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Gøngemarked i Lundby fremover i uge 33
De tre foreninger bag de årlige gøngemarkeder i Lundby har besluttet, at Gøngemarked fremover skal holdes i uge 33.
- På den måde bliver folk aldrig i tvivl om, hvornår der er Gøngemarked i Lundby, siger markedskoordinator Steen Nielsen.
Gøngemarkedet blev i år holdt for syvende år i
træk, og de fleste år har markedet været afholdt i
uge 33, men de seneste to år har det været uge
34. Det har skabt usikkerhed hos folk, der i god
tid planlægger deres deltagelse. Men med beslutningen om fast at holde markedet i uge 33 er den
usikkerhed væk.

-Vi har på en måde lært af Vordingborg Festuge, som altid holder deres arrangement i uge 28. Det betyder, at gæster og hjælpere flere år i forvejen ved, at de
skal sætte den uge af. Således kan vores gæster og hjælpere nu indstille sig på, at
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lørdag-søndag i uge 33 skal man til Gøngemarked i Lundby, siger Steen Nielsen.
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Planlægningen af Gøngemarked 2015 er allerede i fuld gang. Og den 15.-16. august 2015 (i uge 33!) vil man kunne opleve mange nye ting på det historiske marked i Lundby. Især vi der være rigtigt meget for børnene i 2015, understreger
markedskoordinatoren.
Steen Nielsen efterlyser flere og nye bodholdere, som måtte have varer eller
håndværk, som passer ind i det historiske marked, som prøver at genskabe stemningen fra 1600-tallet, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen førte sin guerillakrig
mod svenskerne på Sydsjælland og senere boede i Lundby til sin død.
- Vi laver absolut ikke et kræmmermarked, men historiske håndværk og varer,
herunder mad- og drikkevarer, som man havde dengang, vil vi gerne have flere

af.
Hvis man er interesseret i at blive en del af Gøngemarked 2015 i Lundby, kan man kontakte
den ansvarlige for dette område Jens Hallqvist på tlf. 4074 1870 eller sende en mail til
jens@hallqvist.dk.
- Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 15.-16. august 2015 – i uge 33, siger markedskoordinator Steen Nielsen.

Kuppet ved Loshult
24. juli 1676
Ifølge aftalerne i Roskildefreden, forhandlet og underskrevet i Roskilde 1658, måtte Danmark overdrage Skåne til Sverige. Herefter blev dagligdagen endnu
mere svær for befolkningen, som for de fleste naturligvis havde en
dansksindet indstilling.
Den danske konge, Christian V, mente nok at han kunne generobre
det tabte land, så han erklærede krig og gik i land 29. juni 1676 med
omkring 14.000 mand. Hermed var Den Skånske Krig, som rasede
frem til 1679 en realitet.
Fredsaftalen

I mellemtiden var snaphaner, afdelinger af lokale loyale mænd over for den danske konge,
begyndt en guerilla krig mod den svenske hærs tilstedeværelse. Ved en af disse træfninger,
tæt ved Loshults Kirke, nær grænsen op mod Småland, havde en stor transport gjort holdt.
Den var tungt læsset med krigsbytte, penge, Karl XI´s telt,
ammunition og en stor mængde stemplede metalplader.
Ret hurtigt spredte rygtet sig, at vognene transporterede disse
store rigdomme. Efter et voldsomt sammenstød ved kirken,
måtte de overlevende svenske soldater trække sig tilbage
nordud til Småland. Vogntoget blev naturligvis rippet for alt.
I 1684 blev der nedsat en kommission, som skulle finde frem til de skyldige. Enkelte blev
arresteret og dømt til døden. Alle anklagede blev senere benådet af Karl XI.
Et senere skøn over de tabte værdier har nævnt en anslået en værdi omkring 30.000 rigsdaler. Mest i form af stemplede kobberplader, hvor kun ca. en femtedel blev fundet.

Selv i disse tider lever drømmen om ”den store skat” stadig i området. I 1996 blev der i forbindelse med skovplantning fundet ti kobberplader.
Læs mere her: http://www.sydsverige.dk/?pageID=325
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Medborgerhuset i Lundby
Et i mange måder et centralt hus. Det ligger 50 m. fra station og dermed er der forbindelse
til hele verden!
Gode kræfter arbejder konstant med at vedligeholde og forbedre huset så det kan rumme en
masse gode og spændende funktioner. I øjeblikket arbejdes med isætning af nye og mere
miljørigtige vinduer. Internet adgang er også under planlægning.
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

Nyhedsbrev:
For at tilbyde en udadvendt kontakt til alle interesserede ud giver huset også et nyhedsbrev.
Dette brev kan man abonnere på ganske gratis. Her publiceres naturligvis husets aktiviteter.
Du sender en mail med navn, adresse og mailadresse til:
jyttehammer@gmail.com
Så let er det at tilmelde sig.
Og så danner huset rammen om stort set alle FSGs arrangementer.

Anna Cathrine af Brandenburg
Anna var Danmarks dronning gennem 15 år.
Hun er født 15. juni 1575 i Tyskland. Den 27. november 1597 blev
Anna gift med Christian IV. Der var pest i København, derfor skete
det under beskedne former på Haderslevhus.
Den 11.juni 1598 kronedes dronningen i Vor Frue Kirke i Købehavn.
Hun dør 8. april 1612 i København, 36 år gammel. Hun føder i sit
korte liv 7 børn, hvor vi blandt andre finder den senere Frederik III.

Intet tyder på at Anna har været involveret i
nogen afgørelser i forbindelse med forlovelse,
bryllup, ægteskab, rejser eller andre gøremål.
Det tyder på at Christians ufatteligt store ego
har passiviseret hende fuldstændigt. Han er
registreret i at have faderskab til mindst 23 børn.
Det beskrives, at Anna dør af koldfeber, hvilket er synonym for malaria. Hun ligger i sarkofag i Roskilde Domkirke.
Som dragtperson spiller Winni Hansen rollen på fornemste vis ved
festlige lejligheder.

Östra Sallerup
Foreningen Svend Gønge har mange gode kontakter og samarbejdspartnere. En af disse ligger i Skåne:
Eva Grip, projektledare för HOTSPOT Kölleröd.
eva.grip(at)evagrip.se, +46733-861966
Kölleröd 7335, 242 91 Hörby
Her arrangeres mange oplevelser, hvor FSG også deltager, blandt andet et 1600-tals Marked:

http://hotspotkollerod.se/2014/08/01/1600-talsmarknad-i-lonsboda/
Et direkte link til foreningen er: www.hotspotkollerod.se
Og så produceres der også film/videos fra arrangementer:
https://vimeo.com/111463436
Skulle disse links ikke fungere, så skal man kopiere dem til adresselinien i browseren.
God fornøjelse.
Eva Grip og Jens Beck.

