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Bevistheden om Foreningen Svend Gønge og den almene viden om Svend
Gønge er stadig stigende i vort lokale område. Omkring 5.000 gæster mødte
op til det årlige Gønge Marked i Lundby Parken. Flest om søndagen med ca.
3.000 personer.

Redaktion på SN:
Jens Beck,
svendgoengepoulsen
@gmail.com

Gøngegarden
Den største skare af teltholdere var fra Danmark, og lokalområdet, men også
gæster fra Sverige og Tyskland var på plads med deres boder. Et herligt
”Østersø” mylder af mennesker, som alle havde et fælles mål – at være
sammen!

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.

Optoget er nået frem til Lundby Parken
Markedsarrangør var endnu en gang Borgerforeningen, Rolle Spil Svend
Gønge, Sygruppen, Medborgerhuset og Foreningen Svend Gønge.

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

Kulsoen (Birgit Rasmussen) har tag i de unge
Næstformand Villy Lorich skriver:
Igen i år havde vi et forrygende marked med mange handelsboder, og en
soldaterlejr med musketerer og deres magetendersker (soldater koner).
Musketerene demonstrerede deres kanon og deres lundebøsser, og holdt orden

Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive
medlemmer:
Lundby
Menighedsråd

på markedspladsen. Dette var lidt svært, da der var mange tiggere og gøglere,
ja selv Kulsoen var der for at narre mønter fra sagesløse mennesker.
Nogle gange mødtes Svend Gønge og Mannheimer på pladsen, hvilket gav
anledning til duel på rapir, men igen måtte Musketerne gripe ind for at oprette
markeds freden.
Kappelanen stolprede rundt med sin kærste, eller også var han at finde på kro
med den tyske leje soldat Kaptajn Manheimer.
Konger og dronninger samt godt folk var at se over hele pladsen.
Kuppmagerne fra Loshult fremførte deres skuespil, og gøglere optrådte med
deres hunde, ja selv en ildspydende gøgler var der
Musikere manglede der heller ikke. De fire musikstuderende gjorde det godt.
I kroen blev der solgt stegt svin og ristede pølser til den store guld medalje, og
der blev også solgt godt øl.
Rollespild Svend Gønge havde mange besøgende, det trak virklig mange
familier. Mens poderne sloges eller skød til måls gik forældrene op på
markedet, hvor de kunne gå i ro og mag for at se og købslå med de mange
handlende.
Marked må siges at være en stor oplevelse for alle aldere.
På gensyn til næste Gøngemarked i Lundby.
Villy Lorich
Flere billeder: http://picasaweb.google.dk/svinoevej42/GNgemarked2010?
feat=email#

Borgerforeningen
Lundby
Eskildstrup
Kulsvierlaug

Kulsvier Festival
med svenske venner
12. og 13. juni 2010 i Eskildstrup ved Rønnede afholdtes for 7. gang den
efterhånden traditionsrige Kulsvier Festival. Ideen med arrangementet er at

Søren og Sten nyder et glas "Sorte
Svend" ved Gøngemarkedet i Lundby

vise en række historiske (oprindelige/gamle) håndværk. Og meget gerne med
et fælles nordisk islæt.
Såvel Kulsvierlauget som Foreningen Svend Gønge har vrnner og rødder i det
svenske. Kolare fra Hofors var repræsenteret på årets Festival. De deltog både
som gæster, men også som en væsentlig sparrings-partner når det gælder drift
af såvel tjære- som kulmile. Det er i alle måder vigtigt at være sammen med
gode venner!
Mange deltog i et imponerende opbud af festlige farver og mylder. Der var
pottemager, glasmager, fåreavler, smede, rebslager, hørskætter, spillemænd og
mange flere – ikke mindst Gønger. Det er ved at blive tradition, at Gønger og
Kulsviere er med på hinandens respektive sommermarkeder.
Årets besøgstal var omkring 3000 gæster. Det var ganske tilfredsstillende, især
da det også gav anledning til at gøre opmærksom på Gøngemarkedet, som
fandt sted week enden efter.
www.kulsvier.dk

Det gode menneske
Hvad dækker denne overskrift? Hvorfor er det interessant at beskæftige sig
med dette emne?
Under Anden Verdenskrig skrev Bertolt Brechts et teaterstykke med denne
titel. Han lader det foregå i Kina. Temaet er gerrighed, ondskab, uærlighed og
egoisme.

Tre guder ankommer, og skal indkvarteres. De vil
teste mennesket, hvorvidt det nu er så negativt i
sin adfærd. Ingen andre end den unge og fattige
kvinde, Shen Te, viser initiativ og modtager
guderne. Hun belønnes, men får naturligvis store
problemer mht at administrere gaven.

Stykket giver ingen endelig løsning på disse moralske problemstillinger, men
overlader dette til publikum. Bertolt måtte naturligvis selv flytte væk, indtil
krigen var slut. Tanken er fri, men konsekvenserne kan blive ubærlige.
Mange, også danskere, kan med rette komme ind på dette hold af mennesker,
der med en uegennyttig egoisme, og mange gange med fatale konsekvenser,
har udført store handlinger.
På www.andersbeck.dk kan man under menupunktet ...z finde ”Gode
danskere”!
I skrivende stund har forfatteren fundet anledning til at berette om 4 personer,
der hver på deres facon har udført stor dåd.

Hvis du finder det interessant, kan du måske have lyst til at rette Anders Becks
opmærksomhed på andre kandidater. Hvis du vil kontakte forfatteren
vedrørende denne hjemmeside, så send en mail til:
andersmikaelbeck(a)gmail.com hvor (a) betyder @.
Dette koncept er valgt for at begrænse spam.

Palle fortæller Svend om Ib, der er
fange på Gjorslev

