13: Fælles frokost for egen regning.
Kl. 14.00: Bussen kører alle til 1600talsmarkedet på Hjärtasjötorpet.
Vi spiser aftensmad på Hjärtasjötorpet - for egen regning.

Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Kl. ca. 21.00 (eller senere, hvis alle ønsker det):
Bussen kører gæsterne, der bor på Vandrerhjemmet i Lönsboda og på Hotel
Breanäs hjem.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Markedet slutter kl. 23.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Lørdag den 31. juli:
Kl. 9.00: bussen kører fra Breanäs og henter de øvrige gæster på
vandrerhjemmet og Hjärtasjötorpet.
Fælles udflugt til Svarta Bergen og Stigs Harmonikamuseum i Hägghult.

Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Kl. 12-13: Fælles frokost - for egen regning.

Ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Søndag den 1. august:

Kollektive
medlemmer:
Lundby
Menighedsråd
Borgerforeningen
Lundby
Eskildstrup
Kulsvierlaug

Kl. 14-23: Vi deltager i 1600talsmarkedet ved Hjärtasjön. Bussen kører - efter
fælles aftale - gæsterne til Lönsboda Vandrerhjem og Hotel Breanäs.
Kl. 9.00: bussen kører fra Breanäs og henter de øvrige gæster på
vandrerhjemmet og Hjärtasjötorpet.
Fælles udflugt til Möllehem, et spændende museum for en snedkerfamilie,
drevet af Hembygdsföreningen i Örkened Sogn. Beliggende ved Immeln (sø) i
idylliske omgivelser.
12-13: Fælles frokost på Helgas i Lönsboda. Mulighed for indkøb i ICA i
Lönsboda.
14.00: Bussen kører mod Lundby. Hjemkomst kl. ca. 18.00.
Mere information:
Kunne du tænke dig at vide mere om turen til Lönsboda og omegn, kan du få
yderligere informationer ved henvendelse til Peter Sten Hansen,
sten@post7.tele.dk, eller ved at ringe på tlf. 6130 1004.
Først til mølle-princippet gælder. Når bussen er fyldt op, stopper muligheden
for at komme med.
Derfor: vil du være sikker på at komme med, så meld dig til i god tid.
Tilmelding:
Send en e-mail til sten@post7.tele.dk, hvor du tilmelder dig turen. Husk at
fortælle, hvor mange I er, hvordan I vil bo (i køjesenge på Hjärtasjötorpet, på
vandrerhjem i Lönsboda (2 eller 4 sengs-rum) eller på Hotel Breanäs. Husk at
give besked, hvis I ønsker enkeltværelse for en ekstrapris på 200 kroner pr.
nat.
Når du har tilmeldt dig, og vi ved, at der er nok til at gennemføre turen, vil du
blive opkrævet betaling.
Tilmelding senest fredag den 9. juli!

Og så til noget andet...

PRESSE MEDDELS E
Stevns Friluftsscenes sommerspil 2010 bliver GØNGEHØVDINGEN frit efter
Carit Etlars roman og bearbejdet af Vibeke Sybrandt. Stykke har mange iørefaldende
sange.
Birgit Massesson står for instruktionen, og musikken søger Hans Dalgaard for.
Gøngehøvdingen foregår omkring 1660, altså for ca. 350 år siden, og handler om den
skånske frihedskæmper Svend Poulsen, der er kommet til Sjælland som skytte på
Jungshoved slot. Her har han giftet sig med enken Ane Marie, og han har fået en tro
følgesvend i tateren også kaldet natmanden Ib.
Danmark er i krig med svensken, der er nået til Sjælland efter at have hærget i både
Jylland og på Fyn. Kong Frederik den 3.og hans dronning er på besøg på Jungshoved,
og under en jagt redder Ib dronningen fra et farligt vildsvin. Dronningen vil belønne
Ib, og han beder om at blive gjort ærlig altså om ikke længere at være en ustødt
person. Ib’s ønske bliver opfyldt næste dag, og da kongen samtidig får besked om, at
svenskerne nærmer sig, må han, dronningen og deres følge hurtigt til København.
Men inden afrejsen til København, når Svend at melde sig til tjeneste hos kongen, og
Ib bliver som altid hans hjælper.
Københavns borgmester får af kongens til opgave at finde en troværdig person som
kan bringe en stor pengesum til København. Hvem andre end Svend og Ib kan det
blive. Lyssky personer vil også gerne have de rare penge, og transporten giver Svend
og Ib store problemer.Hvordan det går, kan man komme ud at se, når Friluftsscenen i
Stevns Gymnastik og Idrætsefterskoles parkanlæg opfører forestillingen. Scenen
opbygges helt anderledes end tidligere år. Denne gang tages volden bag scenen med i
kulissen og selvfølgelig skal der også være heste med – datidens transportmiddel. På
scenen vil der medvirke omkring 40 personer, men alt i alt kommer antallet, der på
hver sin måde har medvirket, på omkring 60-65 personer.

Overfald i skoven. Billedet hænger på Brøderup Ungdomsskole

www.stevnsfriluftsscene.dk

Gitte Kjær
Så er Gitte Kjær klar med sin nye bog, som bliver solgt på Gøngemarkedet.
Gøngehøvdingen - Svend Poulsen Gønge - 2010
Ny og revideret udgave af Svend Gønge Poulsen - i virkeligheden
Bogen kan købes i informationsboden på Gøngemarked 2010 i Lundby den
19.-20. juni 2010 fra 10-17
Pris: 199,- kr.
Kan bestilles via hjemmesiden:
http://www.wix.com/gittekjaer/Goengehoevdingen/
ISBN 978-87-993855-0-8
Forlag: Historiskresearch.dk

Det er en nyredigering af den tidligere: Svend Poulsen Gønge - i
virkeligheden, Forlaget Skippershoved 1992, ISBN 87-89224-32-9

Forside - ryg på Gitte Kjærs nye bog.

Kulsviermarked
Eskildstrup 2010

Kolare fra Hofors, Oldermand Flemming Værgman og Kulsoen, Birgit
Rasmussen

Svenske kolegaer

De Dysted Spillemænd

