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SNAPPHANEDAGE
Sibbarp Skanse
Osby
Den 13. og 14. maj 2011 holder Snapphane Föreningen i Osby
Snapphanedaga, for andet år i træk. Snapphanedagene afholdes for at sætte
fokus på historien i 1600-tallets gøngebygd.
Fredag den 13. maj er skolernes 6- klasser i Osby inviteret til at få en historisk
oplevelse ved Sibbarp Skanse, hvor de får fortalt historien gennem leg,
fortællinger og smags oplevelser.
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Svenske skolebørn får en servering.
VL foto
Foreningen Svend Gønge og Chr.5`s Drabanter samt Skånske Caroliner
deltager med tidstypiske dragter, så det visuelle også bliver vist for eleverne.
Lørdag den 14. maj 2011 er der åben for kommunens øvrige borgere, som kan
opleve historien i nogle fantastiske rammer. Der vil også være leg, historie
fortællinger samt smagsprøver på datidens mad. Lørdag vil Hans Kongelige
højhed Chr.4 og hans dronning komme og sætte glans over hele festligheden.
Hvis man har mulighed for at deltage i tidstypisk dragt, kan man rette
henvendelse til undertegnede.
Da Snapphane Föreningen er en forening uden midler, må man være indstillet
på selv at betale for kørsel og overnatning.
Fredag den 13 maj 2011 er det fra kl. 09,00 – 13,00
Lørdag den 14 maj 2011 er det fra kl. 10,00 – 17,00

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.

Servering for Chr. 5`s Drabanter
VL foto
Foreningen Svend Gønge
Villy Lorich (Næstformand og fotograf)
Mail: spangbo@msn.com

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

Statue af Snaphane, Frederiksminde Park, Præstø
JB foto

VIKINGEMARKED
Ved Lönsboda
23. – 24. april 2011
Lönsboda Vikingemarked er et minimarked, der bliver afholdt for første gang i
år.
Det finder sted på Hjärtesjöen nær Lönsboda i det norlige skåne. Der er
tilmeldt 97 vikinger. Heraf er der 25, der kommer med salgsboder, og 47

Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,

vikingekrigere og resten er godtfolk af vikinger, der ønsker at levendegøre
historien.

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø
Turistchef,
Lars Nielsen
Køge 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

Vikingemarkedsboder.
NL foto
Vi har vikinger der kommer fra Danmark, Sverige, Tyskland, England og også
en enkelt fra Australien.
Selve markedet er d. 22.- 23. april, lørdag fra kl. 10-17 og søndag kl. 10-16.
Der vil ikke være nogen betaling for entré.
På markedet vil man kunne opleve boder med varer, som man kunne have
fundet i vikingetiden. Man vil endvidere kunne opleve krigerne træne og slås,
og man vil føle sig sat tilbage til vikingetiden med dens leben af mennesker.

Borgerforeningen
Lundby
Eskildstrup
Kulsvierlaug

NL foto

Hele dette marked er kommet op at stå ved et samarbejde mellem to vikinge
grupper (Woutanes Hird og Hugin Munin), samt Osby kommune, som velvilligt
har sponsoreret mad og brænde til vikingerne, samt stillet arealet ved
Hjärtsjöen til rådighed.
Vi håber på at få mange besøgende, så vi kan gøre dette markedet til en fast
tradition.
Venligst
Nicolai Fjølner Lorich

Og så over til noget helt andet...

På dette link kan I se en film om Næstved, hvor både gønger og
borgerrepræsentanter fra Lundby er med.
Godt nok i små klip, men alligevel!
http://www.naestved.dk/Naestvedfilm2010.aspx
mvh.

Peter Sten Hansen

Svend Gønges Liste-Swing...
Hør sangen Svend Gønges Liste-Swing her:
http://www.myspace.com/fyrdenafforfar/music/songs/Svend-G-nges-listeswing-67096939.
Sangen handler om Gøngehøvdingens liv og færden rundt i 1600-tallets
Sydsjælland, hvor han blev både berygtet og berømt for sin list, snilde og sin
udholdende facon i kampen mod svenske soldater.
Sangen er skrevet i forbindelse med projektet "Fyr den af, forfar", hvor elever
fra ti skoler i Danmark i samarbejde med en lokalhistoriker skulle finde,
undersøge og videreformidle en spændende historie fra deres hjemegn.

Se mere på www.forfar.dk

Foreningen Svend Gønge har ingen forbindelse til produktionen af denne CD,
eller økonomiske interesser i den. Vi synes blot, at det er et godt initiativ.
JB

