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Nyt fra medlemmerne… 

 
 
Hermed, som opfordret, en lille erindringsplamamse om mit første 'møde' med den 
legendariske helt, Gøngehøvdingen. 
 
Jeg er årgang 1942 og var som skoledreng me-
get  optaget af at læse bøger om historiske 'helte' 
og -begivenheder, der dengang fandtes i en mang-
foldighed af børne- og ungdomslitteratur. Mange 
bøger fik jeg af min far, som selv havde fået dem 
som dreng, bl.a. Gøngehøvdingen og Dronnin-
gens Vagtmester fra Chr. Erichsens forlag, samt 
skuespiludgaven af Gøngehøvdingen fra samme 
forlag i 'Børnenes Bogsamling' udgivet 1910. 
Begge havde illustrationer af Poul Steffensen og 
desuden K. Hansen Reistrup i sidstnævnte. 
 
Jeg voksede op på Islands Brygge i København, 
hvor der på daværende tidspunkt var masser af steder man kunne lege,  bl.a. Amager fælled, der lå 
hen med buskads, bunkers og spændende områder. Et oplagt sted at lege 'røver og soldater'. Selv-
om den nylig afsluttede krig og besættelse prægede legene (ingen ville være tyskere!), så var alle 

heltene præsenteret, Robin Hood, De tre musketerer, Tarzan 
m.fl. og så sandelig også Gøngehøvdingen og Ib. 
 
I fantasien var vi udklædte, men til fastelavn kunne det bedre 
lade sig gøre, at optræde som sin helt, Svend Gønge. 
 
I fødselsdagsgave fik jeg Gøngehøvdingen på plader (lakplader) 
indspillet bl.a. med Paul Reichardt. Den elskede jeg at lytte til 
og mine kammerater ligeså....især da gøngerne under sang og 
musik vandrer ud af hulen. Jeg kunne i min fantasi identificere 
mig med Tom, der trods sin mor Kulsoens protest, hjalp Svend 
Gønge. 
 

I min fars forretning Model og Hobby, 
blev også forhandlet Priors dukketeatre. 
Jeg fik lavet et flot teater med fars hjælp 
og spillede div. stykker sammen med 
mine forældre, søstre og kammerater, 
som også var tilskuere. Jeg lavede nogle 
forestillinger selv og f.eks. tegnede ku-
lisser m.m. - Men på dette teater opførte 
jeg selvfølgelig også Gøngehøvdingen 
med de pragtfulde kulisser, som det tog 
en frygtelig tid at klistre op og udskære. 
Det var en sjov tid - og mit tidlige møde 
med Carit Etlars Svend Gønge. 
 
For 40 år side flyttede min kone og jeg 
og mine to  sønner til Sydsjælland - netop i Gøngernes område og nu er det så mine børnebørn, 
der med nysgerrighed hører, ser og oplever historierne om vor helt, Gøngehøvdingen. 
 
Hilsen, Leif Elmann Pedersen 
Engelstrup. 
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Som mange vil huske, havde vi i starten af marts endnu et fælles arrangement mellem Lo-
kalhistorisk Forening i Fladså og Foreningen Svend Gønge. 
Her blev der lovet os en opfølgende tur til Vikingeborgen.  

Historisk tur 
lørdag d. 16. juni 2018 

 
Lørdag d. 16. juni arrangerer vi tur til Køge, hvor vi vil besøge udgravningerne af Vikinge-
borgen og Køge Miniby. Der serveres sandwiches, øl og vand til frokost, som indtages i Kø-
ge Miniby. 

 

Program: 
Kl. 9.00   : Afgang med bus fra Fladsåhallen i Mogenstrup. 

Kl. 9.15   : Afgang med bus fra Korskildeskolens parkeringsplads. 

Kl. 10.00 : Ankomst til Borgringen, hvor der er rundvisning kl. 10.30.   

 

   
 

 
Efter rundvisningen kører vi til Køge Miniby, hvor vi spiser sandwiches og får lidt at drikke. 
Og så... 
 
Kl. 13.00 : Rundvisning i Køge Miniby. Den varer 75 minutter. 
Kl. 14.00 : Så kører vi hjem. Vi forventes at være i Brøderup ca. 14.45 og i Mogenstrup ca. 
15.00 
 
Pris: 150 kr. pr deltager.  Beløbet indbetales på reg. nr. 2510 kontonr. 45 95 61 42 58 
 
Tilmelding:  senest 11. juni på tlf.: 51547697 eller pr. mail oleib@hansen.mail.dk 
 
Vi håber på rigtig mange tilmeldinger og solskin, så er vi sikre på en hyggelig og spændende 
historisk oplevelse. Besøget ved udgravningerne af Borgringen sker i forlængelse af muse-
ums-inspektør Jens Ulriksens foredrag i begyndelsen af marts. Om både Borgringen og Kø-
ge Miniby findes der masser af information på de respektive hjemmesider. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Lokalhistorisk Forening Fladså 
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1. Indledning 
 
Den fremadrettede datalovgivning fordrer, at Foreningen Svend Gønge efter 25. maj 2018 
vil overholde den af EU vedtagne persondataforordning. 
 
Foreningen vil blandt andet skulle kunne opfylde følgende: 
 

 Dokumentere hvilke personoplysninger vi behandler, og hvem vi evt. deler dem med. 

 Oversigt over behandlingsaktiviteter. 

 Oplysningspligt om behandlingsgrundlag, hvor længe oplysningerne behandles og mu-
ligheden for at klage til Datatilsynet. 

 Beskrive procedure og rutine for hvordan man f.eks. bliver slettet af foreningens regi-
ster. 

 Dokumentere hvilke kategorier af personoplysninger der behandles. 

 Procedurer som beskriver forholdsregler ved hackerangreb og rapportering. 
Kun indsamle de absolut nødvendige persondata, og ikke opbevare dem længere end nød-
vendigt. 

 
 
 

 
2. Dataansvarlig 
 

 
Dataansvarlig er den til enhver tid valgte bestyrelse, jævnfør foreningens vedtægter. Den 
juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af personoplysninger er: 
 
Foreningen Svend Gønge 
Svinøvej 42 
4750 Lundby 
 
4074 1870 
 
CVR nr.: 31722691 
 
Mail: jens@hallqvist.dk 
 
Hjemmeside: www.svend-goenge.dk 
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3. Dataansvar 
 

Vi behandler personoplysninger, hvorfor vi har vedtaget denne privatlivspolitik. Den fortæl-
ler hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af gennemsigtighed. 
 
Gennemgående for vor databehandling er, at vi behandler og anvender personoplysninger til 
bestemte formål. Her menes udsendelse af nyhedsbreve, særnumre og anden kommunikation 
med vore medlemmer. ⁎) 
 
Vi behandler og anvender kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyl-
delse af ovenstående formål. 
 

4. Behandling af personoplysninger 
 

Vi behandler følgende personoplysninger: 
 

Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer 
og  mail. 

Personoplysningerne er tillagt en høj grad af digital beskyttelse. Vi indsamler og opbeva-
rer derfor ikke andre personoplysninger, som f.eks. CPR-nummer. 

Personoplysningerne er indsamlet fra medlemmerne personligt, og i forbindelse med ind-
meldelse i foreningen. 

Personoplysningerne videregives ikke. 
For at kunne administrere og anvende personoplysningerne til foreningens formål ⁎) be-

handles disse på en privat computer. Denne er til enhver tid relevant sikkerhedsmæs-
sigt opdateret. 

Ved eventuelle hackerangreb eller andre sikkerhedsbrud vil foreningens bestyrelse tage 
stilling til en aktuel handleplan imod dette. 

Medlemmer, som ønsker udmeldelse skal rette henvendelse til sekretæren, svendgoenge-
poulsen@gmail.com, som herefter er ansvarlig for sletning af alle persondata fra for-
eningens register. 

 
 

5. Rettigheder 
 

 
Medlemmerne har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behand-
ler personoplysninger: 
 
Retten til at blive oplyst om behandling af data  

Retten til indsigt i egne personoplysninger  

Retten til berigtigelse  

Retten til sletning  

Retten til begrænsning af behandling  

Retten til dataportabilitet (udlevering af data)  

Retten til indsigelse  
 
Medlemmer i Foreningen Svend Gønge kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre 
indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger øverst i 
dokumentet.  
Medlemmerne kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Da-
tatilsynet. 
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6. Revidering af Privatlivspolitikken 
 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og justeringer i denne privatlivspolitik. 
Ved ændringer skal opdateringsdatoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. 
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig ved henvendelse til besty-
relsen og den vil også kunne findes på vor hjemmeside - www.svend-goenge.dk. 

Ved væsentlige ændringer vil medlemmerne modtage besked herom i forbindelse med ud-
sendelse af SN. 
 

Opdateret: 
24. maj 2018 
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