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Lundby Medborgerhus 
(klik her) 

 
 
Huset der ofte er rammen om FSGs aktiviteter. Her holder vi vore interne møder, 
men også vore arrangementer bliver oftest holdt her. 
 
Dette hus afholder en hel del egne arrangementer. Dette kan man let få overblik 
over ved at sende en mail til: 
 

jyttehammer@gmail.com 
 

og bede om at få tilsendt husets nyhedsbreve. Det er gratis! 
 
Endvidere opfordrer hun til at man kommer med forslag til arrangementer. Det 
kunne jo meget let være at disse forslag bliver taget op og gennemført. 
 
Støt op om Medborgerhuset. Det fortjener det. 
 
 
 

Hjemmesiden 
 

Som I kan se, når I klikker ind her, kommer I frem til vor billedside. 
Gå nu endelig på opdagelse her. 
Men undlad ikke betragte det nye album, som vor webmaster har oprettet. 

God fornøjelse. 
 

Vordingborg Museum. 
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FSGs jubilæumsudstilling er sat op i (på) 

 Vordingborg Bibliotek. 
 
Alle vore  gode medlemmer husker jo, hvorledes vi havde 
denne lille eksklusive og legendariske udstilling opstillet på 
såvel Præstø-, som på Lundby Biblioteker. 
 
Så nu er chancen kommet til få genset denne udstilling. 
 
2018 er jo 10-året for starten af vor forening. 
 
 
 
 
 

Underholdning 
 
Renæssanceperioden var jo temmelig præget af ufred og krige. Vi har her taget noget af det-
te op, og vil også gøre dette fremover. Historien er jo blandt andet med til at tegne forudsæt-
ningen for den vi lever i. 
 
Men vi har da heldigvis også meget stort og værdifuldt arvegods på den kulturelle front, her-
under blandt det musikalske område. Meget smukt og dejligt musik fik netop sin fødsel i 
denne tidsperiode. Lad os tage et par eksempler fra det britiske: Klik og lyt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notitsen til højre kunne måske og-
så være interessant. 

British Renaissance Music 

John Dowland 

https://www.youtube.com/watch?v=j1Sb-8kiAJA
https://www.youtube.com/watch?v=bq126uwwOBo

