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Rejseeilde
på husllidsskolen
Meget bedre forhold for eleverne
og nye aktiviteter. Det er resulta-
tet af den udbygning afKøng
Husflidsskole, som er i fuld
gang. Vi var med, da der forleden
var rejsegilde med øl og røde
pølser. Læs side 8

Nye eamle historiske
snaphane-teenineer
For omkring 60 ar siden blev
denne tegning af en 1600-
talskriger fremstillet. Nu har For-
eningen Svend Gønge sikret sig
et restoplag af de gamle tegnin-
ger, som sælges på Gøngernarked
2011 i Lundby den 20.-21. au-
gust. Læs mere side 7

4750Avisen
skal hentes hos
købmanden
Dette nUffiIl)eraf 4750Avisen er
det sidste, der omdeles af Post
Danmark. Næste nummer, som
udkommer lørdag den 13. au-
gust, skal du selv hente hos din
købmand.
Det er en stram økonomi, der har
fået bestyrelsen for 4750Avisen
til at beslutte den alternative di-
stributionsform. Valget stod mel-
lem selvafhentning i lokale bu-
tikker og lukning af avisen.
- Vi var enige om, at der er et
meget stort behov for 4750Avi-

sen, og derfor forsøger vi at red-
de avisen med denne distributi-
onsform, siger sekretær i besty-
relsen Jens Hallqvist.
- Vi håber, at annoncørerne hol-
der ved. En ting kan de være sik-
re på: de, der nu får avisen, er
dem, der virkelig gerne vil læse
den!
4750Avisen udkommer fremover
en gang om måneden, og på side
2 kan du se, hvor du kan hente
den.

Fodboldspillere Ira Avnø
skal træne med ISG
De fysiske forhold for
fodboldspillerne på
Asylcenter Avnø er
ikke særligt gode. Der-
for har asylcenteret
lavet en aftale med
Idrætsforeningen
Svend Gønge om, at
asylcenterets fodbold-
spillere efter sommer-
pausen træner sammen
med ISG på banerne i
Køng.

I øvrigt skal Avnøs
hold have en revanche-
kamp mod ISG's før-
stehold mandag den 25.
juli kl. 18.30 i Køng.
Den første gang, de
mødtes, vandt ISG 4-1,
men siden har Avnø-
spilleme trænet hårdt
og har haft imponeren-
de resultater i deres
seneste kampe.

Læs mere side 4



Stormøde om GønQemarked
Tirsdag den 9. august af-
holder foreningerne bag
årets Gøngemarked i
Lundby det sidste stormø-
de, inden det hele går løs
den 20.-21. august i Lund-
by Parken.
Alle, der har lyst til at give
en hånd med på Gønge-
markedet er mere end vel-
komne i Medborgerhuset
Lundby, Banevej 4, kl.
19.00.
På mødet vil markedsko-

ordinator Steen ielsen
kontrollere, at alle aftaler
er på plads og alt klappet
og klart til årets gønge-
marked.
Der vil uden tvivl være en
del løse ender og nogle

sidste ting, der skal på
plads, så hvis du endnu
ikke har meldt dig som
frivillig, Så er der garante-
ret også en opgave til dig!
Læs mere om Gøngemar-
ked på www.syvsogne.dk.

Skal De holde fest?~... ' . 1."'-6:..•", ,J
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Nyl liv i den eamle husllidsskole
Den gamle husflidsskole i
Køng er ved at få en geval-
dig ansigtsløftning. Ikke
alene får skolen en ny til-
bygning, der udvider skolen
med 30 kvadratmeter i to
etager, den bliver også reno-
veret med nyt handicaptoilet
og et helt nyt loftsrum, som
giver plads til mange aktivi-
teter.
Den sidste dag i juni var der
rejsegilde på tilbygningen,
som er placeret på vestsiden
af den gamle skolebygning.
Udført, så den passer glim-
rende ind i stilen, selv halv-
valmen på taget har man
fået med.
Formand for Husflidsfor-
eningen Jørgen Rasmussen
er tydeligt stolt og glad over
alle de muligheder, hus-
flidsskolen får med tilbyg-
ningen og renoveringen.
- Vi får plads til mange flere
aktiviteter, så vi fremover
får et multihus, hvor man
også kan lave pileflet, de-
coupage og meget andet.
F.eks. skal der også være
computer-cafe på førstesa-

len til de unge mennesker,
fortæller han. Og i tilbyg-
ningen bliver der indrettet et
nyt te-køkken på l. sal og i

stuen kommer skolens nye
indgang og et handicaptoi-
let. Rigtigt mange lokale var
mødt op til rejsegildet, men

desværre var Vordingborg
Kommune ikke til stede, og
det var bestyrelsen lidt ked
af.

Indiansk spiritualitet
og shamanisme

Shamanistisk coaching
Trommegruppe

hver 2. tirsdag 18.30-21.30
i Tappemøje

Start oktober 2011
Pris: 100 kr. pr. gang.

Tilmelding 2858 2992 eller
Isc@Shamanismensvej. dk



Denne bryske
person minder
om en mel-
lemting mel-
lem Chr.IV
og Mannhei-
mers far. En-
hver lighed
med nuleven-
de personer
er tilfældig!

Svend Gønge i
flere udgaver,

Ib, Pal/e, en
svensk dragon

og dronning
Sofie Amalie.

Historiske påklædningSdUkker
På årets gøngemarked den
20.-21. august i Lundby
Parken i Lundby bliver der
rig mulighed for at erhverve
sig påklædningsdukker og
figurer med historiske per-
soner fra Gøngehøvdingen
Svend Poulsens tid.
Vi har skaffet endnu et op-
lag af Dorte Meiling Niel-
sen flotte figurer, dels i
form at postkort, A4 og A3-
ark, dels et hæfte med rig-
tigt mange figurer. (se bille-
de til venstre herfor).
Og dertil er det lykkedes
Foreningen Svend Gønge at
få fingre i en samling om-
kring 60 år gamle figurer,
som nu igen kan købes.
Blandt figurerne er Svend
Poulsen, Ib, Palle, en svensk
kaptajn og Dronning Sofie
Amalie. Samt en brysk og
barsk person, som minder
om en mellemting ehr. IV
og Mannheimers far med
draget kårde.
Påklædningsdukkerne kan

købes for en rimelig penge
på Gøngemarkedet.
De sælges i Infoboden.

GLASERET
SKINKE

Tirsdag den 2. august
kJ. 18.00

i Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4, Lundby

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby inviterer til

fællesspisning med sukkersal-
tet, røget, glaseret skinke.

Til dessert:
FLOI>EIl..AXI>

:M:.FIl..V6T
Menu-pris:

voksne: 65,- kr.
børn: 35,- kr.

Drikkevarer til meget
rimelige priser!

Tilmelding tlf. 5133 3771 eller
på winhi(ajiJnl/n.dk

senest søndag den 31. juli
Alle er velkomne!
Med venlig hilsen

Støtteforeningen for
Medborgerhuset Lundb)-



Præstø Havn
skal ikke
livoliseres
Præstø Havn må ikke tivoliseres med husbåde, omrej-
sende underholdningsbåde og fancy bådebroer. Det me-
ner en lille gruppe præstøborgere, som kalder sig
"Præstø Kystinitiativ". De otte borgere har sendt et
brev til Vordingborg Kommunes borgmester Henrik
Holmer, hvor de foreslår, at det præg, som Præstø Havn
har i dag, bliver bevaret via en lokalplan.

Læs mere side 20

Klar til 6øngemarked 2011 i Lundby
Carsten og Eisse er klar! Og det er de
fire foreninger bag Gøngemarked
2011 i Lundby også.
På lørdag den 20. august kl. 10 går det
løs i Lundby Parken i den vestlige del

af Lundby, og løjerne fortsætter til kl.
17. Også søndag er der oplevelser for
hele familien fra 10-17.

lær at blive
theerleader
Kunne du tænke dig at lære at bli\e
cheerleader. så skal du tage imod et
godt tilbud fra Idrætsforeningen
Svend Gønge. Kursus i cheerlea-
ding er et af de gode tilbud i efter-
årsprogrammet. Side 13-18

6iQant-vindmøller
syd tor SværdborQ
Vordingborg Kommune har sagt ja
til at lade to gigantvindmøller pa op
til 200 meters højde opføre i Bar-
mo en yd for Klarsko\. kun fem
kilometer fra de planlagte kæmpe-
vindmøller i Køng Mose. Side 6

Zumbaleber iLundby
Hun har
gjort Lund-
by til Syd-
sjællands
zumba-
mekka.
Læs side 19



udgives og produceres af
Foreningen Lundbyweb

og 4750Avisen,
Møllergaarden 3

4750 Lundby
Blad-nummer: 64420

Bank: 6220-1100690
Vordingborg Bank,
Lundby Afdeling
Ansv.hav. red.:

Peter Sten Hansen

Nyheder og annoncer
sendes til:

475O@lundbyweb.dk
eller: 4750Avisen,
Møllergaarden 3

4750 Lundby
eller ring/sms: tlf. 6130 1004

Tryk:
Centraltrykkeriet i Vordingborg

Oplag: 3.000 eks.
4750Avisen kan afhentes i førende

supermarkeder på Sydsjælland.
Dette blad kan afbentes fra
lørdag den 13. august 2011

Sidste frist for indlevering af
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er
mandag den 29. august

kl.l0.00!

Næste nummer udkommer
lørdag den 3. september 2011.

Velkommen til nye læsere
Dette er det første num-
mer af 47 50A visen, som
avisens næsten otteårige
levetid, ikke distribueres
af Post Danmark.
Avisen, som er en gratis-
avis, kan afhentes i føren-
de supermarkeder på Syd-
sjælland.
For første gang i avisens
historie kan vi byde
Præstøs borgere velkom-
men som læsere af
4750Avisen.
I skal ikke alene være
velkomne som læsere,
men også som brugere af
bladet.
4750Avisen blev udgivet
første gang i januar 2004,
fordi vi i Lundby og om-
egn havde et stort behov
for at informere befolk-
ningen om de aktiviteter,
der skete i området. Da vi
i 2005 etablerede Syv
Sogne Samarbejdet, kom
Bårseområdet med som
modtagere af bladet, og
siden har vi udvidet udgi-
velsesområdet til også at
omfatte Hammer, Tapper-
nøje og Brøderup.
Og nu kommer også
Præstø med.
Ideen med 4750Avisen er
ikke at tjene penge! Avi-
sen produceres af frivilli-
ge og udgives af en ideel
forening, som har til for-

...,----4750 :Avisen
er er

Qe.flS

Detførste nummer af
4750Avisen udkom 2004.

mål at styrke foreninger
og erhvervsliv i udgivel-
sesområdet.
Vi vil derfor opfordre
foreninger og erhvervsliv
i hele udgivelsesområdet
til at bruge 4750Avisen.
Vi har store udgifter til
tryk af avisen, og dem
kan vi kun få dækket af
vores trofaste annoncører,
som er årsag til, at vi kan
udkomme.
Derfor: skal du annonce-
re, så brug (også)
4750Avisen!
Send din annonce til
4750@lundbyweb.dk!
Priserne på en annonce i
4750Avisen kan du se i
skemaet herunder.
Men vi er også interesse-
rede i at få nyheder fra

hele lokal området.
Er du medlem af en for-
ening, der gerne vil have
dit budskab ud, så send os
en lille historie og gerne
et digitalt foto.
Du er også velkommen til
at ringe 6130 1004 og
høre nærmere om mulig-
hederne for at annoncere
eller få artikler i avisen.
4750Avisen kan hentes
følgende steder:
Merko i Lundby
Snaphanen Cafe & Bu-
tik i Lundby
Lundby Bibliotek
Majas Festlokaler i GI.
Lundby
Spar i SaUerup
Spar i Køng
Brugsen i Bårse
Bageren i Bårse
Spar i Blangslev
Brugsen i Mogenstrup
Spar i Brøderup
Fakta i Tappernøje
Merko i Tappernøje
Remal000 i Præstø
SuperBest i Præstø
Skulle du have forslag til
flere steder, hvor
4750Avisen bør kunne
hentes, så kontakt avisen
pr. mail på
4750@lundbyweb.dk
eller ring eller sms til
61301004.

Med venlig hilsen
Den gI. redacteur

mailto:O@lundbyweb.dk
mailto:4750@lundbyweb.dk


Gøngemarked 2011 iLundby

Lørdag-søndag
20.-21. august
Historisk 1600talsmarked med:
Historiske håndværksboder
Kamplege
Musketerer og Drabanter
Sortkrudtskytter
Gøngehøvdingen, Kulsoen
og mange andre historiske figurer
Friluftsteater
Rollespil og historiske lege
Renæssancemusik og -dans
1600tals-mad og -drikke
Gøngekroen og Gøngegrillen
Gøgl og trylle- og troldkunst
Fotobogen "Sydsjælland
i Gøngehøvdingens fodspor" udkommer
Sted: Lundby-Parken,
4750 Lundby
Se mere på www.syvsogne.dk

Gratis
Adgang

i Lundby-
Parken

Åbent
begge dage

kl. 10-17

http://www.syvsogne.dk


Fotobol!en om Gønl!ehøvdinl!en
udkommer på Gønl!emarkedet
På årets gøngemarked i
Lundby den 20.-21. august
udkommer den eksklusive
fotobog "Sydsjælland - i
Gøngehøvdingens fodspor".
Bogen, der er på ca. 150
sider, er spækket med lækre
fotos, taget af den skånske
fotograf Magnus Augusts-
son. Den bevæger sig rundt
i hele det område på Syd-
sjælland, hvor Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen og
hans snaphaner i slutningen
af 1650'erne under Sven-
skekrigen kæmpede mod
den svenske besættelses-
magt. Området dækkes i
dag af Køge, Stevns, Faxe,
Næstved og Vordingborg
kommuner.
De fem kommuner har alle
bidraget til, at det har været
muligt for Foreningen

Svend Gønge at gennemføre
det storslåede bogværk, som
udkommer på Gøngemarke-
det 20.-21. august, hvor
man kan erhverve sig et
eksemplar for kun 300 kr.
Fotografen Magnus Au-
gustsson har gennemfoto-
graferet Sydsjællands byer

og landskaber - fra Køge i
nord til Nyord
og Vordingborg i syd - på
alle tider af året, så bogen
både har vinter-, forårs-
sommer- og efterårsbilleder.
Med fotobogen i hånden
kan man besøge de mange
steder, hvor Svend Poulsen
og hans snaphaner ifølge
historien og myterne holdt
ti l eller udkæmpede deres
drabelige kampe mod den
svenske overmagt. I korte
tekster beskrives begivenhe-
derne, som udspillede sig på
de forskellige steder. Bo-
gen kan således bruges som
guide til en sydsjællandstur
i Gøngehøvdingens Fod-
spor.
Bogen udgives afForenin-
gen Svend Gønge i samar-
bejde med Museerne Vor-

dingborg.
Fotobogen "Sydsjælland - i
Gøngehøvdingens fodspor"
var oprindeligt planlagt til
udgivelse i jubilæumsåret
2010, da Gøngehøvdingen
fyldte 400 år.
- Men at lave en sådan fo-
tobog viste sig at være en
noget større og tidskræven-
de opgave, end vi havde
drømt om, og derfor måtte
vi udskyde udgivelsen til i
år. Men den forlængede
tidsfrist har lønnet sig, og vi
er i dag rigtig glade og til-
fredse med resultatet.
Samtidig viser vi, at vi også
efter jubilæumsåret har
masser at byde på, siger
bogens redaktør, bestyrel-
sesmedlem i Foreningen
Svend Gønge, Gunnar Stob-
be, Store Røttinge.



Gønl!emarked ilundby

Suppe, som man lavede den
i 1600-tallet, med brød, bagt
i jordovn. Det er bare en af
mange nyheder på det store
gøngemarked i Lundby i år.
Lørdag og søndag den 20.-
21. august k!. 10-17 afhol-
der fire lokale foreninger
for fjerde år i træk 1600tals-
marked i Lundby.
Markedet vil i år have end-
nu flere boder, endnu flere
telte og frem for alt et rig-
holdigt sceneprogram, som
kører non stop fra lørdag kl.
10 til søndag k!. 17.
Og så byder gøngemarkedet
på en gedigen litterær ny-
hed. På markedet udgives
fotobogen "Sydsjælland i
Gøngehøvdingens Fod-
spor", som Foreningen
Svend Gønge, en af de fire
foreninger bag gøngemarke-
det, udgiver i samarbejde
med Museerne Vording-
borg.
Bogen er på knap 150 sider
og er spækket med lækre
fotos, taget af den skånske
fotograf Magnus Augusts-

son, som har gennemfoto-
graferet Sydsjælland de
steder, hvor Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen og hans
snaphaner færdedes under
svenskekrigene i slutningen
af 1650'eme. Med bogen i
hånden kan man besøge de

Hanne og John Gravesen
fra Mogenstrup ideres
flotte dragter, som de vil
træde renæssancedansen i
på Gøngemarkedet.

mange steder og i bogen
læse, hvad der foregik for
350 år siden. Bogen kan
købes på markedet for 300,-
kroner. En oplagt julegave
til ham eller hende, der har
alt. Bogens fotograf vil væ-
re til stede, klar til at signere
eksemplarer købt på marke-
det.
Nyt er også, at en renæssan-
ce-dansetrup, præsenterer
danse fra 1500- og 1600-
tallet på markedet. De har
øvet hele vinteren i Med-
borgerhuset Lundby, og nu
skal de vise, hvad de kan i
deres flotte dragter.
Ellers byder Gøngemarked
2011 på et væld afhistori-
ske personer, og der er
kommet endnu flere til,
siden sidste års marked, der
var det største hidtil med
omkring 5000 besøgende i
Lundby-Parken i løbet af de
to dage.
Blandt andet har arrangører-
nes flittige syhold fremstil-
let dragter ti l et par svenske
soldater, så Kaptajn Mann-

En ting kan Gøngehøvdin-
gen og Mannheimer blive
enige om: Kulsoen (Birgit
Rasmussen) skal igabe-
stokken.

heimer ikke længere skal
føle, at han kun er omgivet
af fjender.
Markedspladsen er udvidet i
forhold til de foregående år.
Det har været nødvendigt at
beskære nogle af træerne i
Lundby-Parken (med kom-
munens velsignelse) for at
få plads til alle boder og
telte.
Musiktruppen Firimus sør-
ger også i år for den helt
rette markedsstemning, når
de går rundt og spiller på
deres historiske instrumen-
ter og laver spontane sang-
lege med børn og barnlige
sjæle.
Fra Køng Museum kommer
det rullende hørværksted i
år. Vi måtte undvære dem
sidste år, da de var optaget
til anden side, men i år lyk-
kes det heldigvis.
Det kulinariske kommer
heller ikke til at mangle i år.
Der er snaphanesteg og læk-
re pølser, lavet efter opskrif-
ter fra 1600-tallet, hvortil
man kan drikke herlig
mørkt historisk øl fra Møn
Bryghus. Man kan vælge
mellem Chr. IV's Honning-
porter og Sorte Svend.
Og hvis man skulle få trang
til en kop kaffe, som først
kom til Danmark i slutnin-
gen af 1600-tallet, så kan
det også lade sig gøre i den
velassorterede kaffe- og
kagebod.
På Gøngemarkedet i Lund-
by-Parken i den vestlige
udkant af Lundby (mod
Køng) åbner boderne lørdag
kJ. 10, og kort efter kommer
et optog af alle de udklædte
til pladsen.



Gæster fra Skåne og Tyskland
til Gøngernarked 2011 i Lundby
Mellem 30 og 40 gæster fra
Lundbys venskabsbyer og
øvrige samarbejdspartnere i
Skåne og Tyskland kommer
til Gøngemarked 2011 i
Lundby den 20.-21. august.
Det er først og fremmest
borgere fra de to venskabs-
byer Lonsboda i Skåne og
Lohmen i Tyskland, der
kommer på besøg. Skån in-
gerne ankommer allerede

fredag aften og bliver til
søndag. Tyskerne kommer
lørdag morgen og bliver til
søndag aften. Dertil kom-
mer der gæster fra Forenin-
gen Snapphaneland og Ce-
derborgselskabet, samt selv-
følgelig teatertruppen Kupp-
makarna, som også i år
kommer og optræder på
markedet, både lørdag og
søndag.



Det rullende hørværksted
fra Køng Museum har igen
været på farten.
Først var vi i Frederikshavn
til Tordenskjoldsdage i tre
dage. Derefter en tur på
Mu eumsgåden i Keldbylil-
le og derefter på Voergaard
Slot i Vendsyssel, hvor vi
var inviteret til at vise pro-

ces sen med at bearbejde
hørren fra strå til produkt.
Først skulle vi dog omstilles
fra 1774, som er vores tids-
periode på Køng Museum
til lSOO-tallet, som er den
periode, der formidles på
Voergaard.
Vi har syet, i hør naturlig-
vis, tøj fra perioden, og faldt

Det rullende
hørværksted
har ilten været
på larten
fint ind med de øvrige del-
tagere. Vi måtte ikke bruge
briller, armbåndsure og an-
det nymodens udstyr.
Vi ankom fredag og stillede
op og var så i aktivitet fra
lørdag kl. 10 i et fantastisk
vejr.
Søndagen druknede i regn,
men alligevel var der mas-
ser af gæster i gummistøvler
og regnfrakker.
Mandag var det atter flot
vejr, og vi havde rigtigt
mange besøgende i vores
hørværksted og fik endda
besøg af Biskop Stygge
Krumpen og hans ved-
soverske. Vi blev velsignet
af præster fra mange trosret-
ninger, fik syndsforladelse
af diverse nonner, ligesom
vi havde besøg af spedal-
ske, tiggere og skøger.
Det var en oplevelse!
Vi blev inviteret til at delta-

ge på Børglum kloster, hvil-
ket vi dog måtte sige nej tak
til, da kalenderen er fyldt op
i år.
Vi uddelte en masse rekla-
mer for Køng Museum
og om det nye Borgcenter.
Alt i alt en tur vi vil tænke
tilbage på med megen glæ-
de.
Det rullende hørværksted
fra Køng Museum kan ople-
ves på Gøngemarkedet i
Lundby lørdag-søndag den
20.-21. august!

Der er altid trængsel om
det rullende hørværksted
fra Køng Museum.



II OflHtlvisen

•

Med 6000 gæster i løbet afweek-
enden 20.-21. august blev Gønge-

\......./ marked 2011 i Lundby det hidtil
største af de fire, der har været

afholdt. Og ifølge tilbagemeldin-
gerne til markedskomiteen, så var
det også det hidtil bedste gønge-
marked. Læs side 22 og 23

Gå til selskabsdans
Dance Royale hedder det. Og flot er
det også. Kunne du tænke dig at væ-
re med i det fine selskab, så er du
velkommen! Læs side 8

Bioeasanlæe bliver
måSke meeet smukt
Det kommende biogasanlæg i Køng-
Lundby er blevet udvalgt til at være
med i et projekt, hvor det gælder om
at gøre anlægget smukt.

Læs side 12

Fodeæneertunnel
i Lundby er forsinket
Den megen regn har forsinket den
nye fodgængertunnel i Lundby.

Læs side 24

Kirkeblad i midten
Det nye kirkeblad for Køng og
Svinø sogne udkommer med dette
nummer af 4750Avisen. Fire sider i
midten lige til at tage ud.

Side 13-16



Gøngeland skal med
i Vordingborg Kommunes

udviklingsplan
Skal et oplevelsescenter
for Gøngehøvdingen
Svend Poulsen, Gønge-
land, med i Vordingborg
Kommunes udviklings-
plan, den såkaldte plan-
strategi og kommune-
plan? Det mener bestyrel-
sen for Foreningen Svend
Gønge, som i planstrate-
giens høringsperiode har
foreslået kommunen, at
Gøngeland tages med i
planstrategien.
Vi mener, at Sjælland
mangler et oplevelsescen-
ter for 1600tallet og re-
næssancen. Vi har mid-
delaldercenteret i Nykø-
bing og borgcenteret i
Vordingborg, men heref-
ter er et kæmpehul til
1800-tallet.
Jeg mener ikke, at kom-
munen behøver at forplig-
te sig til store millionud-
gifter, som man har gjort
med andre lignende pro-
jekter i kommunen, men
man bør støtte op om de
aktive borgere i Lundby,
som arbejder hårdt for
sagen.

Foreningens Svend Gønges skånske samarbejdspart-
nere har lavet denne tegning af et kommende Gønge-
land. Tegningen var logo for årets gøngemarked.

De årlige gøngemarkeder
er forsmag på, hvad man
kan vente sig i et oplevel-
sescenter for Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen og
hans samtid.
Det vil blive en turistat-
traktion, som vil supplere
de historiske udflugtsmål,
der i forvejen er på Syd-
sjælland og vil bidrage til
at gøre Sydsjælland til et
kulturhistorisk mekka.
Gøngehøvdingen er så
stærkt et brand over h

landet, at alene interessen
for ham vil kunne skaffe
mange turister til områ-
det.
Derfor har vi foreslået, at
Gøngeland medtages i
kommunens fremtidspla-
ner.
Der er mulighed for at
komme med forslag til
planstrategien via
post@vordinborg.dk frem
til den 14. september i år.

Peter Sten Hansen
Foreningen Svend Gønge

mailto:post@vordinborg.dk


Musketer Jørgen Skov Jør-
gensen smed uniformen til
frydfor markedets kvinder!

Nye svenske soldater ijlot-
te karolineruniformer gjor-
de Mannheimer selskab.

Gønlteland skal på daltsordenen
Et oplevelsescenter for
1600-tallet, et Gøngeland,
der fortæller historien om
Gøngehøvdingen og hans
snaphaner og deres samtid,
er et mål med de årlige gøn-
gemarkeder i Lundby.
Man ønsker et oplevelses-
center for Gøngehøvdingen
Svend Poulsen placeret i
Lundby.
- Det er jo interessant at se,
at interessen for vores 1600-
talshistorie åbenbart ikke
svækkes. Tværtimod, siger
formand for Foreningen
Svend Gønge, Peter Sten
Hansen.

Derfor vil vi nu tage initia-
tiv til, at et Gøngeland bli-
ver skrevet ind i den plan-
strategi, som Vordingborg
Kommune netop nu har til
høring.
- Vi har ingen illusioner
eller ønsker om, at kommu-
nen skal engagere sig så
voldsomt, som man har
gjort med Borgcenteret i
Vordingborg. Initiativet til
Gøngeland skal komme fra
os iLundby, og vores man-
ge frivillige skal bære det
igennem, men kommunen
er selvfølgelig nødt til at
give os en vis opbakning.

Kongehuset var repræsenteret ved Chr. IV (Peter Sten
Hansen) og dronning Anna Cathrine (Winnie Hansen). Til
højre sidder Gøngemarkedets travle konferencier Jens
Hallvist.

Fotoboeen eik som varmt brød

Gunnar Stobbe signerer endnu et eksemplar affoto-
bogen om Gøngehøvdingens Sydsjælland.

Fotobogen om Gøngehøvdin-
gens Sydsjælland gik som
varmt brød på Gøngemarked
2011 i Lundby.
Bogen, der udkom på marke-
det, er rigt illustreret med fotos
fra hele Sydsjælland fra de
steder, hvor Gøngehøvdingen
Svend Poulsen og hans snap-
haner færdedes for 350 år si-
den. Alle fotografier i den over
150 sider tykke bog er taget af
den skånske fotograf Magnus

Augustsson, som var til stede
på markedet og signerede bø-
ger til publikum. Det samme
gjorde bogens forfatter Gunnar
Stobbe fra Foreningen Svend
Gønge. Omkring 200 bøger
blev solgt direkte på markedet.
Vil du have fingre iet eksem-
plar til 300 kroner, kan du be-
stille pr. mail: gunnarstob-
be@gmail.com eller ringe til
Gunnar Stobbe på tlf. 6131
8220 og bestille bogen.

mailto:be@gmail.com


Kongens Drabanter og
Sjællandske Muskete-
rer bidrog iår til den
helt rigtige stemning,
blandt andet med ge-
værsalulIer med sort-

krudt.

Blandt kendisserne på
årets gøngemarked i
Lundby var Vording-
borg Kommunes borg-
mester Henrik Holmer
og fru Hanne, Næst-
ved Kommunes borg-
mester Carsten Ras-
mussen og folketings-
medlem Carsten on-

,- bo og fru Anna.

6000 til Gøneemarked
Det historiske gøngemarked
i Lundby blev det største i
markedets fire-årige histo-
rie. Arrangørerne skønner,
at mindst 6000 gæstede
markedet i løbet af weeken-
den den 20.-21. august.
Gøngemarkedet i Lundby
var tilsmilet af vejrguderne.
De foregående uger og da-
ges regn var afløst af strå-
lende solskin de to mar-
kedsdage. Og det nød de

mange gæster, som kunne
sidde ved udendørs borde
og nyde en "Sorte Svend"
eller en "Chr. IV's Gjønge-
bryg" fra Gjøngekroen til
gøngepølsen eller snaphane-
stegen fra GøngeGrillen.
Først tre timer efter at mar-
kedet søndag k!. 17 var af-
sluttet med en kanonsalut
fra Sjællandske Musketerer,
væltede regnen igen ned.
Men da var alle teltene pak-

ket ned!
Hvert et hjørne af Lundby-
Parken var i år besat med
boder, og der var for første
gang i markedets historie et
decideret sceneprogram
med masser af opvisning,
lige fra gøngehundekunster
til renæssancedans og fæg-
teopvisning.
- Jeg er meget tilfreds med
markedet. Vi havde satset
på udvidelser og nyheder i

Jomfru Gertrud og Kapelland Tange (Ingegerd Riis og
Nils Glud) hyggede sig som sædvanligt med deres ærke-
fjende Kaptajn Mannheimer (Mogens Baagøe).

På delle års gønge-
marked kunne Kulso-
en (Birgit Rasmus-
sen) præsentere sin
(nye) mand Tam i
skikkelse afEisse
Dalsbæk.

år, og det gav pote. Der er
ting, der skal rettes, så det
bliver endnu bedre. Det
retter vi til næste år, hvor vi
også har helt nye ting på
programmet, kan jeg godt
love, siger markedskoordi-
nator Steen ielsen.
Bag gøngemarkederne står
Foreningen Svend Gønge,
Borgerforeningen Lundby,
Medborgerhuset Lundby og
Rollespil Svend Gønge.

Svend Poulsen himself spilles af
Johnny Birch.



Mandag. den 24. okto-
.1 ber kl. 19.30 kommer
1godsejer og ambassa-
dør for Foreningen
Svend Gønge Peter
Henrik Tesdorpf til
Lundby og fortæller
om sit gods. Den musi-
kalske godsejer de-
monstrerer også sit
sang- og spilletalent!

Mandag den
24. oktober kl. 19.30
i Medborgerhuset
Lundby, Banevej 4,
4750 Lundby.
Gratis adgang.
Alle er velkomne!

Godsejer fortæller om sit slot
Den historisk interesserede
godsejer af Gjorslev Slot på
Stevns, Peter Henrik Tes-
dorpf, kommer til Lundby
og holder foredrag om sit
gods og sig selv. Men da
godsejeren ikke alene er
historisk interesseret, men
også musikalsk, underhol-
der han også med sang og
guitarspil.
Det er Foreningen Svend
Gønge, der har fået Peter
Henrik Tesdorpftil at kom-
me og optræde i Medbor-

gerhuset Lundby mandag
den 24. oktober kJ. 19.30.
Peter Henrik Tesdorpf er en
af Foreningen Svend Gøn-
ges mange prominente am-
bassadører, og det er han,
fordi hans gods Gjorslev har
en central rolle i Carit Etlars
gendigtning af Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens me-
ritter under svenskekrigen
på Sydsjælland i ] 658. Det
var blandt andet her, Kulso-
en angav Svend Poulsen til
svenskerne.

lundby lår en by-lIaeslane
NORDEA har bevilliget en
by-flagstang til Lundby.
Borgerforeningen Lundby
har over en længere periode
talt om, at det ville se godt
ud med en stor flagstang på
Trekanten iLundby Cen-
trum. Ideen er, at flagstan-
gen skal være på ca. 12
meter, men en sådan en
flagstang er dyr. Derfor har
Borgerforeningen ansøgt
NORDEA Fonden om pen-
ge til flagstangen og har
netop modtaget 12.000 kr.

Vi skal nu se hvor langt
pengene rækker og ikke
mindst skal vi have tilladel-
se fra Vordingborg Kom-
mune til at sætte flagstan-
gen op. Når alt det praktiske
er gennemført skal vi finde
ud af, hvornår og hvordan
den skal bruges. Vi skal
også finde en person der vil
være jlagmand og stå for
brugen af flagstangen.

Snedker- og
tømrerarbejde

~2~l!~il
Tømrermester Ole J. Larsen

Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby

mobil: 2124 5623
olejlarsen@mail.dk5576 7023På bestyrelsens vegne

Steen Nielsen

mailto:olejlarsen@mail.dk
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Danskernes til/id til udenrigsminister Villy Søvndal er i bund ifølge en ny internetbaseret undersøgel-
se blandt 1000 danskere, som analyseinstitutlel Userneeds har lavet for Radius Kommunikation. Det

er måske ikke så overraskende, sådan som medierne behandler ham. (Tegning: Mikael Nielsen).

Den syngende godsejer
Det blev i den grad en
festlig og fornøjelig
aften, da Foreningen
Svend Gønge mandag
den 24. oktober havde
inviteret til en aften
med godsejer Peter
Tesdorpf, Gjorslev, i
Medborgerhuset
Lundby. Tesdorpf, der
er ambassadør for For-
eningen Svend Gønge,
har mange evner. Ikke
alene fortalte han om

Gjorslev Slots historie
og viste en film om
deres middelaldermar-
ked, næ han optrådte
skam også med sang
og spil, blandt andet
revyviser.
Chr. V's drabanter
med Villy Lorich i
spidsen sørgede for en
festlig optakt til en
helt igennem vellykket
aften i Foreningen
Svend Gønge.

mailto:O@lundbyweb.dk


(ollet fortæller LundbYl!aardshistorie
\

Det er lykkedes Foreningen
Svend Gønge at få godsejer,
kammerherre og hofjæger-
mester Bernt Johan Collet
til at komme og fortælle om
sit gods Lundbygaard.
Foredraget holdes onsdag
den 18. januar kl. 19.00 i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4,4750 Lundby.
Vi skal høre om Lundby-
gaards historie, helt tilbage
fra middelalderen og til i
dag. Med vægt på 1600-
tallet (Svend Poulsens peri-
ode), opførelsen af den nye
bygning i 1700-tallet og i
dag!
Dertil vil Bernt Johan Collet
fortælle om Svend Gønge
som guerillasoldat og bonde
og befolkningens ufattelige
lidelser under svenskekrige-
ne.

Vi skal også høre om fami-
liefejder og fredsslutning
ved familien Collets overta-
gelse af Lundbygaard i be-
gyndelsen af 1800-tallet.
Og så fortæller Collet om
slagsmålet i begyndelse af
1900-tallet mellem Natio-
nalmuseet og Holger Collets
Museum. Striden gjaldt
klenodierne fra bl.a. Magle-
mosekulturen i Køng Mo-
ser.
Og endelig vil godsejeren
fortælle om etableringen af
Europas største samlede
juletræsproduktion på
Lundbygård.
Bernt Johan Collet er For-
eningen Svend Gønges før-
ste ambassadør.
Der er gratis adgang til fore-
draget, og alle er velkomne.
Kaffe/te: 25 kr.

Onsdag den 18. januar
kl. 19.00 i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4,
4750 Lundby

IR
Daniel Irvold
Datamekaniker
!T-konsulent

Lundby Hovedgade 42
4750 Lundby

daniel@irvold.it
www.lrvold.it

mailto:daniel@irvold.it
http://www.lrvold.it


på cal-walk j [undb}'
Medborgerhuset Lundbys
store sal var omdannet til
modeopvisning tirsdag den
15. november. Lokale skøn-
heder indtog cat-walken,
som var lavet gennem hele
salen og fremviste flotte
kreationer fra butik Hos
Hanna i Lundby.
Interessen for modeopvis-
ningen var kolossal. Samtli-
ge pladser på begge sider af
cat-walken var besat, og
tilskuerne blev vidne til en
uforglemmelig oplevelse, da
piger i alle aldre og størrel-
ser fremviste de smarte
dragter fra Boutique Hos
Hanna, Lundby Hovedgade
93 i Lundby.

Winni Birch med et smart sæt, der fås imange stør-
relser. Hanne med en dejlig tunika samt tørklæde.

L-

O)-O)
Q.

Olo
..c
u
L-

ii5
>.
c
c..c
o....,
Cl)
o-o

LL Hanne



Kom til festlig åbning af

Bog om snaphøner
Sangeren, sangskriveren,
healeren og historikeren
Ann Jonsson fra Glimåkra i
Skåne, kan nu også skrive
forfatter på sit visitkort.
Ann Jonsson har flere gan-
ge optrådt i Lundby med
sine sange og fortællinger
om sine forfædre og især
forrnødre, der snaphaner.
Og nu har hun skrevet en
bog om snaphaneres kvin-
der, Snapphonor, heltinder i
livets tjeneste har hun kaldt
den.
Hendes bog om snaphaner-
nes kvinder er blevet en
bestseller i Gøngelandet i
Skåne. Første oplag er revet
væk, og nu er andet oplag
kommet, og så synes Ann
Jonsson, at hendes venner i
Danmark også skal have en
chance for at læse bogen.
I forordet til bogen skriver
Ann Jonsson:
Som Gøngekvinde med rød-
der på landet langt tilbage i

tiden ligger det mig meget
på hjerte med denne bog at
forsøge at levendegøre mi-
ne formødres livsvilkår i
1600-tallets Gøngeland.
Hovedpersonerne i bogen
er snaphønerne, kvinderne
på landet og deres indre og
ydre liv.
Vores historie er halv. Den
er skrevet af mænd og den
handler mest om mænd. Jeg
savnede den andre halvdel
ogfandt gennem min inte-
resse for naturmedicin en
spændende vej ind i kvin-
dens historie. Her mødte
jeg den kloge kone, læge-
kvinden, gycijen ogjorde-
moderen. Jeg mødte også
heksen, vølven, præstinden
og gudinden. En gemt og
glemt historie, fyldt med
kvindekraft og klogskab.
Bogen, som er på svensk,
er på 275 sider og kan kø-
bes i Snaphanen Butik i
Lundby for 195 kroner.

4750Avisen udkommer
således:

Nr. 120: 17. december
Deadline: mandag den 12. dec. kl. lO!$>napbanen fjutik

Lundby Hovedgade 95, st. th.
Lørdag den 3. december

kl. 13.00

2012:
Nr. 121: 28. januar

Deadline: mandag den 23. janaur kJ. lO!
Nr. 122: 25. februar

Deadline: mandag den 20. februar kJ. lO!
Nr. 123: 31. marts

Deadline: mandag den 26. marts kl. lO!

Send din annonce til:

Borgmester Henrik Holmer kommer og foretager den
officielle åbning af butikken, som drives som et projekt,

finansieret af Socialministeriet.

I Snaphanen Butik kan du købe de dagligvarer, som man
normalt kan købe i en kiosk.

Åbningstider: Alle ugens dage fra 13-21.
Kunne du tænke dig at være frivillig i butikken f. eks.
fire timer om ugen, så ring/sms 6130 1004 eller send

en mai! til sten@post7.tele.dk.

Med venlig hilsen

~napbanen ({afe& TJjuttk

LUNDBY APOTEK
Lundby Hovedgade 90

tlf. 5576-7105

Abningstider:
man-fredag:

9.30-17
lørdag: 9.30-12

mailto:sten@post7.tele.dk.






Emner om Foreningen Svend Gønge, Gøngemarkeder mv. i 4750-Avisen

Nr. År-Md-Dato Sider Emner i 4750-Avisen

Hele 2011 50

101 2011-01-17+18 3 Renaissancedans igen efter jul. Dragtpersoner efterlyses, herunder en som Frederik III. Nordes-fonden støtter Rollespil 

Svend Gønge. 102 2011-01-31 2 Stor opbakning til Medborgerhusets Støtteforening. 

103 2011-02-14+15 5 På FSGs generalforsamling fortælles om dagliglivet i 1600-tallet. Gøngehøvdingen på teatret 1942-43. Dragtsyning. 

Ferieboliger udlejes ved Hjärtsjöen ved Lönsboda. 

105 2011-03-14+15 2 FSG har over 200 medlemmer. Omtale af generalforsamlingen og foredraget

107 2011-04-11+12 4 Cafe og Butik Snaphanen for stor støtte. Indbydelse til sommertur til Lönsboda. Opskrift på "Svend Gjønges gryde". 

Stormøde om Gøngemarked 2011. 108 2011-04-26+27 3 Bliv frivillig i Cafe og Butik Snaphanen. Snaphanedage på Sibbarps skanse ved Osby. 

109+110 2011-05-09+23 3 Snaphanedag i Osby/Sibbarps Skanse + referat. Indbydelse til Lönsboda-tur

111+112 2011-06-06+20 6 Nye ambassadører for FSG. Program for Gøngemarked 2011. Gønger på rundtur i Faxe kommune. Fotobogen er næsten 

klar

114 2011-07-18+19 4 Stormøde om Gøngemarked 2011. Nyt liv i Køng Husflidsskole. Historiske påklædningsdukker

115 2011-08-13 7 Klar til Gøngemarked. Fotobogen udkommer. Det rullende hørværksted

116 2011-09-03 4 6000 til Gøngemarked. Gøngeland skal med i kommunens udviklingsplan. Fotobogen sælger godt

117+118 2011-10-01+29 2 Godsejer Tesdorpf, Gjorslev, besøger FSG. 

119 2011-11-26 3 Godsejer Collet, Lundbygaard, besøger FSG. Cat-walk i Lundby. Bog om snaphøner er oversat til dansk.

120 2011-12-17 2 Renaissancedanserne starter op igen efter nytår. Sypigerne syr galladragt til Frederik III
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