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Ville det ikke være noget for dig og andre at blive medlem af Skånsk Fremtid?
Sådan bliver man medlem af Foreningen Skånsk Fremtid.
Grundtvig i Udby - Gøngehøvdingeland

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
I nogle få måneder i efteråret 1658 opererede en midaldrende skåning i det sydlige Sjælland,
Tlf.: 6130 1004
hvor han af regeringen i det svenskbelejrede København havde fået til opgave at gøre fjenden
(svensken) så stort "afbræk" som muligt - ved bl.a. at hverve lokale hjælpere.
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Denne opgave løste den erfarne soldat, der stammede fra et af de nordlige herreder i det
danske Skåne, ved at gøre så mange af fjendens soldater som muligt "kaput", som han selv
formulerer det i en senere rapport.
Isoleret set kan denne modstandsgruppes tilstedeværelse i det sydsjællandske måske ikke
siges at have haft den store betydning i det overordnede krigsspil, idet det danske Skåne
(Halland, Blegind/Blekinge, Skåne) jo ikke derved blev befriet, men forblev under det brutale,
danskfjendtlige styre i tiden, der fulgte.
Denne langsigtede konsekvens kunne den skånske leder af modstandsgrupperne i Sydsjælland
dog ikke vide noget om i 1658. Han bekæmpede blot den fjende, som gennem de forudgående
århundreder gang på gang havde hjemsøgt hans fædreland Skåne, dvs. Danmark.
Fjenden skulle fordrives; dét spørgsmål stod ikke til diskussion for modstandslederen, hvis
borgerlige navn var Svend Poulsen (c. 1610 – c. 1680) - med den senere tilføjelse "Gønge",
fordi han stammede fra Gønge Herred i det nordlige Skåne.
De mundtlige fortællinger om Svend Poulsen Gønge og hans bedrifter blev siden genfortalt og
udsmykket i løbet af de lange vinteraftener på egnen mellem Præstø og Vordingborg; og fra
englandskrigenes tid i begyndelsen af 1800-årene stammer den første ansats til en roman om
Gøngehøvdingen - en betegnelse, der siden blev almindelig, når der var tale om Svend
Poulsen Gønge.
I forbindelse med tyskekrigene i midten af 1800-årene blev temaet igen aktuelt; og en
bibliotekar i København skrev to fyldige historiske romaner om Gøngehøvdingen og hans tid,
bl.a. byggende på grundige arkivstudier.
Fra 1783 voksede et drengebarn op midt i Gøngehøvdingeland i Sydsjælland. Han skulle
senere blive landskendt som salmedigter, højskoletænker og reformator. Faderen var præst i
Udby lige nord for Vordingborg; og sønnen N.F.S. Grundtvig døde først i 1872 og kom
derved til at bevidne Tysklands nye status som Europas voksende stormagt, der indledtes med
Sønderjyllands indlemmelse i det nye stortyske rige i 1864.
Lørdag 14. april 2012 holder Foreningen Skånsk Fremtid sin årlige generalforsamling på

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

Udby Kro nær Vordingborg; men før dét mødes medlemmer og andre interesserede ved Udby
Kirke kl. 13.30, hvor der vil være lejlighed til at bese Grundtvigs Mindestuer i den fredede
præstegård - samt kirken, hvor Grundtvig mødte kristendommen i de tidlige år.

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.

Efter generalforsamlingen vil deltagere med bil blive vist rundt til flere interessante lokaliteter
med tilknytning til Svend Poulsen Gønge og hans færden i området "i svenskekrigens onde
dage", som der står på mindestenen for ham ved kirken i Lundby.
Knud J. Holdt,
Formand Skånsk Fremtid.
Foreningen Skånsk Fremtid er stiftet som en vestensundsk søsterorganisation til Föreningen
Skånelands Framtid i Skåneland og har til formål at samvirke med denne og andre foreninger
og organisationer med tilsvarende mål i arbejdet for større kulturel selvbestemmelse i
bredeste forstand for Skåne, Halland og Blekinge på grundlag af disse landsdeles særlige
historie.

FSG har været under ”broen”.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Dette skal tages ganske bogstaveligt. Hverken bøgen eller ret mange andre træer havde fundet
det passende at springe ud endnu. Men det ca. 120 spejdere fra forskellige korps. Alt klappede

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft
Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,

i en skøn symfoni af oplevelser.
I kan læse og se meget mere om denne skønne dag på:
http://www.syvsogne.dk/?q=node/840

Kulsoen blev Årets Svend i Lundby

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø
Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune
Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne
Borgmester,
Bernd Dikau,
Lohmen, Tyskland.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Formand for
Föreningen
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.
Tidl. ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.
Formand for
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Formand for Borgerforeningen Lundby,
Nils Glud, og Årets Svend 2012 i
Lundby, Birgit Rasmussen, alias
Kulsoen. (Foto: 4750Avisen)
Kulsoen på de årlige Gøngemarkeder i Lundby, Birgit Rasmussen, Køng, blev onsdag aften
hædret med titlen Årets Svend 2012. Det skete på generalforsamlingen i Borgerforeningen
Lundby.
Birgit Rasmussen fik den fine udmærkelse, fordi hun i sit arbejde i Foreningen Svend Gønge,
ikke mindst som organisator af sygruppen, der laver de flotte dragter til gøngemarkederne, har
ydet en fantastisk indsats, som har været med til at kaste glans over Lundby.
Samtidigt er hun som Kulsoen i de årlige gøngemarkeder en af de mest fremtrædende
skikkelser på markedet. Det fremhævede formand for Borgerforeningen Lundby, Nils Glud,
da han overrakte Birgit Rasmussen en medalje, som er Svend Poulsens segl, hvor der på
bagsiden er skrevet: Årets Svend 2012 Birgit Rasmussen.
Birgit Rasmussen var meget overrasket og rørt over, at hun blev udnævnt til Årets Svend.
”Jeg synes, der er mange andre, der har fortjent den. Men jeg må da sige, at jeg er meget
glad og stolt over at have fået prisen”, sagde hun.
På generalforsamlingen i Borgerforeningen Lundby blev der valgt to nye
bestyrelsesmedlemmer, Gert Saaek og Peter Mackeprang, i stedet for Lars Andersen og Thilde
Bergkvist, som ikke genopstillede.
Yderligere oplysninger: Nils Glud, tlf. 4011 9840
Mere om Borgerforeningen på:
http://www.syvsogne.dk/?q=node/270

P.S.
Jeg har lovet at gøre opmærksom på, at hjemmesiden www.syvsogne.dk er blevet opdateret
med alle vore nyhedsbreve og særnumre.
JB

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov: Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.
Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne,
udendørs grill og to petanquebaner. Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771

Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk

