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1. Lille sortbrunt læderarmbånd med påsat metalmærke med dødningehoved og
to krydsede klinger.

Bestyrelse:
2.

Soltop i sortgrå/blåsorte farver. Elastisk materiale. Barnestørrelse.

Formand:
Peter Sten Hansen
Kontakt:
Næstformand:
Villy Lorich
Kasserer:
Jens Hallqvist

Jytte Hammer,
Svinøvej 42,
4750 Lundby.
2671 8350

Sekretær:
Jens Beck
Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe

jyttehammer@gmail.com

FSG på besøg i Middelalderbyen,

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

Jens Hallqvist, Jens Degerbøl og Gunnar Stobbe.

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

I FSG har vi en del åbne spørgsmål. Hvad og hvor meget skal vi gøre ved
sagen omkring et Gøngecenter? Arbejdstitlen er jo ”Gøngeland”, men
skal det være navnet?
Hvad og hvordan boede Svend Gønge? Kunne man tænke sig, at vi fandt,
flyttede og opførte et hus der kunne matche et hus, der lignede Svends?
Godsejer,
Peter Oxholm Tillisch, Flere steder i landet har frivillige arbejdet ihærdigt og omhyggeligt med
Rosenfeldt.
lignende projekter. Hver på deres måde, og med mange ideer og mål.
En del af vore folk i FSG drog en lørdag i november til Middelalderbyen
Godsejer,
i Brøndby. Vi havde en aftale med afdelingsleder, Jens Degerbøl.
Gerner WolffByen er bygget op omkring et centralt placeret gadekær, omkring hvilket
Sneedorff,
en del bulbyggede småhuse er placeret.
Engelholm.
Husene var enten tækkede med rør eller forsynet med bæverhaler på taGodsejer,
gene. Alt smukt og idyllisk.
Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Peter Henrik Tesdorpf,
Gjorslev Gods.
Godsejer,
Marianne Holst,
Nysø.

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.

I landsbyens periferi er opført en lille stavkirke. Fra den lille pamflet,
som kan hentes i byen kan læses:
Inspirationen til bygningen er hentet i Hedared i Vestgötaland i Sverige.
Hedared stavkirke, som er opført så sent som i 1500, har samme mål som
Middelalderlandsbyens kirke.
Indvendig fremstår kirken hvidkalket med åben tagstol og brolægning af
piksten.
Det er hensigten med kirken senere skal forsynes med kalkmalerier.
(Dette er sket, red.)
Turen var særdeles givende for os alle. Erfaringer med myndigheder,
hjælp fra frivillige samt økonomiske trængsler blev diskuteret og er nu
ved at sætte sig hos os.
www.middelalderlandsbyen.dk

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Magnus Augustsson fortæller…

Hvem er så denne Magnus Augustsson? Ja, at Magnus er svensk medborger kan vi jo næsten nok gætte os til. Specielt på de to esser i efternavnet.
Men Magnus er overhovedet ikke hvem som helst!
I sit civile daglige liv er han chauffør. Magnus kører ud med blomster!
Tidl. folketingskandidat Til andre mennesker. I det ”gammel danske” skånske område tæt på OsGina Øbakke,
by.
I sin frie tid er Magnus fotograf! Det meste af tiden stiller han skarpt på
Generalløjnant,
naturens mange smukke træk og underfundigheder. Magnus er ganske
Kjeld Hillingsø
enkelt en kræsen og super begavelse
på sit felt.
Turistchef,
Lars Nielsen
Rigtig mange kender Magnus som
Køge Kommune
fotograf til vor bog, Sydsjælland, i
Gøngehøvdingens fodspor.
Museumsdirektør,
Og så var det lige, at Cederborg SelKeld Møller Hansen
skabet havde arrangeret et foredrag
Vordingborgmuseerne
med Magnus som fortæller.
Borgmester,
(Carl August Cederborg, som oprinBernd Dikau,
deligt var landmand, blev senere jourLohmen, Tyskland.
nalist og forfatter. Han udkom i 1899
med sin: Göingehöfdingen. I DanBorgmester,
Anders Pettersson,
mark var Carit Etlar udkommet i
Osby Kommun.
1853 med Gøngehøvdingen og i
1855 med Dronningens VagtmeViceborgmester,
Carl
August
Cederborg
ster.)
Erland Nilsson,
Det foregik i Bjärnum Museum ved Hässleholm. http://
Osby Kommun.
www.bjarnumsmuseum.se/
Kultur– och fritidschef, Vi fik hele historien om hvorledes denne fantastiske bog blev til. Blandt
Tommy Johansson,
andet var det væOsby Kommun.
sentligt for MagFormand for Föreningen nus, at der blev
Snapphaneland,
taget hensyn til
Hans Gardelid,
alle årstider.
Osby.
”Også i dette lys
Tidl. ordförande i Före- ser vi vor fælles
historie”, som
ningen för Snapphanelandet,
Magnus sagde.
Marco van Brink,
Det tog lidt mere
Osby.
end et år at fotoFormand for Hembygds- grafere til denne
bog.
föreningen,
Erik Ralsgård,
Vi kørte fra LundPeter Sten Hansen, formanden for Cederselskabet samt Magnus.
Osby
by kl. 15.00 og
var var tilbage i vore egne senge ca. kl. 24.
En ganske stor oplevelse rigere!
Og så kan endelig opfordre til at holde ind til dette interessante lokale
museum, som rummer en flot samling af alle sager.
JB.
Tidl. folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Peter Madsen fortæller…
Torsdag 8. november sad ca. 30 forventningsfulde mennesker, de fleste medlemmer af FSG,
og ventede på endnu et arrangement.
Vor ambassadør, tidl. borgmester i Præstø, regionrådsmedlem og vinbonde m.m. i Sydafrika,
Peter Madsen ville fortælle om sit virke.
Peter havde medbragt en masse flotte
og spændende billeder.
Først fik vi en beretning om hvordan
han og familien siden 2001 har drevet
et uddannelsestilbud, hvor unge kommer ind fra townships, og påbegynder
et forløb, som på sigt skal føre dem
ind i en egentlig uddannelse. Ca, 200
unge afrikanere er i gang med dette ad
gangen.
Denne udvikling blev egentlig startet,
da Nelson Mandela fra ANC blev
valgt som præsident. Hans mange år
på
Robben Island havde på forunderlig vis kun skærpet hans
stærke ønske om et demokratisk samfund, hvor alle skal deltage, og alle skal tage ansvar.
Det er et nyt og spændende samfund med en rivende udvikling.
Selvfølgelig kom Peter også ind på sit erhverv inden for rejsebranchen. Vi så fabelagtig flotte naturscenerier. Også klip
fra de mange fotosafarier, som Peter arrangerer fik vi del i.
Og så er familien blevet vinbønder! Druen shiraz er grundlaget for en fin produktion. Jordbunden og klimaet er perfekt
til vinproduktion.
Hvorfor er det så, at vi ikke ser meget til vin fra disse egne?
Jamen det gør vi da også i
stigende grad. Men det lykkedes i stort omfang for
franske myndigheder, at få
blokeret for vinimport fra
mange egne af verden, her- Peter Madsen fortæller ivrigt...
under Sydafrika og USA i en del år.
Den korteste del af foredraget var om arbejdet i regionsrådet. ”Det kender I jo alle fra pressen, så det ville bare være
ret så kedeligt” fortalte Peter Madsen.
Med sig havde Peter også lidt vin fra sin farm. Alle der havde lyst fik en prøve på denne fremragende rødvin. Den var
stærk og kraftig.
En excellent vin til et middagsselskab.
Tusind tak til Peter Madsen for virket som ambassadør for
vor forening, og for en virkelig spændende aften.
JB.
Peter som kyper...

P.s.: En af vore medlemmer har været på tur i Peter Madsens område. Herfra er en lille artikel i næste SN.

Ny café åbner i Lundby.
Lørdag den 24. november
åbner en ny café i Lundby.
Det er projekt Snaphanen
Café & Butik, der føjer en
hyggelig café til sin virksomhed.
Siden 3. december har
2011 har Foreningen
Snaphanen Café & Butik
drevet Snaphanen Butik på
adressen Lundby Hovedgade 95 i Lundby. Butikken, der har åbent alle
dage mellem 13 og 21,
drives udelukkende ved
hjælp af frivillig arbejdskraft og praktikanter fra
den lokale ungdomsuddannelse STU-Sydsjælland.
Fordi butikken er praktiksted for de unge elever fra STU-Sydsjælland har Socialministeriet
støttet projektet med 750.000 kroner over to år.
Lørdag den 24. november åbner så café-delen af projektet, og caféen får til huse i nabolokalerne til butikken på Lundby Hovedgade 95. Dermed har Snaphanen Café & Butik sat liv i to
tomme butikslokaler, som tidligere husede Lundby Kiosken og Lundby Apotek. Sidstnævnte
flyttede til større lokaler på den anden side af Lundby Hovedgade, da Nordea nedlagde sin
afdeling i Lundby.
Snaphanen Café kommer den nye café til at hedde, og den vil i første omgang holde åbent
torsdag til søndag fra kl. 15-21.
Når der er tilstrækkeligt med frivillige udvider caféen åbningstiden med yderligere dage.
Varesortimentet i butikken bliver kaffe i alle afskygninger, te og kager. Dertil vil man kunne
købe en fadøl, almindelig øl, vand, vin og varme retter som Snaphane-burger, Gøngepizza og mange andre varme retter, som kreeres i samarbejde med Lundby Pizzeria, der er
nabo til den nye café.
Vi håber, at Snaphanen Café bliver et sted, hvor lokale borgere vil komme og få sig en kop
kaffe og en kage og måske et let måltid mad i hyggelige omgivelser og med høflig og kompetent servering, siger formand for Snaphanen Café & Butik, Nils Glud.
I caféen indrettes også en turistinformation, hvor der skal reklameres for egnens seværdigheder samt for seværdigheder i Lundbys venskabsbyer i Skåne og Nordtyskland, henholdsvis
Lönsboda og Lohmen. Turistinformationen udstyres med en computer, så turister kan tjekke
deres e-mail, når de besøger Snaphanen Café.
Det bliver også muligt at holde holde sær-arrangementer i Snaphanen Café. Blandt andet er
der planer om at lave aftener med levende musik og filmaftener, ligesom foreninger kan leje
caféen til bestyrelsesarrangementer eller lignende.
Snaphanen Café udsmykkes af lokale kunstnere, som på skift får lov til at præsentere deres
værker. Ved åbningen er det den lokale kunstmaler Gitte Barbier, der har sine værker på
væggene.
Når både café og butik bruger navne som snaphane og gønge i markedsføringen skyldes det
Lundbys særlige historie. Gøngehøvdingen Svend Poulsen, som huserede på Sydsjælland
under svenskekrigene midt i 1600-tallet med sine snaphaner, boede i Lundby fra 1661 til sin
død.
Åbningen af Lundbys nye foretages af formand for Vordingborg Kommunes socialudvalg,
Mette Høgh Christiansen. Og hun klipper snoren over lørdag den 24. november kl. 15.
Snaphanen Café serverer gratis kaffe (der er frit valg blandt mange slags) og lagkage samt
sandwich fra 15-18. Derefter holder caféen åbent til kl. 21, som fremover fra torsdag til søndag
Skulle der være nogle, der kunne tænke sig at være frivillig i Snaphanen Café, kan man henvende sig til Carsten Bruun på tlf. 4083 9593 og høre nærmere.

Og så en lille mail:
Hej Jens og Peter!
Jeg har lige set på Facebook, at Ann Jönsson er bleve udnævnt til årets yrkeskvinna:
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1745938/Naturhalsans-grundare-ar-arets-yrkeskvinna.html
og jeg har lagt linket ind på Gøngemarkedets side på FB.
Hilsen Jytte Høj Hammer.

Og endnu en lille mail:
Kære bestyrelse!
Her er et klip som jeg har fra YouTube om Chr. 4:

http://www.youtube.com/watch?v=SgHoWwjLsmg

Mvh. Villy Lorich.

Links til billedarkiver
Gøngemarked 2010 , Gøngemarked 2010 - kostymer , Gøngefest 21.august 2010, Debatdag 6.nov 2010
Gøngemarked 2011 , Gønger på Bakkebølle Strand 140412

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

