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FSG på Kronborg… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som beskrevet i SN 125 var der arrangeret Renæssance Dage på Kronborg. 
Denne kulisse var naturligvis fuldstændig unik, så der er ikke stor tvivl om, at det 
er et naturligt sted at FSG kan vil være til stede i fremtiden. 
 

Deltag i FSGs arbejde - og glæd dig til store oplevelser! 
 
Endnu en gang har vor utrættelige hjemmeside (JG), taget os alle med til oplevel-
ser fra spændende arrangementer: 
 

http://fsg-fotos03.svend-goenge.dk/#!album-57 
 
 
 

 
 
 
 
 

JB. 
 

På hvilken måde kan man være med? 
 
De fleste af vore medlemmer ved at FSG har flere indsatsområder. Alle områder 
har den nødvendighed over sig, at frivillige og engagerede mennesker bruger 
energi og tid i et givende og forpligtigende netværk. 
 
Gøngemarkedet har en række grupper, som i et samarbejde, får det hele til at fun-
gere: 
Håndværksinteresserede bygger boder op, og deltager i andre praktiske gøremål. 
En stor køkken- og delikatesse gruppe står for det kulinariske. Grill, frugt og 
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grønt, kaffe og kage, suppebod og eventuelt en sodavandsbod. 
Sygruppen nyproducerer og vedligeholder FSGs mange flotte og farverige dragter. 
Flere Renæssancedansere ønskes. Kontakt John Gravesen: 2253 1298. 
Måske en ny Svend Gønge eller suppleant. 
Public Service folk ser til at vi kommer ud over scenekanten - der bliver produceret og opsat 
skilte, pressen bliver kontaktet, Facebook, taget billeder osv. 
Nogen holder kontakt til forskellige myndigheder (tilladelser). 
Andre vedligeholder kontakt til bodholdere og arbejdende værksteder, samt har opmærk-
somheden rettet på nye tiltag. 
 
I første omgang har vi to personer som har overblikket: 
 
Steen Nielsen, ibsvej43@gmail.com  eller 5576 7217 . 
Steen er formand for Foreningen Gøngemarkedet. 
 
Jens Hallqvist, jens@hallqvist.dk  eller 4074 1870. 
Jens er pladskoordinator for Gøngemarkedet. 
 
Hvis du/I på nogen måde kunne have interesse i at deltage i dette netværk, køn, alder og civil stand er under-
ordnet,  så er det kun at kontakte disse to mænd. 
Det ville være så godt! 

JB. 
 

Men nu over til noget andet… 
 

Efterårs- vintersæsonen er nu over os. Vort kære Medborgerhus skal naturligvis stadig være 
stedet, hvor vore talrige foredragsarrangementer ruller ud over rampen. 
 

Onsdag 22. november 2017 kl. 19.00 
 

kommer Birgit Rasmussen og fortæller om sine mange år i den frivillige forenings tjeneste. 
 
I sit oplæg har hun ridset op for mig lidt om indholdet. Jeg kan love, at hun/vi kommer vidt 
omkring. Både i tid og sted. 
 
Hiv nu nabo, venner og familie med. Der er fri entre, men mulighed for at købe det sædvan-
lige øl, vand, the, kaffe og kage. 
 
Vi skal også nok sørge for at have vore sortiment af bøger til salg med. 
Det er jo stadig en god julegaveide for historisk interesserede. Og måske laver vi en lille lod-
trækning om lidt vin. 
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