
Tag med på snaphanetur til Skåne
Lørdag den 25. maj kan du
komme med på en en-dags
bustur til snaphanelandet i
Skåne.
Det er Foreningen Svend
Gønge, der arrangerer turen ~
i samarbejde med forenin-
gens venskabsforbindelse i
Skåne, C. A. Cederborgsall-
skapet.
Cederborg-sallskapet står
for dagens program, som
blandt andet byder på besøg
på nogle af de største snap-
haneseværdigheder, middag
på Broby Gastgivergård i
Broby (snaphanesteg er på
menuen).
Turen vil komme til at koste
ca. 800 kroner pr. deltager,
incl. middagen på Broby
Gastgivergård.
Dertil skal man beregne
udgifter til morgenmad og
aftensmad, som vi vil indta-
ge på vejen. Evt. kan man
vælge at tage morgenmad
med.

Bussen afgår fra og ankom-
mer til Medborgerhuset
Lundby, Banevej 4,4750
Lundby, lige ved siden af
Lundby Station. Der er
afgang k!. 6.00 og hjem-
komsten forventes at være
omkring k!. 21.
Hvi du vil vide mere, inden
du melder dig til turen, kan
du kontakte formand for
Foreningen Svend Gønge,

Peter Sten, på tlf./sms 6130
1004 eller maile ti I

sten@post7.tele.dk.
Dagen efter, den 26. maj, er
der i øvrigt dansk-svensk
1600-talsdag i Ostra Salle-
rups prastgård, 24291 Hår-
by.
Hvis der er interesse for det,
kunne vi evt. udvide udflug-
ten til snaphanelandet med
en dag, overnatte i Skåne og

deltage i den dansk-svenske
1600-tal dag i Hårby. Det
kunne da være fint, hvis
nogle af deltagerne i de
årlige gøngemarkeder i
Lundby mødte op i deres
flotte dragter.
Meld tilbage, om du er inte-
re eret i dag deltage i en en
-dages-tur til snaphanelan-
det i Skåne den 25. maj eller
om du er interesseret i en to
-dages-tur med overnatning,
så turen også kommer til at
omfatte deltagelse i dansk-
vensk 1600-talsdag i Hår-

by.
Ring/sms 6130 1004 eller
mail sten@post7.tele.dk.
Hvi turen bliver på to dage,
vil den nok komme til at
koste omkring 1800,- kr. pr.
person, da vi også skal ind-
regne overnatning i prisen.
Meget mere om turen til
Skåne i næste nummer af
4750Avisen, som udkom-
mer den 2. marts. ps.

mailto:sten@post7.tele.dk.
mailto:sten@post7.tele.dk.


Axel Johansson fortæller om vildtbanen
Den fremragende amatør-
arkæolog og særdeles histo-
risk kyndige Axel Johans-
son Lundby, kommer til
generalforsamlingen i For-
eningen Svend Gønge ons-
dag den 13. februar og for-
tæller om den kongelige
vildtbane og Vordingborg
Rytterdistrikt.
Vildbanen var et gigantisk
kongel igt jagtområde, som

blev anlagt af Chr. IV i
1616.
Ved GI. Tappernøje Kro ud
til Præstø Fjord startede
Christian IV's vildtbane
i 1616 og forløbet var de 15
km tværs over Sydsjælland
til Dybsø Fjord. Det samle-
de vildtbaneareal blev på ca.
400 kvadratkilometer, hvor-
ved det sydligste Sjælland
blev ti I Nordens største

••(!J .
Sean koden for al
komme tilden
mobile hjemmeside

www.facebook.comJkoereskolenbaarse

www.facebook.comlomovej

Axel Johansson kommer og
fortæller om Den kongelige
Vildtbane.

dyrehave. Vildtbanens af-
grænsning var af forskellig
art. Det kunne være kraftige
rishegn, grøfter eller naturli-
ge vandløb og søer.
Axel Johansson holder sit
foredrag efter den ordinære
generalforsamling i For-
eningen Svend Gønge, som

afholdes onsdag den 13.
februar kl. 19.00 i Medbor-
gerlluset Lundby, 4750
Lundby.
Generalforsamlingens dags-
orden er ifølge vedtægterne
og på valg på årets general-
forsamling er Gunnar Stob-
be og Jens Hallqvist samt
suppleanterne Birgit Ras-
mussen og Ingegerd Ri is.
Alle modtager genvalg.
Det skønnes, at generalfor-
samlingen varer en halv
time ti I tre kvarter, og efter
en kaffepause, vil Axel Jo-
hansson holde sit foredrag
fra kl. 20.00. Gratis adgang.
Det er muligt at melde sig
ind i Foreningen Svend
Gønge ved at sende en mail
til svendgoengepoul-
sen@gmail.dk.
Det er gratis at være med-
lem. For medlemsskabet får
man jævnlige nyhedsbreve
tilsendt pr. mail.

http://www.facebook.comJkoereskolenbaarse
http://www.facebook.comlomovej
mailto:sen@gmail.dk.


Ny pendlertalsmand ved Lundby St.
Pendlerklubben ved Lundby
Station relancerer sig med
mailadresse og selvstændig
fane på hjemmesiden
www.syvsogne.dk
Pendlerne fra Lundby stati-
on har fået ny pendlertals-
mand, det er Lars Kjær
Hansen der har taget over
efter Ingegerd Riis. Pendler-
ne får nu en fane på
www.syvsogn.dk , og der er
med den nye mailadresse
lagt op til at vi samler op på
de fælles informationer, der
måtte være ved at pendle fra
Lundby.
Mail:pend-
ler. lundby@Syvsogne.dk
Der fortsættes og etableres
et styrket samarbejde med
Borgerforeningen i Lundby
og Lundby Lokalråd. Det er
tanken, at der tillige skabes
mere formelle kontakter til
de øvrige lokalråd og grup-
per, der benytter Lundby

Lars Kjær Hansen, der nu er talsmand/ar pendlerne, der
benytter Lundby Station.

station.
Der er netop sendt høring-
svar til kommunen vedr.
busdriften 2014, og i den
forbindelse er det en skuf-
felse at se, at kommunen nu
helt fravælger Lundby stati-

on som vendeplads for bus-
drift i nærområdet. At tra-
fikken fra hele kommunen
nu peger ind mod Vording-
borg.
Dette er rigtig ærgerligt, da
DSB med køreplanskiftet

2013, har lyttet til proteste-
ren fra Lundbys Pendlere
for at få en afgang yderlige-
re mellem 07.00 og 08.00.
Det er i den nye køreplan
blevet til afgang 7.04 - 7.52
- 8.26 sydover. Medens
afgangene mod København
forsat har halvtimesdrift fra
k/. 05.14 og frem til 07.45
på hverdage.
Det er vigtigt at nævne, at
pendlertalsmanden ikke kan
tage sig af egentlige klager
over DSB, Movia eller Rej-
sekortet. Her er det vigtigt,
at man benytter de anvisnin-
ger, der er for DSB, Movia
og Rejsekortet. Men pend-
leltalsmanden vil gerne
være orienteret på den ene
eller anden måde, hvis det
viser sig at være mere gene-
relle fej l og problemer der
opstår.

Ambassadøralten
med Peter Tillisth
Torsdag den 14. marts kom-
mer godsejer Peter Oxholm
Tillisch til Lundby og for-
tæller om sig selv og sine
godser.
Peter Oxholm Tillisch er en
af Foreningen Svend Gøn-
ges ambassadører, og arran-
gementet, som holdes i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4,4750 Lundby,
begynder k/. 19.00 og er et
led i den foredragsrække
med foreningens prominente
ambassadører. Tidligere har
foreningen holdt ambassa-
døraftener med Peter Henrik
Tesdorpf fra Gjorslev, Bernt
Johan Collet, Lundbygård,
Keld Møller Hansen, Muse-
erne Vordingborg og fhv.
borgmester i Præstø og nu-
værende regionsrådsmedlem

Peter Madsen.
Peter Oxholm Tillisch vil
fortælle om sin slægt, om
sine to godser Rosenfeldt
ved Vordingborg og 0bjerg-
gaard i Køng.
Vi skal høre om historien,
men vi skal også høre, hvor-
dan det er at drive moderne
godser i dag.
Peter Oxholm Tillisch er
kendt for at deltage i sam-
fundslivet og -debatten, og
han tager mange initiativer.
Blandt andet er han initiativ-
tager til planerne om at op-
føre et biogasanlæg i Lund-
by Lokalol11råde.
Alle er velkomne til ambas-
sadØl'aftenen med Peter Ox-
holm Tillisch.
Entre: 50,- kr., som inklude-
rer kaffe og kage.

http://www.syvsogne.dk
http://www.syvsogn.dk
mailto:lundby@Syvsogne.dk


Gule ærter tillællesspisning i Lundby
] denne kolde vintertid har
pigerne i køkkenet valgt en
god gammel dansk menu til
fællesspisningen tirsdag den
5. februar kJ. 18.00 i Med-
borgerhuset Lundby, Bane-
vej 4,4750 Lundby.
Menuen består af gule ærter
med kogt kød, medisterpøl-
se, rugbrød, sennep og rød-
beder.
Efter hovedretten er der
kaffe ellerte og hjemmebagt
kage.
Prisen for alle disse herlig-
heder er:
Voksne kr. 70,00
Børn kr. 35,00
Som sædvanligt kan der
købes øl, vand og vin til
rimelige priser.
Tilmelding kan ske på Med-

Det er her på Lundby Ho-
vedgade 95, Snaphanen
Cafe & Butik holder til.

Snaphanen
Cafe og Butik
nu på Facebook
N u kan 4750 A visens læ-
sere gå på Facebook og
blive opdateret med infor-
mationer fra Snaphanen
Cafe og Butik. Der vil
komme billeder, informati-
on om varer i butikken og
menu og aktiviteter i cafe-
en. Og så vil der komme
beskrivelser af, hvor spæn-
dende det er at være frivil-
lig i cafe og butik med
opfordring til at komme og
være med. ] kan finde
Snaphanens side her:
www.facebook.com/
SnaphanenButikCafe

borgerhusets telefon 5133
3771 eller på mail til
winbi@forum.dk. Sidste
frist for tilmelding er søn-
dag den 3. februar af hensyn
til indkøb.
Denne aften vil der værre
mulighed for at forny sit
kontingent til Støtteforenin-
gen for 2013. Skulle der
blandt deltagerne i fælles-
spisningen være gæster,
som måtte ønske af blive
med lem af Støtteforeningen,
er der også mulighed for det
denne aften. Støtteforenill-
gen formålsparagraf er at
yde støtte til vedligeholdel-
se og drift af Medborgerhu-
set Lundby.

Generalforsamling
torsdag den 7. februar kl. 19.00

i Køng Forsamlingshus,
Dagsorden j henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Leif Andersen

kasserer

SKAL DE HOLDE
• Bryllup • Barnedåb
• Konfirmation
• Sølvbryllup
• Rund fødeseldag
• Reception
- eller anden fest, så er vi
klar til at gøre dagen til en
dejlig oplevelse!

BÅRSE SAMlINGSHUS
Selskabs -& Mødelokaler
Næstvedvej 52
Bårse - 4720 Præstø
Tlf. 5599 0116
baarsesamlingshus@hotmail.com
TORVECAFEENS KØKKEN
Tlf. 24 48 56 49
www.torvecafeenskoekken.dk

FÆLLES SPISNING
I BARSE SAMLINGSHUS
Første onsdag i måneden
kl. 18.00
DAGENS RET
incl. kaffe og småkager
Pris pr. kuvert kr. 75.-
HUSK:
Ring for bordbestilling
senest dagen før på
tlf. 5599 0116/2448 5649

DINNER TRANSPORTABLE.'
mad ud af huset fra
10 till.OOO kuverter.
Ring og hør nærmere~

http://www.facebook.com/
mailto:winbi@forum.dk.
mailto:baarsesamlingshus@hotmail.com
http://www.torvecafeenskoekken.dk


Ambassadøraften
med Peter Tillisch
Foreningen Svend Gønge

afholder en aften med en af
foreningens ambassadører,

Godsejer Peter Ti Ilisch,
Rosenfeldt og 0bjerggaard

Torsdag den 14. marts
kJ. 19.00

i Medborgerhuset Lundby
Banevej 4,4750 Lundby
Peter Tillisch vil fortælle
om sig selv, sin baggrund
og om sine to godser og

moderne godsdrift.
Entre: 50 kr.

incl. kaffe og kage.

Tirsdag den 5. februar
2013 kJ. 18.00

iMedborgerhuset Lundby,
Banevej 4,4750 Lundby

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning.
Menu: Gule ærter med kogt
kød/med isterpø 1se/rugbrød/

sennep og rødbeder.
Efter denne ret er der kaffe/
the og hjemmebagt kage.

Menu-pris:
voksne: 70,- kr.
børn: 35,- kr.

Øl, vand og vin til meget
rimelige priser!

Denne aften vil der værre
mulighed for at forny sit

kontingent til Støtteforenin-
gen for 20 13.Skulle der

blandt deltagerne i fælles-
spisningen være gæster,
som måtte ønske afblive

medlem afStøtteforeningen
er der også mulighed for det
denne aften. Støtteforenin-
gen formålsparagraf er at

yde støtte til vedligeholdel-
se og drift af Medborger-

huset Lundby.

Tilmelding tlf. 5133 3771
eller på \\'il1hi((~f(JrlIfI1.dk

senest søndag den 3. febr.
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen

slå katten al tønden iTappernøje
Traditionen tro skal der
igen i år holdes indendørs
fastelavnsfest i Tappernøje
Forsamlingshus. Det er en
stadig voksende succes,
hvor der dog fortsat er plads
til mange flere.
Børnene bliver delt ind i
alderskategorier ved tønder-
ne, så det bliver fair for alle.
Der er fuld fart over feltet,
og vi ser en masse glade
børn, som virkelig kæmper
om at blive kattekonge og
kattedronning. Vi skal også
have kåret bedst udklædte
dreng og pige.

Fastelavnsfesten foregår i år
søndag den 10. februar
2013 k!. 14, så kan de små
under tre år nå deres mid-
dagssøvn.
Arrangementet koster 40,-
pr. person, og til børnene
vil der være godtepose,
fastelavnsbolle og l juice,
og til de voksne vil der væ-
re kaffe/te og fastelavnsbol-
le.
Tag endelig bedsteforældre
og familien med til en hyg-
gelig fastelavnsfest.
Tilmelding er en nødven-
dighed og skal ske senest 7.

Se mere om arrangementet
på www.4733.dk/
forsamlingshuset

februar på tlf: 5596 5042
eller 2037 4945.
Håber at se mange udklædte
børn og også gerne foræl-
dre.

Fastelavnshilsner fra
Mikael & Katja
amt bestyrelsen

i Tappernøje FOI'samlings-
hus

Generalforsamling
Onsdag den 13. februar kJ. 19.00

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4,4750 Lundby
Dagsorden efter vedtægterne.

Indkomne forslag skal mai les til formanden senest onsdag den 6. februar k!. 19.00-
sten@post7.tele.dk.

Efter generalforsamlingen og en kaffepause holder Axel Johansson k!. 20
foredrag om Den kongelige Vildtbane på Sydsjælland

og Vordingborg Rytterdistrikt.
Alle er velkomne til generalforsamling og/eller foredrag. lndmeldelse i foreningen kan

ske ved indgangen. Det er gratis at være medlem!
Ved generalforsamlingen skal man dog have været medlem inden den l. januar 2013 for

at være valgbar og have stemmeret.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

http://www.4733.dk/
mailto:sten@post7.tele.dk.


Nyt i Snaphanen Butik

Lækkerier fra Okoladen
Snaphanen Butik har
hjemtaget nye lækkerier
fra 0koladen.
Det drejer sig om marci-
pan- og nougatstænger i
forskellige varianter. Alt
er hancllavet og okologisk
og fremstillet af de bedste
ravarer pa 0koladen.
Køb f. eks. 4 nougat-
reder for 39,- kroner.
Vi har fortsat pladecho-
kolade og overtrukne
mandler fra 0koladen.

Hvad tager man med til
værten eller værtinden,
når man skal ud?
I Snaphanen Butik kan
du få mange gode ideer
til anderledes vært- og
værtindegaver.
Vi har f. eks. et pænt

udvalg af lækre værtin-
degaver fra Li beth
Skovs Solsikken. Der er
både smarte lys og sæber
i flot udstyr.
Til værten er det store hit
en æske med tre slags
specialøl fra Bryghuset

Supervin fra Sydafrika
Vi har faet stadig den populære vin, importeret direkte

fra Sydafrika, pa lager!

Snaphanen Butik,
Lundby Hovedgade 95,

har åbent
alle ugens dage
fra kl. 13-21.

Tlf. 3510 2909

Møn.
En vingave er også altid
en god ide, og her kan vi
byde på noget helt unikt,
nemlig den specialimpor-
terede sydafrikanske vin
fra vinfarmen Vreede en
Lust.

Delikatesse-oste
fra Knuthenlund
Du kan købe lækker økologisk
ost fra det anerkendte økologi-
ske gods Knuthenlund pa Lol-
land i Snaphanen Butik i Lund-
by.
På opfordring fra flere kunder
er osten endnu t skud pa ræk-
ken af kvalitetsprodukter, som
Snaphanen Butik fører.

dover blød og hard ost fører
vi ogsa en lækker cremet yo-
ghurt fra det økologiske gods
Knuthenlund pa Lolland.

Bliv frivillig i Snaphanen
Flere og flere har opdaget, at
det giver meningsfuld fritid at
være frivillig i Snaphanen Bu-
tik eller i Snaphanen Cafe.
Dels bliver man del af et fæl-
lesskab, dels er man med til at
skabe liv i Lundby, dels er det
en kæmpe oplevel e at arbejde
sammen med de unge prakti-
kanter fra ungdomsuddannel-

I Snaphanen Butik kan du
få alle de gode is, både
Hjem-Is og de populære

løn-Is. Det er dejligt at
have is i fryseren til en hyg-
geaften foran fJerneren eller
efter middagen. Møn-Isen
fIndes i mange varianter og
tre størr lser. 100 ml. til 20,-
kr., 500 ml. til 55,- kr. og
endelig de store bøtter med
750 ml. til 75,- kr.

sen STU i Lundby.
Vagterne i butikken er på 4,5
eller 3,5 timer. Eftermiddags-
vagten er fra 13-17.30 og af-
tenvagten fra 17.30-21.00.
Du bliver grundigt instrueret
og vejledt inden din debut.
Vil du høre mere om det at
være rrivillig i Snaphanen, så
ring til Peter ten, 6130 1004.



Peter Oxholm Tillisth
fortæller om sine åodser
Torsdag den 14. marts
kommer godsejer Peter
Oxholm Tillisch til Lundby
og fortæller om sig selv og
sine godser.
Peter Oxholm Tillisch er en
af Foreningen Svend Gøn-
ges ambassadører, og arran-
gementet, som holdes i
Medborgerhuset Lundby,
Banevej 4,4750 Lundby,
begynder kJ. 19.00 og er et
led i den foredragsrække
med foreningens prominen-
te ambassadører. Tidligere
har foreningen holdt am-

bassadØraftener med Peter
Henrik Tesdorpf fra Gjors-
lev, Bernt Johan Collet,
Lundbygård, Keld Møller
Hansen, Museerne Vor-
dingborg og fhv. borgme-
ster i Præstø og nuværende
regionsrådsmedlem Peter
Madsen.
Peter Oxholm Tillisch vil
fortælle om sin slægt, om
sine to godser Rosenfeldt
ved Vordingborg og
0bjerggaard i KØng.
Vi skal høre om historien,
men vi skal også høre,

hvordan det er at drive mo-
derne godser i dag.
Peter Oxholm Tillisch er
kendt for at deltage i sam-
fundslivet og -debatten, og
han tager mange initiativer.
Blandt andet er han initia-
tivtager til planerne om at
opføre et biogasanlæg i
Lundby Lokalområde.
Alle er velkomne til am bas-
sadØraftenen med Peter
Oxholm Tillisch.
Entre: 50,- kr., som inklu-
derer kaffe og kage.

Meld dig ind i Foreningen Svend Gønge
og kom til foredrag for halv pris
Den nys genvalgte bestyrel-
se for Foreningen Svend
Gønge har besluttet, at
medlemmer af foreningen
kan komme ind til forenin-
gens foredrag til halv pris.
Normalt koster det 50,-
kroner - inel. kaffe og kage
- at komme til foreningens
velbesøgte foredrag i Med-
borgerhuset Lundby. Men
fra og med ambassadørafte-

nen torsdag den 14. marts
med Peter Tillisch kommer
medlemmer ind til halv
pris, altså 25,- kroner, vej at
mærke inel. kaffe og kage.
Og det er en rigtig god for-
retning at melde sig ind i
Foreningen Svend Gønge.
Kontingentet er nemlig
fortsat på O kroner.
Du sparer altså 25,- kroner
ved at melde dig ind i for-

eningen, og som medlem
modtager du tilmed jævn-
ligt nyhedsbreve pr. mailog
andre informationer om
foreningens virke.
Hvis du vil gøre brug af det
gode tilbud, kan du melde
dig ind ved indgangen til
foredraget med Peter Til-
lisch, eller du kan sende en
e-mail til svendgoengepoul-
sen@gmail.com.

Støt kurs i
støtteforening
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby har
gjort det godt i 2012 - igen!
Det fremgik med al ønskelig
tydelighed af foreningens
generalforsamling, som blev
afholdt den 22. februar i
Medborgerhuset Lundby.
Støtteforeningens opgave er
ved afholdelse af arrange-
menter at bidrage til Med-
borgerhusets økonomi. Og
det har man gjort godt.
Alligevel appellerede for-
eningens formand, Winni
Birch i sin beretning til, at
Lundbys borgere bidrager
med ideer til flere arTange-
menter.
Formanden opfordrede by-
ens andre foreninger til at
komme med forslag til flere
forskellig artede arrange-
menter som kan afholdes i
Støtteforeningens regi. For-
manden udtalte en stor tak
til alle, som på en eller an-
den måde havde bidraget til
Støtteforeningens virke.
På valg til bestyrelsen var'
Børge Jensen, Johnny Birch
og Helle Myhlendorph.
Børge Jensen og Johnny
Birch blev begge genvalgt
uden modkandidater .
Helle Myhlendorph havde
ikke ønsket genvalg, og til
den ledige plads i bestyrel-
sen blev valgt Hanne Skjødt
uden modkandidat. Som
suppleant blev Marianne
Larsen genvalgt.
Lizzie Møgelbjerg ønskede
ikke genvalg og til den ledi-
ge plads som suppleant blev
Jens Christian Rasmussen
valgt.

Næste nummer
af 4750Avisen
Vær opmærksom på, at
næste nummer af
4750Avisen først udkom-
mer lørdag den 6. april.
Der er deadline for stof til
bladet mandag den 1.
april, 2. påskedag kl. lO!

mailto:sen@gmail.com.


Ambassadøraften
med Peter Tillisch
Foreningen Svend Gønge

afholder en aften med en af
foreningens ambassadører,

Godsejer Peter TiJlisch,
Rosenfeldt og Øbjerggaard

Torsdag den 14. marts
k1.19.00

i Medborgerhuset Lundby
Banevej 4,4750 Lundby
Peter Tillisch vil fortælle
om sig selv, sin baggrund
og om sine to godser og

moderne godsdrift.
Entre: 50 kr.

ind. kaffe og kage. Den kgl. Vildtbane gik rent ind'--------------'
KALK"Ulf
ERYST
Tirsdag den 5. marts

2013 kl. 18.00
iMedborgerhuset Lundby,

Banevej 4,4750 Lundby

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning.
Her vil der blive serveret

noget helt vildt. Damerne i
køkkenet har valgt en menu

bestående af kalkunbryst,
stegt som vildt med dertil

hørende vildtsovs, kartofler
og Waldorfsalat. Desserten

består af frugttrifli .
Denne menu koster for

voksne kr. 70,00
børn kr. 35,00

børn under 3 år gratis

Øl, vand og vin kan købes.

Tilmelding tlf. 5133 3771
eller på winbi@forum.dk

senest søndag aften den 3.
marts.

Alle er velkomne!
Når man deltager i fællesspis-
ningen er man samtidig med til

at støtte Medborgerhuset i
Lundby, da overskuddet ved

disse arrangementer ubeskåret
går til bevarelse og istandsæt-

telse af huset.
Det er også muligt at købe et

støttebevis, som koster
kr.lOO,OO,og på den måde

støtte Medborgerhuset.

Med venlig hilsen
Støtteforeningen for

Medborgerhuset Lundby

Amatørarkæolog Axel Jo-
hanssons foredrag om Den
kg!. Vildtbane gik rent ind
hos de omkring 75 tilhørere,
der var mødt op i Medbor-
gerhuset Lundby den 13.
februar.
Det var spændende at høre,
hvordan fordums konger
spærrede vildtet inde med
vildtbanegrøfter og hegn og
især den store vildtbane syd
for en linje fra Tappernøje
Fjord til Dybsø Fjord vakte
interesse.
Vildtbanen blev anlagt af
Chr. 4 i 1600-taJlet og for-

nyet af hans barnebarn Chr.
5 i 1700-taIJet. Men allerede
i slutningen af 1700-tallet
blev den nedlagt igen.
AIJigevel kan sporene efter
vildtbanegrøften stadig ses i
landskabet visse steder, og
vildtbanestenene, der stod
langs grøften er også for
manges vedkommende be-
varet for eftertiden. En af
dem står foran Nysø Gods
ved Præstø.
Til mødet viste der sig at
være op til flere
"vildtbaneeksperter", som
kunne bidrage med yderli-

gere viden til Axel Johans-
sons foredrag. Det blev så
spændende, at Axel Johans-
son har bebudet, at han vil
danne en "vildtbanegruppe"
under Foreningen Svend
Gønge med det formål at få
udgivet i hvert fald et hæfte
med den sydsjællandske
vildtbanes historie.
Kunne du tænke dig at være
med, kan du kontakte Axel
Johansson på e-mail:
karen.g johansson@mail.dk
eller på tlf. 5576 7168.

Forening vil redde Vildtbanekroen
Foreningen Svend Gønge
vil redde Vildtbanekroen,
som nedbrændte sidste år
for eftertiden.
Det fremgik af beretningen
til generalforsamlingen i
Foreningen Svend Gønge.
Generalforsamlingen blev
afholdt den 13. februar
umiddelbart før Axel Jo-
hanssons foredrag om Den
kg!. Vildtbane i Sydsjæl-
land.
Foreningen har kontakt til
ejeren af huset og har taget
initiativ til et samarbejde
med Vordingborg Kommu-
ne og Museerne Vording-
borg, som skal munde ud i,
at resterne af den brændte
vildtbanekro, som har ligget
ved Dybsø Fjord siden 1600
-tallet, overdrages forenin-

gen, som så vil genopføre
kroen i Lundby-Parken,
hvor man i øvrigt har planer
om at genopføre en kopi af
GØngehøvdingen Svend
Poulsen sidste bolig i Lund-
by, gadehuset, der lå over-
for Lundby Kirke på hjørnet
af Lundby Hovedgade og

Manglekærvej.
Det er i øvrigt tanken, at
kopien af Svend Gønges
sidste bolig og Vildtbanehu-
set skal være begyndelsen
på det oplevelsescenter for
Svend Gønge og hans sam-
tid, som foreningen vil etab-
lere i Lundby.

mailto:winbi@forum.dk
mailto:johansson@mail.dk


Nyt i Snaphanen Butik

ØlandshvedeiSnaphanen
Hører du til blandt dem,
der gerne vil betale lidt
mere for at leve sundt, så
har Snaphanen Butik i
Lundby endnu et godt
tilbud til dig.
Du kan nu købe den be-
rømte 0landshvede i den
lille butik på Lundby Ho-
vedgade, både den grove
og den fine hvedemel.
Dertil fører vi nu også

'" speltmel, speltkerner og
svedjerug. Alt er naturlig-
vis 100 pct. økologisk!

Hvad tager man med til
værten eller værtinden,
når man skal ud?
I Snaphanen Butik kan du
fa mange gode ideer til
anderledes vært- og vært-
indegaver.
Vi har f. eks. et pænt ud-

valg af lækre værtindega-
ver fra Lisbeth Skovs
Solsikken. Der er både
smarte lys og sæber i flot
udstyr.
Til værten er det store hit
en æske med tre slags
specialøl fra Bryghuset

Supervin fra Sydafrika
Vi har fået stadig den populære vin, importeret direkte

fra Sydafrika, på lager!

Snaphanen Butik,
Lundby Hovedgade 95,

har åbent
alle ugens dage
fra kl. 13-%1.

Tlf. 3510 %909

Møn.
En vingave er også altid
en god ide, og her kan vi
byde på noget helt unikt,
nemlig den specialimpor-
terede sydafrikanske vin
fra vinfarmen Vreede en
Lust.

Delikatesse-oste
fra Knuthenlund
Du kan købe lækker økologisk
ost fra det anerkendte økologi-
ske gods Knuthenlund på Lol-
land i Snaphanen Butik i Lund-
by.
På opfordring fra flere kunder
er osten endnu et skud på ræk-
ken af kvalitetsprodukter, som
Snaphanen Butik fører.
Udover blød og hård ost fører
vi også en lækker cremet yo-
ghurt fra det økologiske gods
Knuthenlund på Lolland.

Bliv frivillig i Snaphanen
Flere og flere har opdaget, at
det giver meningsfuld fritid at
være frivillig i Snaphanen Butik
eller i Snaphanen Cafe.
Dels bliver man del af et fælles-
skab, dels er man med til at
skabe liv i Lundby, dels er det
en kæmpe oplevelse at arbejde
sammen med de unge prakti-
kanter fra ungdomsuddannelsen

I Snaphanen Butik kan du
få alle de gode is, både
Hjem-Is og de populære
Møn-Is. Det er dejligt at
have is i fryseren til en hyg-
geaften foran fjerneren eller
efter middagen. Møn-Isen
fIndes i mange varianter og
tre størrelser. 100 ml. til 20,-
kr., 500 ml. til 55,- kr. og
endelig de store bøtter med
750 ml. til 75,- kr.

STU iLundby.
Vagterne i butikken er på 4,5
eller 3,5 timer. Eftermiddags-
vagten er fra 13-17.30 og aften-
vagten fra 17.30-21.00.
Du bliver grundigt instrueret og
vejledt inden din debut.
Vil du høre mere om det at
være frivillig i Snaphanen, så
ring til Peter Sten, 6130 1004.
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Winni og Johnny Birch, Lundby,jik prisen Årets Svend 2013
på generaljorsamlingen i Borgerforeningen Lundby. Her ses
de i deres glansroller som Ane Marie og Svend Poulsen.

Arets Svend 2013
Ægteparret Winni og
Johnny Birch, Lundby,
blev mandag den ll.
marts hædret for deres
gigantiske indsats for
Medborgerhuset Lundby,
da de blev udnævnt til
Årets Svend på general-
forsarnlingen i Borgerfor-
eningen Lundby.
Prisen uddeles hvert år til
en eller flere personer,
som har gjort noget eks-
traordinært for at kaste
glans over Lundby.
Og det må man da sige, at

ægteparret Birch har
gjort. Dels har de ydet en
formjdabel indsat for at
få Medborgerhuset Lund-
by til at blive så godt
kørende, som det er nu,
dels er de aktive på man-
ge andre fronter i det
lokale liv i Lundby, f.eks.
er de særdeles aktive og
skattede deltagere i de
årl ige gøngemarkeder ,
hvor de spiller selveste
Gøngehøvdingen Svend
Poulsen og hans hustru
Ane Marie.

'--' Rolig generalforsamling i Borgerforeningen Lundby
Generalforsamlingen i Bor-
gerforeningen Lundby blev
under Maj-Britt Nielsens
ledelse afviklet i god ro og
orden mandag den ll. marts
2013.
Formand Nils Glud aflagde
beretning om årets aktivite-
ter og kasserer Steen iel-

sen fik godkendt sit revide-
rede regnskab.
To vedtægtsændringer, fo-
reslået af bestyrelsen, blev
vedtaget. I stedet for valg til
Syv Sogne Samarbejdet,
som nu er nedlagt, indføje-
des valg til Lundby Lokal-
råd, og det blev vedtaget, at

generalforsamlingen frem-
over indkaldes gennem
pressen og/eller elektroni-
ske medier.
Følgende bestyrelsesmed-
lemmer var på valg: Peter
Mackeprang, Ingegerd Riis
og Margit Andersen.
Peter Mackeprang og lnge-

gerd Riis blev genvalgt,
mens Margit Andersen ikke
ønskede genvalg.
Som suppleant genvalgtes
Mogens Baagø.
Der var også genvalg til
revisor Kaj Weber og fane-
bærer Børge Jensen. ils
Glud valgtes tillokairådet.



Tae med
på lorårstur
til skønne S
I samarbejde med C. A.
Cederborgsallskapet i Skåne
og Blekinge arrangerer For-
eningen Svend Gønge i da-
gene den 24.-26. maj en
bustur ti I GØngelandet i
Skåne.
C. A. Cederborgsallskapet
sørger for, at vi ser nogle af
de meste interessante be-
søgsmål i gøngelandet, og
der bh ver også tid til at be-
søge Dansk-Svensk 1600-
talsdag i Hbrby.
Der er afgang fra Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej
4,4750 Lundby (50 meter
fra Lundby Station) fredag
den 24. maj kJ. 14.00.
Vi ankommer til Skåne ca.
kl. 18.00, hvor vi indtager
vores aftensmåltid og ind-
kvarterer os på hotellet,
hvor vi skal bo under ophol-
det.
Efter morgenmaden, som er
med i prisen, mødes vi lør-
dag kl. 10 med C. A. Ceder-
borgsallskapet på Broby

Gastgivaregård, og så er der
udflugt om formiddagen.
Middagen indtager vi ved
12-tiden på Broby Gastgiva-
regård. Menuen snaphane-
steg!
Om eftermiddagen fortsæt-
ter programmet sammen
med C. A. Cederborgsall-
skapet.
Aftensmåltidet indtager vi
på hotellet.
Søndag besøger vi 1600-
talsdagen i HØrby et par
timer. Derefter spiser vi
frokost i området og tager
på en ekstra udflugt om
eftermiddagen, inden vi
sætter kursen mod Danmark
søndag eftermiddag ved IS-
tiden. På vejen hjem bliver
der mulighed for at indtage
et let aftensmåltid for egen
regning. Ankomst til Med-
borgerhuset Lundby søndag
den 26. maj kJ. ca. 19.00.
Prisen for tre-dages-turen
bliver ca. 1900 kroner pr.
person. Med i prisen er bus-

rejse frem og tilbage, to
nætters overnatning på hotel
i Sverige inel. morgenmad
(i dobbeltværelser. Hvis
man ønsker enkeltværelse
bliver prisen lidt højere)
samt aftensmad fredag af-
ten, lørdag middag, lØrdag
aften og søndag mjddag.
Bespisning på hjemvejen

bliver for egen regning.
Forhåndstilmelding kan ske
pr. mai I ti I pe-
ter@syvsogne.dk.
Turen vil blive omtalt i næ-
ste nummer af 4750Avisen,
som udkommer lørdag den
27. april. Her vil den eksak-
te pris og mange flere detal-
jer om turen blive omtalt.

Den gamle SporrakuLLagård i Gøngelandet er en af de få
gårde med dele tilbage fra 1600-taLLet. Den kommer vi
helt sikkert til at besøgel

Stadie enkelte billetter
til "Forsamlineshuset"
Du kan stadig nå at
købe billetter til tea-
terstykket Forsam-
lingshuset, som opfø-
res i Medborgerhuset
Lundby, Banevej 4,
4750 Lundby, fredag
d. 12. april kl. 19.30.
Fællesspisningen er
aflyst i denne måned,
da du kl. 18 sarrune
dag kan indtage en

dejlig teatermenu .
Billetter bestilles på
teaterforeningen .dk
eller på Vordingborg
Kommunes bibliote-
ker. Billetpriser:
Løssalg 250 kr.,
medlemspris 170 kr.,
unge u/26: 90 kr.
Teatermenu til kr.
125 bestilles sammen
med billetten.

mailto:ter@syvsogne.dk.


Hvis der er interesse for det,
vil Lundbys nyuddannede
gøngeguider gerne give
4750Avisens læsere en prØ-
vetur i Gøngehøvdingens
fodspor.
Turen finder sted søndag
den 12. maj fra kl. lO-ca.
15.
Hvis du som borger i lokal-
området kunne tænke dig at
være opdateret på historien
om Gøngehøvdingen og
hans tilhørsforhold til Lund-
by, så er turen oplagt at tage
med på.
Du vil få at vide, hvor i
Lundby Gøngehøvdingen

boede i 1600-tallet og kom-
me med ud og se nogle af
de steder, hvor han og hans
snaphaners kæmpede mod
svenskerne. Mange af ste-
derne er også med i earit
Etlars berømte romaner
Gøngehøvdingen og Dron-
ningens Vagtmester.
Hvad prisen for turen bliver,
ved vi endnu ikke, men vi
prØver at holde den på om-
kring 100 kroner. Er du
forhåndsinteresseret, så ring
6130 1004 eller mail til
peter@syvsogne.dk.
Mere om turen i næste num-
mer af 4750Avisen.

mailto:peter@syvsogne.dk.


Generalforsamling
i Lundby Lokalråd
Tirsdag den 23.
april kl. 19.00 af-
holdes generalfor-
samling i Lundby
Lokalråd. Den
afholdes i Medbor-
gerhuset Lundby,
Banevej 4,4750
Lundby. Stemme-
ret på generalfor-
samlingen har alle
borgere i Køng,
Lundby, Svinø,
Sværdborg og Ud-
by Sogne.

Til bestyrelsen
skal vælges 10
personer, to repræ-
sentanter fra hvert
sogn.
I øjeblikket er der
kun otte medlem-
mer af lokalrådet,
men alle 10 plad-
ser kan besættes
den 23. april. Det
kræver dog, at der
er mindst to kandi-
dater fra hvert
sogn.

Præstø Ja~zklub
FORAR 2013•••••••••••••••••••••

Det unge succes-orkester. der er ved
at være fast leverandør af gejst og
spilleglæde ved klubbens <lrllge
generalforsamllng.
Splaninll kl 18.00. Generalforsam-
ling kl. f9.00. Musik kl. 20.00

SPILlETlD FOR ALU BANDS ER 2 II: 1 TIME +

NlAZNDAG ••• ~~:::.~~~:::.~IlI.~:::.
Sæt allerede nu et stort X ved man-
daa: den Z. december 2013. Godt

ER nOKstarter vilntemaUonaltl februar.
OECEMB menjazZorkestret. som vi præsente-
kl. 20.00 rer som]ulearrangementl 2013 J!R

SIMPEITHEN UNIKT ...•••••••••••••••••••••
Præstø Jazzklub
Kirsebærkroen
Kirsebærvej 1

~ 4720 Præstø
~ Tlf.5599 3955

FØLG MED pA WWW.FjORDJAZZ.DK

Birgit Rasmussen
runder skarpt hjørne
75 år
Mandag den 8. april
runder Birgit Ras-
mussen, Lundbyvej
28,4750 Lundby, et
skarpt hjørne.
Birgit Rasmussen er
et kendt ansigt for de
mange tusinde men-
nesker, som siden
2008 har gæstet gøn-
gemarkederne i
Lundby. Birgit Ras-
mussen har dygtigt
spillet sin glansrolle
som Kulsoen.

Derudover har Birgit
Rasmussen været
dynamoen i sygrup-
pen , som har æren
for de mange flotte
dragter, som hvert år
kan ses på gønge-
markederne. 12012
blev Birgit Rasmus-
sen hædret for sin
store indsats for gøn-
gesagen, da hun af
Borgerforeningen
Lundby blev ud-
nævnt til Årets
Svend.



De gæstfri værter fra
C.A. Cederborgsall-
skapet foran CumlOsa
Kirke, Nordens ældste
teglstenskirke . Yderst
til hø}reforl17andfor c.
A. Cederborgsallska-
per Marcus Frenne-
mark.

~Spændende udllulU til Gønåeland i Skåne
En oplevelse ud over det sæd-
vanlige. Det kan man roligt
kalde den busudflugt, som
medlemmer af Foreningen
Svend Gønge var på fredag til
søndag den 24.-26. maj.
Hovedformålet med rejsen var
en invitation fra Foreningen
Svend Gønges venskabsfor-
ening i Skånelandene, C. A.
Cederborg allskapet. Et litte-
rært selskab, som arbejder for
at udbrede kendskabet til for-
fatteren C. A. Cederborg, som
blandt andet har skrevet roma-

nen Goingehbvdingen, ikke at
forveksle med Carit Etlars
danske roman af samme navn.
Cederborgsallskapet havde sat
ti mand af til at vise de danske
gæster rundt hele lørdagen,
endda med lokale guider. Vi
besøgte Hembygdsparken i
Broby, hvor der blandt andet
er en minde ten for snaphaner-
ne. Nr. fire på stenen er Svend
Povelsen Gonge, altså vores
Svend Gønge!
Vi besøgte og fik historien om
Honjarums Skanse, en frelnra-

gende guidet rundvisning på
den gamle Sporrakullagård,
som har rødder tilbage i 1500-
tallet, og efter en fantasti k
middag på Broby Gastgivare-
gård.
Om eftermjddagen var vi på
det gamle danske Vanås Slot. I
et hus lige uden for slottet blev
C. A. Cederborg fØdt, og vi fik
hele historien om hans forfat-
terskab. Han var lige så popu-
lær i befolkningen som upopu-
lær hos litteraterne, som Mor-
ten Korch i Danmark.

Eftermjddagen bød på "fika",
kaffe og rabarberkage i med-
borgerhuset i formandens
hjemby, og så fik vi ovenikø-
bet et besøg i Norden ældste
teglstenskirke i Gumlosa.
Og så havde vores værter end-
da sørget for, at vi havde flot
vejr hele dagen, selvom mete-
orologerne havde spået hel-
dagsregn.
Vi glæder os til at kunne gøre
gengæld for den gode oplevel-
se i Danmark.

de deres historiske
dragter med, og ud over
at de blev vist i Christi-
ans kirke, blev de også
luftet under et besøg på
1600-ta1sdagen i b SaJ-
lerup ved Horby senere
på søndagen.

[hr. IVbesøl!te
sin kirke
i Kristianstad
Søndag den 25. maj
fyldte Helige Trefaldig-
hetskyrkan i Kristian-
stad 385 år. Og netop
den dag kom kirkens
grundlægger Chr. IV på
besøg i sin kirke. Det
var dog i form af en
rollespiller fra Gønge-
markederne i Lundby.
Flere af deltagerne i
busturen til Skåne hav-

Få dig en ladøl i Snaphanen (ale
· åben lorsdagusøndag 15·21



Hvad er dette? Tid, sted oe anvendelse?
Under besøget på ArnoIds
Kannibalmuseum i Onnekop i
Skåne, stødte deltagerne på
den genstand, der er afbilledet
herover.
ArnoIds Wernerssons norske
kone har indrettet en lille antik
-shop i en lade på gården, som
gæster også kan besøge samti-
digt med, at de besøger Arnold
Wernerssons spændende kan-
nibalmuseum .

./ Og vi faldt over genstanden
herover og spurgte, hvad det
var. Og det var der ingen af
dem, der vidste. Heller ingen
af deltagerne i busturen vidste,

hvad det kunne være for noget.
Der blev gættet på madtejne og
på en potte til børn.
Nu er det så, vi beder om hjælp
af 4750Avisens kloge læsere.
Skulle nogle af jer være klar
over, hvad træbaljen herover
har været anvendt til, bli ver
Arnold Wernersson og han
kone på Kannibalmuseet i
Onnekop meget glade.
Tingesten er af massivt træ og
vejer godt til. Det lille runde
låg kan tages af, og det kan det
næste låg også.
Hvis du har et bud på, hvad
karrets anvendelse er, kan du

henvende dig med dit bud til
4750Avisen.
Du kan maile til
4750@syvsogne.dkeller du
kan sende en sms eller ringe til
61301004.

mailto:4750@syvsogne.dkeller


Heksen Ira Hamborg
til Gøngernarked

Nicole Storjohanfra Hamburg var med til Kildemarkedet iMogen-
strup, og hun kommer igen til Gøngemarkedet iLundby.

Den stille heks fra Tysk-
land, Nicole Storjohan fra
Hamburg, kan igen i år op-
leves til årets Gøngemarked
i Lundby.
Gøngemarkedet afholdes
lørdag-søndag den 17.-18.
august i Lundby-parken,
begge dage fra kl. 10-17.

icole Storjohan er marke-
det anden "heks", men en af
de mildere afslagsen. Hun
siger ikke så meget, men går

stille rundt med sine flotte
håndlavede figurer. Fantasi-
dyr, fremstillet af skind,
som skaber kontakt til børn
og voksne på tvær af prog
og generationer. Med sig
har icole en samling figu-
rer og smykker, som hun
sælger. Hun har på et Gøn-
gemarked handlet med Chr.
IV's dronning og kalder sig
derfor i Tyskland for
"Kongelig Hofleverandør."

IRVOLD.it
Daniel Irvold
Datamekaniker
IT-konsulent

Lundby Hovedgade 42
4750 Lundby

danlel@irvold.it
www.irvold.it

Ny pc eller tilbehør.

Ring og få et tilbud.

Spil terning med
Kaptajn Mannheimer
Den gæve Kaptajn Mann-
heimer fra Carit Etlars Gøn-
gehøvdingen er jo genopstå-
et på de årlige gøngemarke-
det i Mogens Baagøs skik-
kelse. Han spillede jo ter-
ning med Kapellan Tange i
Gøngehøvdingen og snød
og bedrog den kirkelige
mand, så han vandt alle
hans sølvknapper.

På Gøngemarkedet i Lund-
by lørdag-søndag den 17.-
18. august kan du få lov til
at spille terning med Kap-
tajn Mannheimer. Mannhei-
mer har pudset terningerne,
man han har lovet ikke at
snyde! Der spilles om knap-
per, og vinder du over
Mannheimer falder der en
præmie af!

mailto:danlel@irvold.it
http://www.irvold.it


Det var et imponerende show disse to ryllerefra lrish eob
"'----'Sociely i Roskilde præsterede på Kildemarkedet i Mogenstrup.

17.-18. august kan de opleves pil Gøngemarkedet i Lundby.

Flot hesteshow
til Gøneemarked
Et hesteshow helt udover det
sædvanlige. To kvindelige
ryttere på to irish cob-heste
præsenterede nærmest en bal-
let på hesteryg til Kildemarke-
det i Mogenstrup den 22. og
23. juni.
Til inciterende musik opførte
de en "ballet", som handlede
om krigen mellem Irland og
England. Den sorte rytter var
England og den hvide rytter
med grønne kanter Irland.
Og så gik den vilde jagt ellers
over grønjorden i Mogenstrup.
Utroligt, som pigerne havde

styr på de store og ret tunge
heste. Vild galop vekslede
med sindigt trav og baglæns
kunne hestene skam også gå.
Til sidst var der sværdkamp,
men det var en pil skudt fra
irerens bue, der afgjorde kam-
pen. Irland havde vundet.
Det var imponerende, og det
var smukt.
På Gøngemarkedet i Lundby
den 17.-18. august kommer
"hesteballetten" og giver op-
visning begge dage.
Gøngemarkedet har åbent lør-
dag og søndag fra 10-17.



Skåne er Iyldt med gode historier
Fredag den 24. maj mødte ca.
20 rejsedeltagere op ved Med-
borgerhuset Lundby, og snart
kom vores bus med Jens ved
rattet. Efter ca. 4 timers hyg-
gelig busrejse ankom vi til
Stadshotellet i Kristianstad.
Hotellet viste sig at være et
rigtigt hyggeligt gammelt ho-
tel, hvor vi hurtigt fandt vores
værelser og gjorde os klar til at
få noget at spise. Aftensmaden
blev indtaget på en italiensk
restaurant i nærheden, og de
flinke tjenere fik nok at gøre
med at sørge for vores indivi-
duelle bestillinger. Efter ma-
den spredtes vi. Nogle gik
tilbage til hotellet, mens andre
gik lidt ud for at se nærmere
på byen.
Lørdag morgen, efter et fanta-
stisk morgenmåltid, gik vi til
bussen, og Jens startede da-
gens kørsel. Dagens første
stop var ved Broby Hem-
bygdspark, hvor vores værter,
C.A. Cederborgsallskapet,
havde hele 10 repræsentanter
klar til at tage imod os. C.A.
Cederborg var en svensk for-

fatter, der bl.a. har skrevet
romanen "Goingehovdingen",
og som havde en anerkendel-
se, der ligner den, Morten
Korch havde i litterære kredse
i Danmark. Vores værter bød
velkommen og førte os ind i

Nr. 4 på mindestenen over
snaphaner er Svend Gønge!

Hembygdsparken, hvor en
lokal guide fOtialte om stedet.
Hembygdsparken er et lokalt
museum med flere forskellige
huse spredt ud over området,
der er en skånsk bøgeskov.
Husene stammer fra det skån-
ske landskab på gøngernes tid
og havde karakter af et lille
frilandsmuseum. Den lokale
guide førte os rundt og fortalte
om de enkelte huse. Der var
adgang til det sidste hus på
rundturen, hvor der var indret-
tet museum indendøre.
Derpå gik turen videre til den
gamle gård Sporrakulla, hvor
endnu en lokal guide ventede
på os. Sporrakulla er fra 1600-
tallet og blev bl.a. brugt til
optagelserne af filmen
"Snapphanar", og det er også
her billeder er blevet taget til
Ann Jonssons bog Snappho-
nor, som udkommer på dansk
til Gøngemarkedet. Sporrakul-
la er en meget smuk gård.
Træet, som den er bygget af,
er helt lysegråt af tidens tand,
og bygningerne omkranser en
stor gårdsplads. Vejret var

fantastisk, så vi nød rundturen,
de stynede træer, solen og det
lysegrønne løv omkring går-
den. Når folk fra Lundby og
omegn kommer til Lonsboda
på besøg, kan en tur til Sporra-
kulla varmt anbefales!
Derpå gik turen til Honjarums
skanse i nærheden af Osby.
Skansen spillede en stor rolle i
den skånske krig fra 1675-79.
Idag ligger skansen som en
stejl skråning med tom vold-
grav omkring. l den nyud-
sprungne bøgeskov fOlialte
vores guide om skansen som
fæstningsværk og dens vigtig-
hed, da den blev opfØIi i for-
bindelse med krigen.
Så var det tid til at få noget at
spise, så vi kørte til Broby
Gastgivaregård, hvor vi fik en
fantastisk snaphanesteg, der
var mør som smør. Dertil kar-
tofler og grønt og god brun
sovs! Herefter gik turen til
Vanås Slot, hvor vi først be-
søgte det sted i skoven, hvor
C.A. Cederborg blev født i
1849.
I dag er der intet hus, men



Til venstre: J 600-talsdagen
i6 Sallerup var en våd/or-
nøje/se.

På besøg på den historisk
vigtige Honjarum Skans ved

Osby.

plancher fortæller om huset.
Og K. G. Jonsson fra C.A.
Cederborgsallskapets bestyrel-
se fortalte veloplagt og enga-
geret om forfatteren. Inden vi
kørte videre, var vi inde i par-
ken ved Vanås Slot. Parken er
spændende udsmykket med
skulpturer, sjove kæmpebolde
oppe i træerne, og minsandten
om ikke der pludselig stod en
bygning, der til forveksling
lignede en Per Kirkeby instal-
lation. Og det viste sig, at det
var det sandelig også. Udover
skulpturer og forskellige in-
stallationer, var parken smuk
med nyudsprungne bøgetræer,

rododendron i fuldt flor, sø
med massevis af åkander og et
lokalt kunstmuseum.
Dagens tur sluttede ved og i
Gumlosa Kirke, der er en af
nordens ældste murstenskirker
fra Biskop Absalons tid i I 100
-tallet. Kirken var under re-
staurering, så ydersiden var
dækket af stillads. Indersiden
var en smuk gammel kirke
med en interessant altertavle
med en engel, der bærer det
danske flag! Og så var turen
slut for denne dag. Vi kørte
tilbage til Broby Hembygds-
museum, hvor vi tog afsked
med vores værter fra C. A.

Cederborgsellskabet efter en
meget oplevelsesrig tur. Bus-
sen kørte tilbage til Kristian-
stad, hvor aftensmåltidet blev
indtaget på en kældercafe, der
serverede en dejlig buffet.
Søndag morgen tjekkede vi ud
efter endnu et herligt morgen-
måltid. De af os, der har 1600-
tals tøj, havde det på, fordi vi
senere skulle til O Sallerup
ved Horby. Men først gik vi
over torvet i Kristianstad ti I
Heliga Trefaldighedskyrkan,
Christian den IV's kirke. En
imponerende kirke af domkir-
keformat med mange spæn-
dende detaljer i kirkerummet.
Kirken fejrede netop den dag,
vi kom sin 385 års fødselsdag.
Vi blev inviteret til at deltage i
højmessen, men måtte takke
nej til, fordi vi skulle videre i
vores program. Og så kørte
bussen til O. Sallerup, hvor
der var dansk-svensk 1600-tals
dag. Det regnede og regnede.
Der var gudstjeneste i den
lokale kirke, og de fleste af os
valgte at gå op i kirken. Kir-
ken var stuvende fuld, og
gudstjenesten blev bare ved og
ved. Vi sendte en tanke til
kirken i Kristianstad, måske
skulle vi være blevet der! Til
sidst måtte vi køre videre,
uden rigtigt at have oplevet, at
vi var en del af et arrange-
ment!

Vi fortsatte til Hurva Gastgi-
varegård, hvor et helt utroligt
sildebord ventede os. Det var
et rigtig godt valg af spisested.
Det regnede stadig, men vi sad
godt bænket og nød alle de
mange slags sild og snapsene
med syv cl. O. P. Andersson i
gia sene. Turens sidste mål
var Arnoids Kannibalmu eum
i Onnekop. Det var et rigtigt
spøjst sted. Arnold har rejst
verden rundt og har samlet
anderledes souvenirs fra sine
rejser. Alle disse ting var sam-
let i et rum, og det var umul igt
lige at få tal på, hvor mange
der var. Der var haj kæber,
indtørrede menneskehoveder,
masker, hatte, etniske figurer
og mange, andre ting. Og Ar-
nold fortalte løs om sine ople-
velser. I en anden bygning
havde hans kone Loppis - og
flere måtte over til hende for
at se, om der var loppefund,
der skulle med hjem.
Og så gik turen hjemad. Vi var
trætte og vi var mætte af ople-
velser, god mad og hyggeligt
el kab, og glædede os til at se

Lundby igen. Stor tak til Peter,
der havde arrangeret turen, og
til Jens, der førte os sikkert
gennem hele turen i vores leje-
de bus.



Arrangør af Kildemarkedet i Mogenstrup, Chris Hermansen, i
Dickens-kostume i midten, var i sit es, da kildemarkedet kørte.

Kaptajn Mannheimer (Mogens Baagø) og Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen (Johnny Birch) var med iMogenstrup.

Gøneer til kilde marked i Moeenstrup
En flok gønger fra Lundby var
med tiI at kaste glans over
Kildemarkedet i Mogenstrup
den 22.-23. juni.
Kildemarkedet var det første i
nyere tid. Markedet har eksi-
teret iden ll00-tallet om-

kring kilden i Mogenstrup og

var et tilløbsstykke indtil for
omkring 100 år siden.
Med ildsjælen Chris Herman-
sen i spidsen har borgerne i
Mogenstrup besluttet sig for at
sætte gang i byen ved at gen-
oplive de historiske Kildemar-
keder.

AI begyndelse er svær, og det
skal folkene i Mogenstrup
og å lære. Der var gjort en tor
indsats og det var imponeren-
de så mange boder og fin op-
træden, der var. Hestetruppen
fra Irish Cob Society i Roskil-
de var suveræn. Bandet Graso-

lin tog kegler søndag eftermid-
dag, og så kunne man også
rafle med Kaptajn Mannhei-
mer - om knapper - og spille
skak med Chr. IV - om choko-
ladeguldbarrer. Gøngehøvdin-
gen svævede over dem alle
hele weekenden.
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Gøneer til historisk festival i Næstved
Der er ved at være tradition
for, at Foreningen Svend Gøn-
ge sender en flok medlemmer
af sted ti I markeder og festi va-
ler rundt omkring. Og dette
sker også i år. l weekenden
den 15.-16. juni blev der af-
holdt Historisk Festival i
Næstved på pladsen lige ved

siden af Rådhuset. Vejrudsig-
ten var ikke den bedste, men
en flok på 10-12 stykker drog
af sted fra Medborgerhuset i
Lundby lørdag morgen, søn-
dag var vi knapt så mange.
Ved ankomsten til festival-
pladsen blev vi bedt om at gå
med udklædte æstvedborgere

rundt oppe på gågaden og
Axeltorv. I spidsen gik en lille
duo - to unge kvinder spillede
på fløjte og tromme. Og efter
dem gik der folk fra adskillige
tidsaldre - fra den tidlige mid-
delalder til op i l700-tallet.
Der blev delt flyers ud om
festivalen - og foldere om
Gøngemarkedet i august.
De gønger fra Lundby havde
ikke specifikke opgaver, så vi
gik rundt og så på de mange
telte med salgsboder - delte
foldere ud til de andre gæster-
fik smagt på mad fra forskelli-
ge tidsaldre bl.a. kogte pølser,
pandekager, fladbrød med
kylling eller lam. Bi Skaarup
var tilstede på festivalen og
med jævne mellemrum kunne
publikum komme ind under
teltdugen og få lov til at smage
på lækkerier - en dej lig ind-
bagt kylling - og forskellige
kager med mandler, appelsin,
diverse krydderier - og brød
bagt på en lille brændefyret
bageovn midt på pladsen. Der
var mange ting at kigge på -
farvning af garn, ikonmaleri,
brændekløvning til madlavnin-
gen, riddertumering og en
falkoner med en falk, der på et
tidspunkt fik lyst til at drille
ved ikke at komme, når han
kaldte. Der var modeopvisning

Lille hyggelig småbørnsstue og
børnehave i landlige omgivelse

Skal du til at vælge vuggestue eller børnehave, så
kan Børnehaven Skovsneglen måske være clitvalg.
Sangleg, rytme, eventyr, fortælling, årstidsfester.

kaniner, ponyer, skovture, økologisk mad.

Er det noget for clit barn, så se vores hjemmeside
www.steinersneglen.dk

eller kontakt os for et besøg

på 4068 3123 eller 55381352

med diverse klædedragter,
fremstilling af keramik, aktive
smede og meget, meget mere.
Gæsterne var børnefamilier og
bedsteforældre og nogle unge,
der gerne prøvede kræfter med
unge rollespillere på en fægte-
plads.
Vejret var festivalen nogen-
lunde venligt stemt lørdag-
men besøgstallet var ikke i
top. Om det var vejrudsigten
eller entreprisen - 50 kr. per
person for to dage - er ikke til
at sige. Men de der kom, kun-
ne sagtens få nogle timer til at
gå med spændende boder og
optrin. Nogenlunde samtidig
med, at lørdagens program var
slut, åbnede himlens sluser sig.
Gøngerne nåede i hus - festi-
vaJarrangøreme fik travlt med
at forhindre telte i at flyve
bort.
Søndag var vejret dårligere.
Det regnede flere gange, og
fremmødet af publikum bar
tydeligt præg af, at det var
både vådt og køligt. Gøngerne
fik gjort god reklame for Gøn-
gemarkedet. Og vi havde et
par hyggelige dage med hinan-
den.

http://www.steinersneglen.dk


Kulsoen vil ha' en smed!
Birgit Rasmussen, Gønge-
markedernes berømte kulso,
vil nu ha' sig en smed!
- Det skal være en mand,
alder er uden betydning, siger
hun til 4750Avisen. Og han
skal have lyst! Lyst til at væ-
re med i et lille skuespil på
Gøngemarkedet i Lundby-
Parken den 17.- J 8. august.
Jeg regner med, at det højst
varer 10-15 minutter, og
smedens replikker er ganske

få, lover Birgit Rasmussen.
- Hvis der er en smed blandt
avisens læsere, som vil stille
sig til rådighed, så skal han
bare ringe til mig og høre
mere.
Birgit Rasmussens tlf. nI. er
2912 6508.
Skuespillet, som smeden skal
være med i, opføres både
lørdag og søndag den 17.-
18. august på Gøngemarkedet
i Lundby-Parken.

Udstilling på Kong Museum:

En verden i lak
På Køng Museum kan man i
øjeblikket se en flot og interes-
sant udstilling af Else-Marie
Storgaard Fogs lakarbejder.
I hvert af Else-Marie Storgaard
Fogs lakarbejder er en historie
gemt. En historie om alle de
kunsthåndværkere, som igen-
nem århundreder i færdsel på
Silkevejen fra Fjern østen til
Europa har udvekslet viden og
varer.
På forskellige steder langs Sil-
kevejen har Else-Marie studeret
denne viden og teknik og for-
søgt at omsætte den til hendes
tid og sted. Da hun laver det
hele selv er det en tidskræven-
de proces: design af grundform,
fremstilling af papirmasse og
form, det kunstneriske udtryk i
farver, lakteknik og til slut på-
lægning af bladguld.

Inspirationen til de mange fade
og skåle kommer fra besøg
forskellige steder på kloden og

derfor er værkerne opdelt i seri-
er med forskelligt udtryk i
design og farver.
Udstillingen vises indtil den l.
september. Den l I. august vil
kunstneren komme til Køng
Museum og fortælle om sine
udstillede værker.

Igen kvindelig præst i Sværdborg-lundby
Sværd borg-Lundby Menig-
hedsråd har besluttet sig for,
hvem der skal afløse Lillian
Saaek som sognepræst i Lund-
by og Sværdborg sogne. En
indstilling er sendt videre i

systemet, men navnet på den
nye præst offentliggøres først
senere. Men at det er en nyud-
dannet kvinde fremgår af kir-
kesiden andetsteds i bladet.



Blandt de nye varer i Snaphanen Butik er specialøl fra
Ugledige Gårdbryggeri. Vi fører to sorter øl fra det lille
bryggeri. nemlig den mørke Kulsoen og den lidt lysere
Balle-Lars. Pris pr. flaske (en hal" liter) 35.- kr.
l Snaphanen Butik kan du købe dine daglig"arer i bu-
tikkens åbningstid alle ugens dage fra 13-21. Mangler
du noget. siger du til. så skaffer vi det hjem.

Udsalg! Chokolade fra Okoladen.
Stor: 50, kr. Pastiller: 25,- kr.

Nye kartofler
og jordbær

ye kartofler. fri-
ske jordbær. ærter.
blommer og log
kan du nu kobe i
Snaphanen Butik i
Lundby. Abent alle
dage fra 13-21.

Sukkerfri is!
I Snaphancn Butik kan
du kobe sukkerfri is i
Ilere" arianter. Ic"eret
af Hjem-Is!



Gøneemarked iLundby
17.-18. august

~ Lørdag og søndag kl. 10-17

i Lundby-Parken

4750 Lundby

Arrangører: [!]- [!]
Foreningen Svend Gønge, ~ ••••

Borgerforeningen Lundby, I

Medborgerhuset Lundby [!]

Læs mere på www.syvsogne.dk

http://www.syvsogne.dk


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

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

Hele 2013 41

133 2013-01-26 6 Snaphanetur til Skåne. Axel Johansson om Vildtbanen. Godsejer Peter Tillisch, Rosenfeldt, besøger FSG. 

134 2013-03-02 3 Vellykkede aftner med Peter Tillisch og Axel Johansson. FSG vil redde den nedbrændte Vildtbanekro.

135 2013-04-06+27 4 Årets Svende i Lundby blev Winnie og Johnny Birch. Mere om turen til Skåne. Indbydelse til ture med Gøngeguider i 

Gøngehøvdingens fodspor. Mogenstrup Kildemarked genopstår. 

137 2013-05-xx 2 Om den gode tur til Skåne. Efterlysning af navn på genstand.

138 2013-06-29 9 Spil terning med Manheimer. Heksen fra Hamborg kommer til Gøngemarked, hvor der også bliver hesteshow. Flere 

beretninger om turen til Skåne. Gønger til Kildemarked i Mogenstrup og Historisk festival i Næstved. Kulsoen efterlyser 

en smed. 

139 2013-08-03 3 Mere om Gøngemarkedet, og Ann Jönsson kommer. Cafe Snaphanen er lukket. Gønger til Hummerdage i Køge.

140 2013-08-31 7 Vejret var ikke med Gøngemarkedet. Gønger til privat bryllup. Sygruppen besøgte Historicum og Koldinghus. 

141 2013-09-28 1 Gøngerne hilste på dronningen

142 2013-10-26 3 Anmeldelse af bogen "Snaphøner". Indbydelse til en aften om Gøngehøvdingen. Snaphanen butik lukker. Sygruppen 

søger flere till at sy dragter

144 2013-12-21 3 4750Avisen lukker. Redaktørens svanesang. FSG holder møde om forfatteren Carit Etlar. Knud Larsen bliver ambassadør 

for FSG.

S L U T 4750Avisen er ophørt

Se også: 2009-11-09+10 8 2020Avisen med bud på, hvordan Lundby i år 2020 ser ud med Svend Gønge Center, turisme mv.. Denne avis var indlagt i 

nr. 74 af 4750Avisen

2010-12-13+14 8 Jul i Gøngeland

2012-08-18+19 20 MARKEDSAVISEN. Vi gør historien levende. Kapellanen og sølvskatten. Hvem var Gøngehøvdingen i virkeligheden? 

Musik fra 1600-tallet. Pas på Kulsoen. Gabestok og træhest. Legeland på Gøngemarkedet. Gønger i dragt. 

Renaissancedansere. Om forfatteren Carit Etlar. Gænger og snaphaner. Sild er godt. Program for Gøngemarked 2012.
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