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Pro honore patriae

”Underlige antikviteter og monumenter i Osby
sogn eller kirke”

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.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.
Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.
Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Osby præstens håndskrevne beretning ligger på Det Kongelige Bibliotek i
Stockholm.
Der findes en skanse i Sibbarp Vang, ca. 1/4 mil fra Osby. Denne skanse skal
være bygget, ifølge gamle mænds beretning, i 1611 af nogle tyske soldater
som tjente hos kongen i Danmark mens der samme år var krig mellem
Danmark og Sverige. De samme soldater lå i denne skanse en rum tid, og
havde noget artelleri hos sig, foruden deres musketter; uden tvivl med den
mening, at ville forhindre fjenden i at passere Haslery Bro, som er lige ved.
Thi broen havde de ødelagt, og når fjenden kom og ville denne vej frem, da
sagdes det at passage blev forment, delvist da broen var ødelagt, og delvist ved
artelleri og infanteri.
Ellers er det der skete på Sibbarp Ry i Osby sogn i år 1657 i mellem de
svenske og danske, som havde uvenskab der, og velbårne Knud Ulfeld* som
blev skudt samme sted, ufornødent at skrive om, fordi det er lang tid siden og
som ikke er blevet bevist, og yderligere kan det ikke regnes for gamle
hændelser, der er sket for så få år siden. Der er mange stendynger på samme
Sibbarp Ry, og hvor der er stendynger, er også svenske mænd blevet begravet,
som er blevet skudt af de danske 28. september 1657.
I Loshult sogn og kirke findes ingen nævneværdige ældre sager eller
monumenter.
Til vitterlighed under min egen hånd og segl,
Osby 25. maj 1667.
Thomas Anderssön
P.l.m.p.
* Knud Ulfeldt var Hovmarsk og Lensherre i Landskrona. Han fungerede som
øverstbefalende for de danske styrker ved træfningen 28. september.

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft
Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,
Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø
Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
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Kultur– och
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Jeg sender et link til Kristianstad radio P4, hvor I kan høre den direkte
udsendelse som blev sendt fra Sibbarp Skanse.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?
programid=3352&grupp=13551&artikel=4502819#srcomments
VL.

Kære venner og bekendte!
Jeg tillader mig at skrive til alle jer, som MÅSKE kunne have en interesse i at
komme med på en spændende bustur til Lundbys venskabsby i Gønge i Skåne,
Lönsboda.
Turen finder sted fra den 8. til den 11. juli 2011.
Der er afgang fra Medborgerhuset i Lundby fredag den 8. juli kl. 12 og
hjemkomst til samme sted mandag den 11. juli ca. kl. 20.
Turen kommer til at koste ca. 2900,- kroner pr. næse, som omfatter bustur, tre
overnatninger og hovedmåltider.
Overnatning finder sted på Vandrerhjemmet i Lönsboda. Her er der to firesengs-rum og 14 to-sengsrum. Vi bestiller med linned og morgenmad.
Dertil i Osby kommunes lejligheder ved Hjärtasjön. Her er en to-værelsers
lejlighed, et hus med seks rum, et hus med 12 sovepladser og et hus med 14
sovepladser. Vi får nok ikke brug for alt, og hvis man skal sove i 12- eller 14sengs-rum, får man rabat på prisen! Alle i de meste naturskønne omgivelser,
man kan tænke sig.
Hvis der er særlige ønsker om overnatning under mere luksuriøse forhold,
f.eks. på Hotel Breanäs ved Immeln (sø), kan det arrangeres mod ekstrabetaling.

Programmet ser foreløbigt således ud:
Fredag den 8. juli 2011:
Kl. ca. 16.30: Ankomst til overnatningssteder
Kl. ca. 17.30: Aftensmad
Kl. ca. 18.30: Afgang til bilbingo på Snapphanevallen (fodboldstadion) i
Lönsboda
Lørdag den 9. juli 2011:
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 9.00: Udflugt til Möllehem og Svarta Bergen
Kl. 12.00: Frokost i Svarta Bergen
Kl. ??: Vi ser Teatertruppen Kuppmakarnas nye friluftsspil Eld i Berget (se
mere på www.kuppmakarna.se)
Kl. ??: Grillaften og hygge sammen med skånske venner ved Hjärtasjön
Søndag den 10. juli 2011:
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 9.00: Udflugt – ikke fastlagt (ønsker modtages!)
Kl. 12.00: frokost – ikke fastlagt hvor
Kl. 14.00: Besøg hos Naturhälsan i Gamlarp ved Glimåkra. Her ude i skoven
driver sangeren og naturmedicineren Ann Jönsson sin virksomhed Naturhälsan
(Se mere på www.naturhalsan.se).
Vi drikker eftermiddagskaffe her
Kl. 18.00: Aftensmad – endnu ikke fastlagt hvor
Aften: fri
Mandag den 11. juli 2011:
Kl. 8.00: Morgenmad
Kl. 9.30: Vi tjekker ud fra vores bosteder og drager i bussen til Kristianstad,
hvor vi bruger hele dagen
Kl. 12.00: Fælles frokost på restaurant i Kristianstad
Kl. 18.00: Vi spiser på restaurant i Kristianstad eller et sted på vejen hjem.
Kl. ca. 20-21: ankomst til Medborgerhuset i Lundby.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i turen, så send mig en e-mail eller ring
eller sms til 6130 1004.
Du må meget gerne tilkendegive hvor du vil bo – evt. sammen med hvem, så
prøver vi at få det arrangeret, så alle bliver glade og tilfrede!
Prisen er endnu lidt usikker, da meget jo afhænger af, hvor mange vi bliver.
Men det bliver omkring de 2900 kroner, som er nævnt.
Det plejer at være en stor oplevelse at være på tur til Lönsboda, fordi vi via
flere års venskabsbysamarbejde kender så mange mennesker der. Derfor
kommer vi i kontakt med lokalbefolkningen, og det er en stor oplevelse!

Selv om du ikke har lyst eller tid til at deltage i turen, kender du måske nogen,
som kunne være interesserede. Send endelig mailen videre til dem!
Sidste frist for tilmelding:
ONSDAG DEN 15. JUNI 2011
Mange venlige gønge-hilsener
Peter Sten
”Udenrigsminister”
Borgerforeningen Lundby

Folkeholdet på Lundbygård i 1940’erne. (Foto: Lundby Sognearkiv)
Herskab og Tjenestefolk
Bente er igen parat til at fortælle!
Til alle jer, der i marts måned gik forgæves, og til alle jer, der har lyst til at
genhøre Bente Christiansen fortælle historier om sine forfædre, er der en ny
chance.
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 vil man i bibliotekets mødelokale, Lundby
Hovedgade 100, kunne høre Bente Christiansen fortælle anekdoter om sit og
sine forfædres liv, der var tæt knyttet til Lundbygård.
Bente, hendes far, morfar og oldefar har alle været trofaste og loyale
medarbejdere på godset. Ved hjælp af billeder og med baggrund i en
fortælleglad familie, fortæller Bente om oplevelser, der får latteren frem.

