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1600-tals marked med mulighed for at møde Svend Gønge, der boede i Lundby, og de folk, 
der omgav ham: Ib, kaptajn Mannheimer, Kulsoen og Tam. Derudover vil der også være ud-
klædte soldater, borgere, bønder, embedsmænd, gestlige og folk fra hoffet, ridder Kai Lykke, 
ærkebiskop Hans Svane, borgmester Nansen o.m.fl.  
 
Åbningstalen holdes i år af Peter Steen Hansen, som har været en af driv-
kræfterne oprettelsen af Gøngemarkedet og gennem de allerfleste af de 10 år. 
Vi glæder os til at høre, hvad Peter vil fortælle om det Gøngemarked, han har 
været en del af! Gøngemarkedet program for 10 års jubilæet er nu klar – og 
med forbehold for evt. rettelser, offentliggøres det her! 

 
Udover de programsatte punkter, vil der i løbet af dagene blive 
trukket gevinster i vores lotteri; kanonen affyres flere gange; 
Kulsoen tages til fange. Der er arrangeret skattejagt for børne-
ne og et ”turkort” sælges (snobrød, saftevand, is m.v.) Lurifas 
og Søren Korshøj underholder på pladsen med musik, og der 
er mad og drikke i ”Gøngekroen” og andre steder på markeds-
pladsen. 
 

Vi er så heldige, at vi har fået en aftale med Trup Cirka 
til vores 10 års jubilæumsmarked. 
Om sig selv siger Trup Cirka: ”Trup Cirka - unge, friske, 
lækre mennesker og en flot og venlig hest, leger og op-
træder med gøgl, musik, akrobatik og ild. Trup Cirka 
levere ægte markedsgøgl som i de gode gamle dage. Vi 
optræder med akrobatik, ildjonglering, musik og frivilli-
ge publikummer. Forestillingerne er fulde af energi og 
med en levende dagsorden, som sættes af markeds stem-
ningen, publikums begejstring og gudernes luner!” Trup 
Cirka optræder begge dage: lørdag kl. 11.30 og kl. 14.30 
- søndag kl. 11.45 og kl. 14.30. 
 
Deres video her fortæller lidt om, hvad de har at byde på: 
https://www.facebook.com/TrupCirka/videos/1423693970987860/ 
 
   PROGRAM FOR GØNGEMAKED 2017 – LØRDAG 
 
10.00 Optoget starter fra biblioteket. Når optoget er fremme på markedspladsen affyres ka-
nonen 
10.30 Musik v. Lurifas 
11.00 Skånes Caroliner eksercerer 
11.30 Gøgler 
12.00 Åbningstale ved Peter Steen Hansen—herefter 
Renaissancedans 
12.30 Ringridning 
13.00 Skyggeteater 
14.00 Gøngerne overfalder svensken 
14.30 Gøgler 
15.00 Skyggeteater 
15.05 Mannheimer og Kapellanen spiller terninger 
15.30 Kongens Penge 
16.00 Søren Korshøj spiller og synger 
16.30 Renaissancedans 
17.00 Kanonsalut - markedet slutter for i dag. 

https://www.facebook.com/TrupCirka/videos/1423693970987860/?fref=mentions


 
PROGRAM FOR GØNGEMARKED 2017 - SØNDAG 

 
10.00 Optoget starter fra biblioteket. Når optoget er fremme på markedspladsen affyres ka-
nonen. 
10.30 Gudstjeneste 
11.15 Skånes Caroliner eksercerer 
11.45 Gøgler 
12.15 Renaissancedans 
12.30 Ringridning 
13.00 Skyggeteater 
14.00 Gøngerne overfalder svensken 

14.30 Gøgler 
15.00 Skyggeteater 
15.05 Mannheimer og kapellanen spiller terninger 
15.30 Kongens Penge 
16.00 Musik v. Lurifas 
17.00 Kanonsalut - markedet slutter 
 

Opstilling af boder i Lundbyparken 

Svend kommer med skatten til Fr. III 


