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Gøngemarked 2013 

bliver en stor oplevelse 
Lørdag-søndag den 17.-
18. august afholdes det 
sjette gøngemarked 
siden starten i 2008. 
Årets gøngemarked 
bliver en del anderledes 
end de foregående år, 
blandt andet får vi i år 
en hel militærlejr. 

Torsdag den 2. maj 
afholdes stormøde for 
alle, der er aktive om-
kring gøngemarkedet, 
samt for interesserede. 
Her kan du komme 
med nye forslag til akti-
viteter. 

                  Læs side 6  

Tag med på forårstur 
til det skønne Skåne 
Kom med på en tre-
dages bustur til det 
skønne Skåne. Det er 
Foreningen Svend 
Gønge, der arrangerer 
turen, som finder sted 
fra fredag den 24. maj 
til og med søndag den 
26. maj. Der er afgang 
fra Medborgerhuset Lundby 
fra Lundby Station, fredag kl. 
14, og vi vender tilbage til 
Medborgerhuset søndag kl. 
ca. 19.00. 

Turen er arrangeret i samar-

bejde med vores venner i C. 
A. Cederborgsällskapet, som 
har arrangeret et spændende 
program for os hele lørdag 
den 25. maj. Søndag arranger 
vi selv udflugtsmål.  

Vi skal bo på det statelige 
Stadshotel på Store Torg i 
Kristianstad. Byen, som 
Christian IV byggede til 
forsvar mod svenskerne.  
Prisen for at deltage i tu-
ren bliver ca. 1300,- kr., 
hvis man bor i dobbeltvæ-
relse. Hvis man skal have 

enkelt-værelse, betales 425,- 
kr. ekstra. I prisen er bustur, 
hotelophold med morgen-
mad, frokost (varm mad) 
lørdag og søndag.      
            Læs mere side 2-5 

Vi skal bo på det statelige Stadshotel i Kristianstad. 
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Program for  
turen til Skåne 
Fredag, den 24. maj 

14.00: Afgang med bus 
fra Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4,  
4750 Lundby, 50 meter 
fra Lundby Station 

18.00: Ankomst til Stads-
hotellet i Kristianstad 

19.00: Middag på Restau-
rant Martini i Kristian-
stad. (Ikke med i prisen!) 

Herefter fri leg i Kristian-
stad 

 

Lørdag den 25. maj 

7.30: Morgenmad på 
Stadshotellet i Kristian-
stad 

8.25: Afgang mod Broby 

9.00: Ankomst til Hem-
bygdsparken i Broby. Vel-
komst ved C. A. Ceder-
borgsällskapet, som er 
guider hele lørdagen. 

10.00: Afgang til Sporra-
kulla Gård 

11.30: Afgang fra Sporra-
kulla og undervejs besø-
ger vi Hönjarums Skanse 
ved Osby.  

13.00: Middag på Broby 
Gästgivaregård. Menu: 
snaphanesteg. 

14.00: Afgang fra Broby 
til Vanås Slot  

15.30: Afgang fra Vanås 
til Gumlösa, som har en 
af Norden ældste mur-
stenskirker  

(fortsættes næste side) 

 

Tag med på tur til Gøngelandet i Skåne 
I samarbejde med C. A. Ce-
derborgsällskapet i Skåne og 
Blekinge arrangerer Forenin-
gen Svend Gønge i dagene 
den 24.-26. maj 2013 en bus-
tur til Gøngelandet i Skåne. 

C. A. Cederborgsällskapet 
sørger for, at vi ser nogle af 
de meste interessante besøgs-
mål i Gøngelandet, og der 
bliver også tid til at besøge 
Dansk-Svensk 1600-talsdag i 
Hörby.  
Der er afgang fra Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby  (50 meter fra 
Lundby Station) fredag den 
24. maj kl. 14.00.  
Vi ankommer til Skåne ca. kl. 
18.00, hvor vi indkvarterer os 
på Stadshotellet i Kristian-
stad, hvor vi skal bo under 
opholdet. Derefter går vi i 
byen og spiser til aften. Der 
er bestilt plads på restaurant, 
men for egen regning, så 
man selv kan vælge, hvad 
man vil spise. 
Efter morgenmaden lørdag 
på hotellet, mødes vi lørdag 
kl. 9 med C. A. Ceder-
borgsällskapet i Broby Hem-
bygdspark, og så sørger vores 
guider ellers for en spænden-

de dag i snaphaneland.  

Middagen indtager vi kl. 13 
Broby Gästgivaregård. Me-
nuen bliver (selvfølgelig) 
snaphanesteg!  
Om eftermiddagen fortsætter 
programmet sammen med C. 
A. Cederborgsällskapet, 
blandt andet med besøg på 
Vanås Slot.  
Vi er tilbage på hotellet ca. kl. 
17.30 og så går  vi ellers i 
byen og spiser til aften efter 
samme princip som fredag 
aften. 
Søndag begynder vi efter 
morgenmad på hotellet og 
udtjekning med et besøg i 
den imponerende Christians 
kirke i Kristianstad, Heliga 
Trefaldighetskyrkan. 
Vi kører derefter til Hörby, 
hvor der er dansk-svensk 
1600-talsdag i Ö. Sallerup 
Prästgård. 
Vi spiser frokost på Hurva 
Gästgivaregård og tager på 
en ekstra udflugt om efter-
middagen, og det bliver 
”noget helt andet”, nemlig et 
besøg på Arnolds Kannibal-
museum i Önneköp.  
Derefter sætter vi kursen 
mod Danmark  ved 17-tiden.  

Ankomst til Medborgerhuset 
Lundby søndag den 26. maj 
kl. ca. 19.00. 
Prisen for tre-dages-turen 
bliver ca. 1275 kroner pr. 
person, hvis man bor på 
dobbeltværelse på Stadsho-
tellet i Kristianstad. Hvis 
man vil bo i enkeltværelse 
koster det 425 kr. ekstra. 
Med i prisen er busrejse frem 
og tilbage, to nætters over-
natning på Stadshotellet med 
morgenmad, middagsmad 
lørdag og søndag middag, 
samt kaffe i entré lørdag og 
søndag. 

       Læs mere de næste sider 

Den gamle Sporrakullagård i 
Gøngelandet er en af de få gårde 
med dele tilbage fra 1600-tallet. 
Den kommer vi til at besøge! 
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Efter besøget i Gumlösa 
Kirke drikker vi kaffe, og 
ved 17-tiden er dagens 
program med Cederborg-
selskabet slut. 

17.30: Ankomst til Stads-
hotellet i Kristianstad 

19.00: Middag på Restau-
rant Bar B. Ko i Kristian-
stad. (Ikke med i prisen!) 

Herefter fri leg i Kristian-
stad 

 

Søndag den 26. maj 

7.30: Morgenmad på 
Stadshotellet 

9.00: Besøg i Heliga Tre-
faltighedskyrkan 
(Christianskirken) i Kri-
stianstad. 

10.30: Afgang til Hörby 

11.15-13.00: Vi deltager i 
1600-talsdagen i Hörby 

13-14.30: Middag på Hur-
va Gästgivaregård 

15.30: Besøg på Arnolds 
Kannibalmuseum i 
Önneköp 

17.00: Afgang mod Dan-
mark 

Ca. 19.00: Ankomst Med-
borgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, 4750 Lundby. 

 

Ret til ændringer i pro-
grammet forbeholdes! 

Besøg på Sporrakulla Gård 
Sporrakulla Gård i Gøngelan-
det i Skåne er et sted, man 
absolut må besøge, hvis man 
vil høre mere om  snaphaneti-
den i det nordøstlige Skåne. 

Dele af gården er helt tilbage 
fra 1600-tallet og er en af de 
få gårde, der undgik Karl den 
11.’s gårdafbrænding i hele 
Örkened sogn, hvor han en-

deligt ville gøre op med snap-
hanerne, som fortsat kæmpe-
de mod svenskerne. 

                Lørdag kl. 10.30 

Filmen Snapphanar, 
som også har været 

vist i dansk tv, blev 
delvist optaget på 

Sporrakulla Gård, 
som vi skal besøge. 

Vi skal opleve snaphaneslottet Vanås 
Ca. 20 kilometer nord for 
Kristianstad ligger det gamle 
danske slot Vanås. I 1500-
tallet tilhørte slottet Brahe-
slægten. 
Under svenskekrigene i 1600-
tallet var Vanås centrum for 
de dansksindede snaphaner i 
deres modstandskamp mod 
svenskerne. I slotsparken står 
den gamle snaphane-

eg endnu. Efter sigende er 
flere snaphaner blevet hængt i 
træet. Under den nordiske 
syvårskrig blev dele af slottet 
ødelagt af svenskerne, men 
blev genopført efter krigen.  
Når vores værter også ønsker 
at vi skal besøge Vanås Slot, 
er det fordi forfatteren C. A. 
Cederborg, som deres for-
ening hylder, blev født i en 

tilbygning til Vanås Slot i 
1849.  
C. A. Cederborg, som var 
snaphaneforfatter, har blandt 
andet skrevet romanen 
”Göingehövdingen” og ham 
vil vi komme til at høre meget 
mere om på turen. 

 

                Lørdag kl. 14.30 

På Vanås Slot findes et museum for svensk og international samtidskunst. Museumsgenstande er udstillet i 
parken og udstillingshallerne i de renoverede stald- og ladebygninger. Parken rummer mere end 40 permanen-
te installationer og skulpturer af blandt andet Per Kirkeby og Yoko Ono.  
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Pris: 

Prisen for at deltage i tu-
ren til Skåne 24.-26. maj 
er 1275,- kr. pr. person, 
hvis man bor i dobbelt-
værelse.   

Bliver der tale om juste-
ring af beløbet, vil ekstra 
betaling blive opkrævet 
omkring 10. maj. Hvis du 
skal have penge tilbage, 
vil du få dem på turen. 

Med i prisen er bustrans-
port, hotelophold (to 
nætter på Stadshotellet i 
Kristianstad i dobbeltvæ-
relse) inkl. morgenmad 
lørdag og søndag. 

Middag lørdag kl. 13 og 
søndag kl. ca. 13.30. Dog 
ikke drikkevarer ud over 
1 mellanøl eller sodavand. 

Entréer og kaffe lørdag. 

Hvis du ønsker at bo i 
enkeltværelse på Stadsho-
tellet i Kristianstad, skal 
du betale 425 kr. ekstra. 
 

Du skal selv betale: 
Middagene fredag og lør-
dag aften. Evt. kaffe og 
entréer søndag og ekstra 
drikkevarer til måltiderne. 

Her spiser vi: 
Fredag aften kl. 19: 
Restaurant Martini 
i Kristianstad 

Lørdag middag kl. 13: 
Broby Gästgivaregård 

Lørdag aften kl. 19: 
Restaurant Bar-B-Ko 
i Kristianstad 

Søndag kl. ca. 13.30: 
Hurva Gästgivaregård 
Hurva 

Yderligere oplysninger om turen: ring/sms 6130 1004  
eller skriv til goenge@syvsogne.dk 

Den fantastiske Christianskirke 

Heliga Trefaldighetskyrkan, eller bare Christianskirken, i Kristianstad er i sig selv en rejse til Kristianstad 
værd. Vi skal besøge den enorme og ufatteligt smukke kirke, bygget af Chr. IV, søndag formiddag. 

Når man er i Kristianstad skal 
man besøge den fantastiske 
kirke, som Chr. IV byggede 
1618-1628. Bygningsværket er 
imponerende, og det er kirke-
rummene og interiøret også. 

Hvert forår blomstrer Chr. 
IV’s monogram i blomster 
foran kirken, og Kristianstad 
er i øvrigt vældig stolt af sin 
danske fortid. Kristianstad 
kommune er i 
øvrigt den ene-
ste kommune i 
hele verden, 
som har et an-
det lands mo-

narks monogram i sit byvå-
ben. Chr. IV’s monogram er 
en del af Kristianstads byvå-
ben.  

Vi besøger Heliga Trefaldig-
hetskyrkan i Kritianstad søn-
dag formiddag fra 9-10.30. 

Arnolds Kannibalmuseum 
Efter at have besøgt en 
række historiske steder kan 
vi nok trænge til noget helt 
andet søndag, inden vi skal 
hjem. Derfor har vi arran-
geret et besøg i Arnolds 
Kannibalmuseum i Önne-

köp ved Hörby søndag 
eftermiddag. Det bliver 
vildt. Manden har besøgt 
156 lande og har taget de 
mest mærkelige ting med 
hjem. Og de er nu blevet 
til et museum. 
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Dansk-svensk 1600-talsdag i Ö Sallerup 
Søndag ved middagstid aflæg-
ger vi det nye initiativ dansk-
svensk 1600-talsdag i Ö Salle-
rup en visit. Vi støtter det 
gode initiativ, og vil bede alle 
turdeltagere, der har 1600-
talsdragter, om at medtage 
disse og tage dem på under 
opholdet i Ö Sallerup ved 
Hörby. 
Vores nye venner i Hörby har 
brug for vores hjælp til at 
udvikle deres glimrende initia-
tiv.  

Tilmelding  
til Skåneturen: 
Hvis du vil med på turen 
til Skåne, skal du senest 
28. april  sende din bin-
dende tilmelding til  
goenge@syvsogne.dk 

Oplys hvor mange, der 
skal med, navn, adresse, 
mobil-nr. (nr. på den mo-
bil, du tager med til Skå-
ne) samt e-mail-adresse. 

Deltager-gebyret skal se-
nest mandag den 29. april 
overføres til Foreningen 
Svend Gønges konto:  
0044 6271 864 068. 

Når vi ved, hvem der skal 
med tilsender vi jer pr. 
mail alle relevante delta-
geroplysninger, herunder 
en deltagerliste, den ende-
lig pris for turen og det 
endelige program. 

En forudsætning for, at 
turen bliver gennemført, 
er at mindst 30 personer 
har meldt sig til turen søn-
dag aften den 28. april. 

Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger, er du mere 
end velkommen til at sen-
de dine spørgsmål til  
goenge@syvsogne.dk. 

 

Turen arrangeres af For-
eningen Svend Gønge 

Turleder: Peter Sten Han-
sen, tlf. +45 6130 1004 

Chauffør: Jens Chr. Ras-
mussen 

 

Gumlösa Kirke er 
en kirkebygning øst 
for Hässleholm i Skåne. 
Den blev indviet den 26. ok-
tober 1191 af ærkebi-
skop Absalon i nærværelse af 
den norske ærkebiskop Eirik 
Ivarsson af Nidaros og den 
svenske biskop Stenar af 
Växjö. Kirken er den æld-
ste murstensbygningen i Nor
den. 

Ridderen i Gumlösa Trugot 
Ketilsen fik kirken begavet 
med udsøgte relikvier som en 
splint af Jesu kors og et brud-
stykke af klippen ved hans 
grav. For ikke at tale om et 
af jomfru Marias hovedhår og 
et af apostlen Peters skæghår. 
Gumlösa Kirke endte på an-
denpladsen i en afstemning 
i 1999 om årtusindets byg-
ningsværk i Sverige. 

                Lørdag kl. 16.00 

Vi besøger Nordens ældste murstensbygning 

Hönjarum 
Skanse 
ved Osby 
Vejen fra Östra Göinge til Kri-
stianstad gik via Hönje bro forbi 
Hönjarum Skanse.  
Her kom tropper og krigsforsy-
ninger fra og til det nordøstlige 
Skåne fra Småland under skån-
ske krig 1675-79. 
Jo længere krigen varede, desto 
vigtigere blev det for danskerne 
at få sat en stopper for sven-
skernes forbindelse til hæren i 
Kristianstad, og her spillede 
Hönjarum skanse en vigtig rolle. 
Den svenske styrke, der befandt 
sig i skansen bestod af 30 drago-
ener, ledet af fenrik Erick 
Springare. Deres ordre var at 
bevogte broen, og hver aften 
tog de derfor broplankerne ind 
for at forhindre danskerne i at 
gå nord om Helge å. 
Snaphanerne gjorde flere forsøg 
på at angribe Hönjarums Skans. 

Snaphanerne i Östra Göinges 
kompagni blev ledet af kaptajn 
Niels Andersson, og han havde 
fået opgaven at indtage skansen. 
Den 10. juli 1678 omringede de 
skansen og belejrede den 
Efter en uges tids belejring an-
kom yderligere 100 snaphaner 
under kaptajn Aage Monsen 
Harlof. Han var professionel 
soldat med stor erfaring som 
ansvarlig for Vestre Göinges 
friskyttekompagni. 
Det simpleste var at sulte og 
tørste svenskerne ud og det 

lykkedes. Svenskerne kapitulere-
de efter tre uger. 
De svenske soldater blev heref-
ter ført som fanger til den dan-
ske lejr ved Kristianstad. 

Under den guidede tur til 
Hönjarum Skans får vi fortalt 
om baggrunden for krigen og 
om de kendte og mere ukendte 
mennesker, som har passeret 
forbi Hönjarum Skans. 

             
                 Lørdag kl. 12.00 
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Nyttige websteder: 

Stadshotellet i Kristiansstad: 

www.stadshotelletkristians
tad.se 

 

Restaurant Martini, Kristian-
stad: 

www.restaurangmartini.se 

(se menu og priser) 

 

Restaurant Bar-B-Ko, Kristi-
anstad: 

www.bar-b-ko.se 

(se menu og priser) 

 

Arnolds Kannibalmuseum: 

www.kannibalmuseum.se 

 

 

Her skal vi spise 

Fredag aften kl. 19: 

Restaurant Martini  
i Kristianstad 
En hyggelig restaurant i italiensk 
stil i den centrale bydel har fået de 
fineste anmeldelser af danskere, 
der har været i Kristianstad. 

God mad er også en vigtig del af en udflugt. Og vi har 
prøvet at finde nogle gode spisesteder, når vi skal til 
Skåne 24.-26. maj. 
Vi spiser sammen fredag aften, lørdag middag, lørdag 
aften og søndag middag (lidt sent, så kan vi klare os 
uden mad, indtil vi er hjemme). 
Middagene lørdag og søndag middag er inkluderet i 
deltagergebyret. Det er aften-middagene på restau-
rant i Kristianstad ikke, da der skal være mulighed 
for individuelle bestillinger! 

Lørdag aften kl. 19: 

Restaurant Bar-B-Ko i Kristianstad 
Restaurant Bar-B-Ko i det centrale Kristianstad har 
også fået fine skudsmål af danske, der har været i byen. 
Især er restaurantens grill-retter populære.  

Søndag kl. ca. 13.30 skal vi spise til middag på 
den gamle landevejskro i Hurva. Det er en af de 
kroer, der efter dansk lov af 1639 blev anlagt 
med ti kilometers mellemrum. Ligesom Broby 
Gästgivarergård. 
Siden 1972 har Peter og Kristina Hermann hyg-
get om gæsterne og serveret god gedigen hus-
mandskost, som både skåninger og vi sjællænde-
re kan lide. 
Her kan vi få ægte skånsk sildebord, landlig hus-
mandskost og traditionel søndagsmiddag. 

Den nuværende Hurva Gästgivaregård blev 
opført i 1865, efter at det tidligere gæstgiveri 
brændte ned til grunden i 1837.  
I de mellemliggende år boede man til leje i na-
boejendommen. 

Læs mere: www.hurvagastgivaregard.se/

Den gamle landevejskro i Hurva 

Den gamle danske kro Broby Gästgivaregård 
Den står på snaphanesteg, 
når vi lørdag spiser til mid-
dag på Broby Gästgivare-
gård sammen med vores 

venner fra C. A. Ceder-
borgsällskapet. Og krovær-
ten er frisk og fortæller os 
kroens historie. 
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Bestil en gønge-guide 

En guide til en hel dag i 
Gøngehøvdingens fod-
spor koster 1000,- kr.  

Er det kun en mindre tur 
på under 3 timer, koster 
det 500,- kr. at få en gøn-
ge-guide med.  

En gønge-guide bestilles 
på goenge@syvsogne.dk  
eller  
pr. tlf./sms: +45 6130 
1004 

Læs mere på  
www.syvsogne.dk 

 
Prøvetur med  
de nye gønge-guider 

For kun 100,- kr. kan du 
søndag den 12. maj fra kl. 
10.00 til ca. 16.00 komme 
på en tur i Gøngehøvdin-
gens fodspor, guidet af 
vores nye gønge-guider. 

Turen er for medlemmer 
af Foreningen Svend 
Gønge, og du kan tilmelde 
dig ved at sende en mail til 
goenge@syvsogne.dk eller ved 
at ringe/sms’e til  
+45 6130 1004 senest 
torsdag den 25. april. 

Turen gennemføres med 
minimum 25 tilmeldte. 

Fire nye gønge-guider er  
klar til at tage mod turister 

Chris Hermansen, Gunnar Stobbe, Ib Lundby og Anita Larsen, Foreningen Svend Gønges fire nye gønge-
guider, som nu er parat til at fortælle turister om Gøngehøvdingen Svend Poulsens bedrifter på Sydsjælland. 
Her fotograferet ved mindestenen for Svend Poulsen, som står ved siden af Lundby Kirke og kirkegård, hvor  
Svend Gønge ligger begravet. 

De hedder Chris, Gunnar, Ib 
og Anita. Og fælles for dem 
er, at de i vinter har gennem-
gået et gønge-guide-kursus i 
Foreningen Svend Gønge i 
Lundby og nu er klar til at 
være guider for turister, der 
ønsker at høre historien om 
Svend Gønge og hans snap-
haners bedrifter på Sydsjæl-
land og se nogle af de steder, 
hvor de dramatiske begiven-
heder under svenskekrigene i 
1600-tallet fandt sted. 
På kurset har de fire lært at 
tage sig af en busfuld turister, 
som vil se, hvor Svend Gøn-
ge ligger begravet, hvor hans 
gård i Lundby lå, hvor hans 
sidste bolig var, og dertil er 
de klar til at tage på en rund-

tur i det dejlige sydsjælland-
ske landskab og vise, hvor de 
dramatiske kampe mellem 
Svend Gønge og hans snap-
haner og svenskerne fandt 
sted. Der bliver besøg ved 
snaphanestatuen ved Frede-
riksminde i Præstø, et ophold 
ved Jungshoved slotsbanke, 
en herlig tur langs Præstø 
Fjord, ad den gamle konge-
vej, hvor man ser hvor Tap-
pernøje Kro lå, Ellemosen, 
Bækkeskov, Hellede Mølle og 
der fortælles om Sjolte, hvor 
virkelighedens Ib, Laurits 
Hemmingsen boede, da 
Svend Gønge hvervede ham 
som snaphane. Turen går 
også til Snesere Præstegård, 
hvor snaphaner gjorde en 

hoben svenske soldater kaput 
og blev anmeldt til myndighe-
derne af præsten. Det koste-
de Svend Gønges tro væbner  
Laurits Hemmingsen livet. 
Gønge-guiderne er også parat 
til at lave individuelt tilrette-
lagte ture. 
Standardturen varer ca. 6 ti-
mer og indbefatter middag på 
Udby Kro (ærtesuppe lavet af 
opskrift fra 1600-tallet og 
snaphanesteg). Turen sluttes 
af med kaffe og lagkage i 
Snaphanen Café i Lundby. 
En guide til en stor tur (6 
timer) koster 1000 kroner. En 
lille tur på ca. 3 timer koster 
500 kr.  
Udgifter til bus og fortæring 
afholdes af turarrangøren! 

Gøngeguider på  
Gøngemarked 2013 

Også på Gøngemarke-
det i Lundby den 17.-18. 
august vil du kunne mø-
de gøngeguiderne. To af 
dem vil være til rådig-
hed for gæsterne, som 
måtte være interesseret i 
historien bag de mange 
historiske figurer på 
Gøngemarkedet. 
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Foreningen Svend Gønges 
elektroniske nyhedsbrev Se-
neste Nyt bliver fra dette 
nummer redigeret af et redak-
tionsudvalg med formanden 
som ansvarshavende redak-
tør. Redaktionen består heref-
ter af formand Peter Sten 
Hansen (ansvarshavende), 
sekretær Jens Beck, næstfor-
mand Villy Lorich, kasserer 
Jens Hallqvist og bestyrelses-
medlem Gunnar Stobbe. 
Seneste Nyt koncentrerer sig 
om emner, der har med for-
eningens virke, klart beskre-
vet i foreningens formålspara-
graf, at gøre. 

 
På vegne af bestyrelsen 

Peter Sten Hansen 
formand 

Ny ledelse af  SN  

 

Gøngemarked i Lundby 
17.-18. august 2013 

Lørdag-søndag den 17.-18. 
august holder Foreningen 
Svend Gønge i samarbejde 
med Borgerforeningen Lund-
by og Medborgerhuset Lund-
by for sjette år i træk gønge-
marked i Lundby. 
Det foregår som de foregåen-
de fire år i Lundby-Parken, 
Lundbyvej 1, 4750 Lundby. 
Der er store ændringer og 
mange nyheder i støbeskeen 

til årets gøngemarked. Blandt  

 

 

andet får ”militæret” sin egen 
plads, og her vil der blive gået 
til stålet, lover general Villy 
Lorich.  
Endvidere vil der i år blive 
meget mere at opleve for 
børnene, både store og små 
end tidligere. 

Stormøde om Gøngemarked 2. maj 

Spil skak med Chr. IV 

På Gøngemarked 2013 kan 
du få dig et spil skak med 
Chr. IV. Det koster 20 
kroner at få et spil med 
den gamle konge. Vinder 
du, får du pengene tilbage. 

Spil terning med  
Mannheimer 

Måske har du mere held 
med at spille terning med 
den koleriske tyske kap-
tajn Mannheimer i svensk 
tjeneste end den stakkels 
kapellan Tange. 
På Gøngemarked 2013 får 
du chancen for at slå 
Mannheimer i terninge-
spil. 

Torsdag den 2. maj kl. 19.00 
er der stormøde om Gønge-
marked 2013 i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby.  
Alle, der har noget med 
Gøngemarkedet at gøre, eller 
som har lyst til at have det, 

er velkomne til mødet, hvor 
markedskoordinator Steen 
Nielsen vil gennemgå de 
foreløbige planer, og hvor 
det være muligt at komme 
med forslag til nye aktiviteter 
til markedet. 

Der er  ingen tvivl om, at Gønge-
marked 2013 bliver mindst lige så 
festligt og fornøjeligt som de foregå-
ende fem markeder. 

Ambassadører for Foreningen Svend Gønge 

Danmark:  
Godsejer Bernt Johan Collet, 
Lundbygård.  
Godsejer, Peter Zobel, Bækkeskov.  
Godsejer Peter Oxholm Tillisch, 
Rosenfeldt.  
Godsejer Peter Henrik Tesdorpf 
Gjorslev Gods.  
Godsejer Marianne Holst, Nysø.  
Regionsrådsmedlem, Peter Madsen 
Rone Klint, Præstø.  
Borgmester Marie Stærke, Køge 
Kommune.  
Borgmester, Henrik Holmer, Vor-
dingborg 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.  
Forfatter og socialrådgiver Hanne 
Reintoft  

Tidl. borgmester Gina Øbakke. 
Fhv. generalløjnant Kjeld Hillingsø 
Turistchef Lars Nielsen Køge 
Museumsdirektør Keld Møller 
Hansen, Museerne Vordingborg 
 
Skåne: 
Borgmester Anders Pettersson, 
Osby Kommun.  
Viceborgmester Erland Nilsson, 
Osby Kommun.  
Tommy Johansson, formand for  
Lönsboda Samhällsförening 
Hans Gardelid, formand for 
Föreningen Snapphaneland, Osby.  
Marco van Brink, tidl. fm. f. 
Föreningen Snapphaneland.  
Erik Ralsgård, formand for Osby 
Hembygds-förening. 
Marcu Frennegård, formand for C. 
A. Cederborgsällskapet. 
 
Tyskland: 
Borgmester Bernd Dikau, Lohmen.  
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Husk, der er stormøde forud 
for Gøngemarked 2013. 

Stormødet foregår torsdag 
den 2. maj kl. 19.00 i Med-
borgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. 

Alle er velkomne! 

L.A. Rings oliemaleri ”Kilden i Mogenstrup” med pottemager Herman A. Kähler (1846-1917), hans kone Jansine 
(1848-1901) og deres datter Sigrid (1874-1923). 

Det gamle kildemarked i Mogenstrup genopstår 
- Vi har brug for dig til en ny 
version af Mogenstrup Kilde-
marked den 22. og 23. juni 2013 
fra kl. 10 til 19. 

Sådan siger den lokale ildsjæl i 
Mogenstrup, Chris Hermansen, 
som er langt fremme med pla-
nerne om igen at gøre Mogen-
strup til et valfartssted, og til 
brug for det, bruger han, som 
man gjorde helt tilbage i middel-
alderen, kildemarkederne. 

- Vi støver en gammel tradition 
af, der var holdt i hævd fra 1200
-tallet og frem til 1882. Vi me-
ner, at vores by fortjener, at vi 
genoptager det berømte kilde-
marked, vi kan læse om i Chri-
stian Winthers Hjortens Flugt 
og H.C. Andersens digt Skov-
bal. Vi vil genskabe et marked 
på et fundament af Dansk 
stolthed og glemte traditioner, 
siger Chris Hermansen, som 
fortæller, at han har brug for 
udstillere af livstils- og livsny-
derprodukter, samt foreninger, 
der beskæftiger sig med kultur, 
idræt, folkedans med mere. Ild-
sjæle, der vil komme og visem 
hvad de går og laver i de små 
landsbyer og vil tilføre vores 
fantastiske program lokalt fin-
geraftryk. ”Let’s get on the 
train” sammen med Grasolin 

starring Nikolaj Rysager, Søren 
Korshøj og Ronni Pedersen, der 
sætter gang i sankthans-
stemningen før aftenens mange 
andre arrangementer. Der vil 
være show fra hesteryg, mikro-
bryg, sækkepiber, gønger og 
snaphaner, en ægte (forstås!) 
heks og masser at se på. 

- Men vi har brug for jer til at 
gøre året kildemarked helt unikt 

og dejligt, siger Chris Herman-
sen.  

Se og hør mere på 
www.musikalskevenner.dk. Her kan 
du også tilmelde dig som udstil-
ler eller optrædende via kontakt.  

Vi håber at se dig!         

Chris Hermansen 
Gønge-guide og  

medlem af Foreningen Svend Gønge 

Sådan ser Sankt Mogens Kilde i Mogenstrup ud i dag. De lokale vil ildsjæle 
vil på sigt retablere kilden. 


