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Kultur- og familie festival 

på Svend Gønge Skolen, Lundby. 



Sædvanen tro åbner Vor-
dingborgs borgmester, Mi-
kael Smed arrangementet. 

 
En masse mennesker var 
mødt frem denne fredag 

eftermiddag. 
 

Alle skolens arealer var i 
brug til dette spændende 

møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FSG var naturligvis også på plads med en stand bag skolen på en solbeskinnet græsplæne. 

Alt var festligt og fornøjeligt. 
 

I dagens anledning havde en 6 - klasse læst, indstuderet og 
opførte en udgave af Carit Etlars berømte roman Gøngehøv-

dingen. 
 

Skuespillet fulgte romanen ganske nøjagtigt. 
 

Svend og Ib mødes i skoven, hvor Ib har nedlagt en hjort. 
 

Svend påpeger at der er dødsstraf for at jagte på kongens 
vildtbane. 

 
Ib redder nu dronningen fra en vildorne på en af slotsjagterne. 

 
For denne dåd belønnes han med at blive gjort til en fri mand. 
 

Københavns borgmester, Hans 
Nansen, beder senere Svend og 
Ib om at skaffe  en større pen-

gesum ind til slottet og kongen. 
 

Det bliver en farlig mission, da 
riget som bekendt er besat af 

svenske styrker. 
 

De dristige gønger er således 
tvunget til at finde på en list. 

 
De gennem den store sum pen-

ge, først i nogle øltønder, og 
senere indsyet i en nedlagt 

hjort. 



 

Svend og Ib lykkes med at komme over Køge Bugt og ind til kongeslottet. Her overdrager 
Svend så de mange penge til Frederik III, og alt ender lykkeligt. 

 
Stor ros til klassen og dens lærer for denne flotte præstation.                                      Foto: JB. 

 
 

Genindvielse af Sct. Mogens Kilde 

 
 

Søndag 2. juni 2019 kl. blev springvand og Sct. Mogens Kilde genåbnet ved en lille testcere-
moni kl. 10. 
 
Placeringen er overfor tidl. Mo-
genstrup Kro. 
 
Dette satelitkort viser også 
Fladsåens omtrentlige forløb 
under Præstø Landevejen. 
 
Kilden har sit tilløb til denne å. 
 
Om kilden kan vi læse rigtig 
meget mere om på hjemmesi-
den for Kildelauget. 
 
Kilden er således nu også en af 

de mange seværdigheder, som vor smukke egn byder på. 
På billedet th. finder vi laugets formand, Chris Hermansen. 
 
Lige netop Fladsåens forløb her ved broen har også været i 
spil for Svend Poulsen. 
 
Denne historie vil vi forsøge at komme nærmere ind på i næ-
ste SN. 
 
         Foto: JB 
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