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Gøngemarked 2014 åbnes lørdag kl. 12 af borgmester Carsten Rasmussen fra
Næstved.
Carsten Rasmussen er en god ven af Gøngemarkedet og desuden ambassadør for
Foreningen Svend Gønge, så vi glæder os til at høre, hvad han vil sige i sin åbningstale!
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Det er 7. gang Lundby afholder Gøngemarked i Lundbyparken.Arrangørerne, som
er Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby og Foreningen Svend Gøn-

ge har været i gang med forberedelserne i lang tid. Som de andre år er der boder med salg og
levende håndværk.

Der er mennesker i 1600-tals dragter som på Svend Gønges tid.
Der bliver danset renæssancedans akkompagneret af 1600-tals musik, spillet af gruppen
”Octavia”.
Der er et spændende og anderledes legeland for børnene.
Når sulten og tørsten melder sig, er der ”Gøngekroen”, som serverer gøngeøl og gøngesteg –
og på pladsen kan der bl.a. kan købes kulsvierpandekager og stegte sild.
Som noget nyt er der lavet et gøngelotteri, der kommer ildslugende gøglere forbi og søndag
eftermiddag får vi besøg af en omrejsende teatertrup, som vil opføre stykket ”Lykkeridderens
fald”.
Gøngemarkedet er en oplevelse for hele familien. Alle de praktiske ting er ved at være på
plads. Så nu håber vi bare på, at det gode vejr tilsmiler os.

Gønger til 1600-tals marked i Lönsboda.
Traditionen tro var der danske gønger med til det flotte 1600-tals marked ved Hjärtaresjön
nær Lönsboda i Skåne.
Denne gang foregik det i weekenden 26.-27. juli 2014.
Vi var 17 personer i alt, og de 10 kørte samlet derop i bus fra Medborgerhuset i Lundby. Re-

sten kørte selv. Fredag tidligt på aftenen mødtes vi kort på markedspladsen – hvor en stor
del af gruppen skulle indlogeres i det hus, som kommunen bruger til lejrskoler. Resten af
gruppen var indlogeret privat, eller havde campingvogn m.v. med. Og et par stykker boede i
Lönsboda.

1600-tals markedet ligger fantastisk ved Hjärtaresjön, hvor nøkkeroser lyser op, hvor børn
og voksne bader, og hvor svenske og danske soldater denne gang ”bekrigede” hinanden
tværs over søen – med nogle mægtige brag og kæmpe krudtskyer. Vejret var som i Danmark: fantastisk, varmt og smukt. En lille byge på ca. 15 minutter lørdag luftede lidt ud, og
det var dejligt.
Som noget nyt var nogle af danserne fra FSG på græsset for at vise et udsnit af reinessancedansene. Det var næsten for varmt til at danse – og træningsforholdene var ikke de bedste.
Men det gik da alligevel, og det virkede som om folk syntes, det var sjovt.
Vores tyske heks, Nuala, var der igen i år – og hun fik produceret en af sine fine drager. Det
er altid dejligt at møde Nuala og Baldur – både på Gøngemarkedet og andre steder i 1600tals verdenen.
Måske blev der lavet nogle gode aftaler vedr. tøj fra Chr. IV’s hof. I hvert fald fik sygruppen både billeder og gode ideer med sig hjem. Hvis vi skulle være heldige at få nogle af
dragterne at se i Danmark, vil medlemmerne af FSG selvfølgelig få besked.
Det kan varmt anbefales at besøge 1600-tals markedet i Lönsboda. Markedet bliver hvert 2.
år (lige år), der er mange spændende boder med hemslöjd, honning, pølser. Der er spændende mad – bl.a. stegte sild på brød og flæsk i boller. Og så er der alle de herlige svenske
snaphaner, som vi jo efterhånden kender.
Jytte Høj Hammer

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, græsplæne 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
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