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Læs mere på www.syvsogne.dk

Hesteballet om irsk
Irihedskrie på
årets Gøneemarked
En oplevelse ud over det sædvanlige venter gæsterne ved årets gøngemarked i Lundby lørdag-søndag
den 17.-18. august i LundbyParken. Det er to dygtige ryttere
og heste fra Irish Cob Society i
Roskilde, som kommer og opfører
en "hesteballet" om krigen mellem
Irland og England i 1600-tallet.
Den første af mange blodige krige
mellem de to nationer. Hesteballetten opføres til inciterende musik,
og det er en kunstnerisk oplevelse
af de helt store.
At det er et par flotte piger, der
sammen med de flotte heste er
hovedpersonerne i showet, gør

ikke oplevelsen mindre.
Irish Cob Society optræder både
lørdag og søndag på Gøngemarkedet i Lundby.
Boderne på Gøngemarkedet er
åbne fra kl. 10 ti I 17, både lørdag
og søndag.
I Gøngekroen serverer krofatter
Gunnar Stobbe og hans familie
pragtfuldt historisk fadøl fra Bryghuset Møn. Der er to sorter at vælge mellem: Sorte Svend og Chr.
IV's Gjøngebryg.
I Gøngegrillen kan du købe Chr.
IV's steg med salat og kartoffelsalat og gøngepølser. Og så er der
også i år sildebod med stegte sild!

Kort over markedspladsen i Lundby-Parken
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Spil lerninl!
med Mannheimer
Markedspladsen i Lundby-Parken er i år indrettet lidt anderledes end den plejer at være.
F.eks. har vi oprettet en stor militærlejr, hvor Chr. V's Drabanter, Sjællandske Musketerer
og skånske Karoliner holder til. Legeland til børnene er flyttet til modsatte hjørne.

Gøneeeuider tDeer die i hånden
Foreningen Svend Gønges
"-......nyuddannede gøngeguider er
klar til at vise dig rundt på
Gøngemarked 2013 og fortælle dig historien om Gøn-

gehøvdingen, og alle de historiske personer, du kan
møde på det historiske marked.
Gøngeguiderne finder du i

Foreningen Svend Gønges
telt eller rundt om på pladsen, hvor de tydeligt er markeret som guider. Og du
spørger bare!

Den koleriske Kaptajn Mannheimer blankede Kapellan Tange af i
terningespil i Carit Etlars Gøngehøvdingen. På Gøngemarkedet
stiller Mannheimer op til et spil
terning med dig! Og han har lovet
ikke at snyde, som han gjorde med
den stakkels præstemand.
Hvis du mere er til skak, kan du få
en dyst med Chr. IV.
Både Mannheimer og Chr. IV sidder klar i Foreningen Svend Gønges telt til at tage en fredelig og
fornøjelig dyst med gæsterne.
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Mød Ann Jonsson på Gøneemarked
Den skånske forfatter, healer,
erhvervskvinde og kunstner,
blandt andet sanger, Ann J6nsson
gæster årets gøngemarked i Lundby lørdag og søndag den 17.-18.
august.
Hun kommer på Gøngemarkedet i
Lundby for at overvære udgivelsen af hendes meget roste bog om
snaphanemes kvinder Snapphonor
på dansk. Den danske udgave har
fået titlen Snaphøner.
Det er Foreningen Svend Gønge,
der står som udgiver af den danske udgave Snaphøner. Efter succes'en med Fotobogen Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor
har foreningen fået blod på tanden
og fået lyst til at give danskerne
mulighed for at komme ind i Ann
J6nssons fantastiske univers.
Bogen beskriver livet for kvinderne i Ann J6nsssons hjemegn,

Gøngelandet i det nordøstlige
Skåne i anden halvdel af 1600tallet, umiddelbart efter at Sverige
havde erobret Skånelandene fra
Danmark.
Det er en barsk bog, hvor man
nogle gange kan komme til at
tvivle på, om det virkelig har været så slemt, som Ann J6nsson
beskriver.
Men det har det! Ann J6nssons
dramatiserede fortælling bunder i
virkelige begivenheder.
Ann J6nsson har kunne spore sin
egen slægt i området helt tilbage
til snaphanetiden, og der er flere
snaphaner i hendes slægt.
Ann J6nsson er på markedet klar
til at signere bogen Snaphøner,
som i modsætning til den svenske
udgave er illustreret med fotos, i
øvrigt taget af Ann J6nssons datter Linnea.

Flotte anmeldelser
Da Ann J6nsson udgav
Snapphonor i 2011 fik den
flotte anmeldelser. F.eks.
skrev forfatter og journal ist
Stina Helmersson:

ogjrygt, svig og angiveri.
Men hun viser også, hvordan man overlever med
kærligheden og den gode
vilje i behold.
Hunfortælter om kvinder,
Endelig en bog, som handsom vover at stå op for
ler om "Snaphønerne".
deres egen sag, for deres
En historieskildring af
nærmeste og deres overbekvinders vilkår og valg.
visning, og mænd, som gør
Ann tager os med tilbage
det samme.
'--../ til en fjern fortid og til livsOg hun åbner tilmed døren
vilkår, som er fjerntfra
på klem til en kraft kilde
nutidens. En tid med terror
med rødder i
endnu ældre
tid. En dimension, hvor der
råder andre
idealer, og
hvor mennesker bekræfter
sig selv og ser
sig som en del
af helheden og
naturen.

Sådan ser den
danske udgave
af Snaphøner ud.
Den koster 200,kroner.

"Havfruen", et af de smukke fotos, som pryder Ann Jonssons danske
udgave afSnaphøner. (Foto: Linnea Jonsson).

Uddrag al Snaphøner:
Hun havde ikke gået langt, da hun
hørte stemmer og trin lidt bag sig.
Hun standsede og lyttede. Jo, der
kom folk til hest. Hun kunne høre,
at det var mænd, som snakkede
sammen og heste, som prustede.
Lige så stille gik hun væk fra stien
og lidt ind i skoven. Hun nåede
akkurat om bag en stor træstamme,
da de dukkede op. Tre mænd til
hest. Nu gjaldt det om at være
dødsstille. Hun var en smule stakåndet, men trak vejret ned i sjalet,
for at de ikke skulle se hendes ånde

i natteluften.
- Pruuuuh, der er noget, som gør
hestene urolige, sagde den ene af
mændene.
- Stille, sagde den anden.
Det var svenske soldater, som red
gennem skoven, som hun oplyst af
måneskinnet.
- Det kan være et baghold af snaphaner, sagde den tredje.
- Lad os komme væk i en fart.
Soldaterne sporede hestene og for
af sted i fuld galop.

Derfor er (afeen lukke'

Snaphanen (ale er lukket
Bestyrelsen for Foreningen "Snaphanen Cafe &
Butik" har besluttet at
lukke Snaphanen Cafe ved
udgangen af juli.
Baggrunden for beslutningen er, at det har været
umuligt at skaffe frivillige

nok til at holde cafeen
åben de fire dage om ugen,
som var planlagt samt at
besøgstallet har været alt
for lavt.
Cafeen blev åbnet i november 2012 og var anden
del af projektet, som også

omfatter Snaphanen Butik,
der har været drevet siden
3. december 20 II.
Bestyrelsen vil nu koncentrere kræfterne om at få
Snaphanen Butik til at
overleve.

Vi ser os desværre nødsaget til at lukke
Snaphanen Cafe i Lundby, da besøgstallet J
og opbakningen til den ikke har været stor
nok til at drive den videre.
Cafeen var en del af vores toårige projekt,
hvor vi fik økonomisk støtte fra Socialministeriet. Cafeen var drevet udelukkende
af frivi Ilig arbejdskraft.
Vores tanker og ideer bag at gå i gang
med så stor en mundfuld var at skabe noget liv og socialt samvær borgerne imellem, og et samarbejde med STU Sydsjælland i Lundby. Derudover syntes vi, det
var synd med de tomme butikslokaler.
Man kunne jo frygte, at byen blev en soveby, hvor enhver er sig selv nærmest, og
at Lundby bare blev en gennemfartsby.
Det kunne desværre ikke lade sig gøre. u
satser vi på, at vores lille butik kan overleve, da den jo ligeledes er en del af det
samlede projekt og hvor de frivillige, der
står i butikken, yder en kæmpe, kæmpe
indsats.
Så kære borgere: støt op om butikken, så
den kan overleve!
Med venlig hi/sen
og med ønsket om en fortsat god sommer
Ni/s Glud
Formandfor bestyrelsen

Vandreture indtil oktober 2013
De glade vandrere i Syv Sogne har
nu programmet for de kommende
måneder klar. Det ser således ud:
Tirsdag den 13. august kl. 19.00:
Parkeringsplads ved Mallings kløft
Stensbyvej, 4773 Stensved
Tirsdag den 20. august kl. 19.00:
Ugledige i hjørnet ved grusgraven
Ugledigevej, 4720 Præstø
Tirsdag den 27.august kl. 19.00:
Gulerodspakkeriet ved Rosenfelt
gods ( Statenevej)

Søndag den 8. september k\. 10.00:
Vintersbølle ældrecenter Vintersbøllestrand l 4760 Vordingborg
Søndag den 15.september kl. 10.00:
Avnø naturskole Flyvervej 4750
Lundby
Søndag den 22.september kl. 10.00:
Vester Egesborg kirke Vordingborgvej 4700 æstved
Søndag den 29. september k\.
10.00:
Den gamle garderhusarkaserne på
Skyttemarksvej, 4700 Næstved
Som noget nyt prøver.vi at gå hver
søndag i stedet for som før skiftevis
lørdag og søndag. Så må vi tage det
op til revision senere om det er godt
eller skidt.
Mange hilsener
Else-Marie & Hans-Kurt Pedersen
Bankevejen 39,4750 Lundby
Tlf. 2087 7802 (Hans-Kurt)
22277732 (Else-Marie)
Vil du med på maiIIiste, så tag en
lap med mailadresse med.

Lundby-gønger til Hummerdage i Køge
En flok Lundby-gønger kastede i slutningen af juni
glans over Hummerdagene i Køge. Hummeren er et
skib, som Chr. IV byggede, og som ildsjæle i Køge
nu vil lave en tro kopi af. Derfor varmer man op med
Hummerdage, og gøngerne gjorde en god figur!

Firmamesse
Køng Auto og Køng Gårdbutik lægger græsplæner
og lokaler til
Kom og præsenter din virksomhed! Store og små
virksomheder kan tilmelde sig ved senest 4. august
at ringe eller sms'e til Agni,
Køng Gårdbutik 4086 7730
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Syv SOl!nes erhvervsmesse I!ik rent hjem

marked i Lundby blev en
, gedigen succes. Godt nok
kom der ikke så mange
mennesker som sidste år,
men salget i boderne var
der ikke noget i vejen med
og programmet var helt i
top.
Se de mange dejlige billeder fra Årets Gøgngemarked og læs hvad markedskoordinatoren siger.
Til næste år afholdes der
Gøngernarked i Lundby
Parken den 23.-24. august.

Syv Sognes Erhvervsmesse hos
Køng Auto og Køng Gardbutik
søndag den 25. august gik rent
hjem. Der var mange besøgende i
det gode vejr, og rigtigt meget at se
på af lokale firmaer med et væld af
tilbud, både til ham og hende. Disse
lokale vindmøller - ikke kæmpe-! blev solgt til særlig markedspris.

Læs mere på bagsiden

Husflidsskolen fejrer
140 års jubilæum

Selvom det regnede temsØndag forhindrede vejrgumelig meget både lørdag og derne ikke, at årets gønge-

Læs mere side 9-12
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4750 Lundby
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Peter Sten Hansen
Tlf. 6130 1004
Fotograf: Jan Kurek
Tlf. 4083 7004
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Centraltrykkeriet
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4750Avisen kan afhentes i førende
supermarkeder mv. på Sydsjælland.
Dette blad udkommer
lørdag den 31. august 2013

Sidste frist for indlevering af
stof og annoncer til næste nummer af 4750Avisen er
mandag den 23. september
kJ. lO!
Næste nummer udkommer
lørdag den 28. september.

På billedet ses Chr.IV (Peter Sten Hansen), Ib (Gunnar Stobbe), brudeparret Mads Gelting
Magnussen og Signe Lind, Gøngehøvdingen Svend Poulsen (Johnny Birch) og hans kone
Ane Marie (Winni Birch). (Foto: Peter Blumensaadt).

Vilde gønger afbrød bryllupsmiddag
Da Signe Lind og Mads Gelting Magnussen fra Lundby
blev gift i lørdags, fik de sig
noget af en overraskelse under bryllupsmiddagen. Efter
at brudgommens mor havde
holdt sin tale blev festsalen
invaderet af en flok gønger
fra Lundby. Selveste Gøngehøvdingen Svend Poulsen,
hans kone Ane Marie, hans
tro væbner Ib og Chr. IV
troppede op for at lykønske
brudeparret.
Baggrunden for besøget var,
at Mads og Signe er flyttet til
Lundby for godt et år siden,
og de er faldet rigtigt godt til
i byen. De er meget glade for

at bo i Gøngehøvdingens by,
og de glæder sig over de
mange aktiviteter, der er i
byen.
Da de så skulle giftes, syntes
Foreningen Svend Gønge, at
de fortjente særlig opmærksomhed, og derfor var de fire
figurer fra de årlige gøngemarkeder mødt op for at hylde brudeparret. Signe og
Mads og deres omkring 50
gæster fik historien om Gøngehøvdingen, fortalt af ham
selv (Johnny Birch), og Chr.
IV havde det gode råd til
brudgommen, at han skulle
holde sig til sin Signe, da han
vidste hvilket hyr man har

med flere koner i de himmelske sale.
Til slut udbragte gøngerne
sammen med de mange gæster et trefoldigt gøngehurra
for brudeparret.
Gøngerne havde selvfølgelig
også gaver med. Brudeparret
fik den flotte fotobog
"Sydsjælland i Gøngehøvdingens fodspor", som Foreningen Svend Gønge udgav
i 2011, og spise- og drikkebilletter til årets Gøngemarked i Lundby den 17.-18.
august i Lundbyparken.
En skåning har på Facebook
følgende kommentar til billedet: åin rediå goingebrud!!!

Inspiratonstur
til Historitum
og Koldinghus
Gøngemarkedets sygruppe og
Foreningen Svend Gønges
Renæssancedansere har arrangeret en inspirationstur til Historicum Chri tiansfeld og
Koldinghu . Den foregår torsdag den 26. september, og er
ikke kun for medlemmerne af
sygruppen eller renæssancedansetruppen . Interesserede i
historiske dragter er velkomne
til at tage med, siger tovholder
isygruppen, renæssancedanser
og bestyrelsesmedlem i Foreningen Svend Gønge, Birgit
Rasmussen, Køng.
Hi toricum er en socialøkonomi k virksomhed, der ud-

over salg af historiske redskaber og stof, sytilbehør og historiske mønstre arbejder med
historiske aktiviteter og emner,
produktion af historiske dragter, salg og udlejning af dragter.
- Vi håber, at også folk, der
måske kunne tænke sig at være med j vores aktiviteter kunne få blod på tanden efter sådan en spændende tur, siger
Birgit Rasmussen.
Der er afgang fra Lundby torsdag den 26. september kJ.
7.00. Der køres i privatbiler,
som fyldes op. Man regner
med at være fremme ved Hi-

storicum i Christiansfeld i
Sønderjylland kJ. ca. 10 JO.
Deltagerne i turen får en rundvisning, og der bliver mulighed for at købe stof eller snitmønstre.
Derefter er der fælles frokost i
Christiansfeld, og kJ. ca. 14
ankommer turdeltagerne til
Koldinghus.
- Vi er naturligvis mest interesserede i at se historiske
drageter og deres systue, men
der bliver også mulighed for at
gå rundt på egen hånd i mu eet. Vi kører derfra, når vi er
"mætte", iger Birgit Rasmussen.

Turen kommer til at koste
max. 300 kroner pr. del tager
for transport, entre og parkeringsafgift. Derudover skal
man selv betale sin fortæring i
løbet af dagen.
Kunne du tænke dig at komme
med på turen til Christiansfeld
og Koldinghus, skal du henvende dig til Birgit Rasmussen
på tlf. 2912 6508.
Birgit Rasmussen vil gerne
vide, om du kan køre eller vil
være passager. Så sørger Birgit for fordeling i biler, så alle
kan komme med!
Ring til Birgit Rasmussen og
hør mere på 2912 6508!

Vejret var ikke med Gøneemarkedet
Vejrguderne plejer at være det
årlige gønge marked i Lundby
venligt stemt. Men sådan var
det ikke i år. Lørdag regnede
det indtil middag, hvorefter
vejret blev glimrende, men
søndag drev bygerne ind over
Lundby-Parken hele dagen
igennem.
Det betød, at der kom færre til
markedet end sidste år, hvor
der blev sat rekord med omkring 6500 besøgende. Markedskoordinator Steen Nielsen
skønner, at der i år har været
omkring 3500 besøgende til
Gøngernarkedet i Lundby de
to dage.
Derimod ser det ud til, at de
færre besøgende har haft den
store pengepung med, da både
boder og andre salgssteder
melder om fint salg.
Marked koordinator Steen
Nielsen fremhæver gæsterne
fra venskabsbyerne Lbnsboda
i Skåne og Lohmen i Tyskland. Sålede var der omkring
15 gæster fra Lohmen, heraf
personalet i den lokale børnehave, som især var interesseret
i aktiviteterne for børnene.
Og netop Legeland fremhæver
Steen Nielsen som en god nyskabelse.
- Der var masser af liv, blandt
andet pudekamp som grundtræning for at blive en god
snaphane og andre 1600talslege. Skattejagt og sværdkamp var en stor succes.
Det var også imponerende at
se Jægerforbundet brække et
rådyr, dvs. flå skindet af det.
Jægerne lavede enere lækre
smagsprøver til gæsterne af
dyret. Så det var et godt gøngemarked med stor omsætning
på trods af vejret, siger Steen
Nielsen.
Han fremhæver også de mange
udklædte, musiktruppen Octavia, Irish eob Society og sidst
men ikke mindst militærlejren,
som både lørdag og søndag
opførte stormen på København, hvor alle de deltagende
soldatergrupper blev involveret. Næste års GØngemarked
afholdes lørdag-søndag den
23.-24. august 2014.
Se billeder på de næste sider!

Birgit Rasmussen
fra KØng havde
igen i år instrueret
et teaterstykke på
Tingstedet i Lundby
Parken. Her bliver
Svend Poulsen
dømt til at skulle
give de andre en
dram på kroen!

anledning giver vi -10%

på alle kemiske behandlinger

fra 1. sep til og

med 31. okt hos både Heidi Bjerg og Heidi Lund.

Herre klip 195kr
Børneklip (O-12år)
Helfarve inkl. Klip fra 395kr

Glimrende Gøn~~
Gøngernarked 2013 blev en meget
stor succes. Der har vel aldrig før
været så meget at opleve som i år.
Og for første gang i flere år var
der virkelig noget at opleve for
børnene. Legeland fungerede virkelig godt.
Der var også flere nyheder på
markedet, f.eks. det flotte hestehow med Irish Cob Society fra
Roskilde, som fortalte historien
om den første krig mellem England og Irland i midten af 1600tallet på den mest charmerende

måde.
Ann Jonsson fra Skåne kom ikke
alene for at signere sin bog Snaphøner, som på markedet blev udgivet på dansk af Foreningen
Svend Gønge. Hun optrådte også
med sang og fortællinger om gøngernes liv.
Vejret var ikke med Gøngernarkedet i år. Lørdag var fin, men sØndag var der mange byger. På trods
af det kom der mange mennesker,
men rekorden på 6.500 sidste år
blev ikke nået.

Plurked iLundby
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Pottemager Lillian lensenfra Lundby var som
Gøngemarkedet, men i år havde hun fundet på
dan man laver et gØngekrus, og der var rigtigt
hen til Lillian og fik en klump ler og gik i gang

sædvanligt med på
at vise børnene, hvormange børn, der kom
med at forme et krus.

Vildu være med til at sy dragter til næste års gøngemarked
Lammekød i div.
udskæringer, grillpølser
med mere.
Bestillinger af hele lam

modtages også.
TELEFON
" 40 54 10

n / 22 82 5706

Broskovvej 18
4733 Tappemøje
(ved OIdtichvejen)

Åbent weekend fra Id. 10.00 ·14.00

,

eller efter aftale.

Nu er det snart november,
og Foreningen Svend
Gønges sygruppe begynder den nye sæson.
Som tidligere syer vi onsdage fra kj. 9-12, og så
tager vi en aften i brug, så
flere kan deltage.
Vi skal forny nogle af de
første 1600-talsdragter til
gøngemarkederne. De er
ved at være lidt slidte, og
så vil vi sy flere særke,
forklæder, skjorter og evt.
herrebukser. Måske er der
også nogle, der ønsker
nye dragter.
Vi begynder onsdag den

6. november kJ. 19.00 til
ca. 21.30. Derefter er der
syning den første torsdag
i hver måned.
Vi håber, at flere har lyst
til at deltage!

Ring 2912 6508, hvis du
vil vide mere!
Med venlig hilsen
på sygruppens vegne
Birgit Rasmussen

Snaphanen Butik lukker 1. november
Snaphanen Butik i Lundby
lukker allerede 1. november,
og ikke som oplyst til
4750Avisen og refereret i
seneste nummer til nytår.
Årsagen til at bestyrelsen har
besluttet at lukke allerede 1.
november er ifølge formand
for Borgerforeningen Lundby,
at det ikke vil være muligt at
nå at afvikle butikken inden
lejemålet ophører.
Der er 50 pct. rabat på alle
varer i Snaphanen Butik frem
tillukningen 1. november,
oplyser Nils Glud. Dog ikke
på cigaretter og spiritus.
Årsagen tillukningen af først
Snaphanen Cafe og nu Snaphanen Butik, er først og frem-

mest, at det ikke har været
muligt at skaffe nok frivillige
til at drive de to forretninger.
Dertil har bestyrelsen vurderet, at omsætningen i Snaphanen Butik ikke var stor nok til,
at den kunne hvile i sig selv.
Snaphanen Butik blev åbnet
den 3. december 2011 og blev
i en toårig periode støttet af
Socialministeriet, fordi elever
fra ungdomsuddannelsen STU
i GI. Lundby havde praktiksted i både butikken og senere
i Snaphane Cafe, som kun fik
ganske få måneders åbningstid, inden den lukkede i august 2013.
Her var problemet også mangel på frivillige.
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Anmeldelse al "Snaphøner. Heltinder i livets tjenesle"
by Lundby, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen tilbragte sine sidste år.
Og tak til foreningen for dette
initiativ, for det er en bog, det
er en nydelse af læse, selvom
den også er så bevægende, at
den i hvert fald hos mig flere
Da Sverige ved Roskildefreden i 1658 erobrede Skåne,
gange bragte tårerne frem i
øjenkrogene.
Halland og Blekinge, udløste
det hos den lokale befolkning i Naturligvis får vi beretningerne om svenskernes brutalitet
grænseegnene en partisanbevægelse, der gennem mange år overfor snaphanerne, der blev
kæmpede imod en knusende
spiddet levende eIJer halshugovermagt. Disse frihedskæmget og parteret, hvis de blev
fanget levende. Men i centrum
pere blev stemplet af den
svenske kongemagt som snap- af beretningerne står kvinderhaner.
ne, der mødtes med hinanden
om natten i fuldmånens skær,
Iden dybe Gøngeskov i det
og hvis liv var fyldt med unnordligste Skåne var kampen
'-.J imod de svenske undertrykkedertrykkelse, fattigdom, manre særlig hård. Musikeren og
ge børnefødsler, men også
naturlægen Ann Jonsson har
med romantik, mystik, erotik,
dybe familierødder i Glimåkra kærlighed og ægte venskab.
Og overalt herskede frygten
sogn i Gønge herred. Og hun
for at blive brændt levende
har på svensk udgivet en bog
som heks.
om snaphønerne - snaphanernes kvinder. Den er i år blevet Det er ikke en tør historiebog.
oversat til dansk og udgivet af I stedet bruger Ann Jonssøn
sin omfattende viden til at
foreningen Svend Gønge, der
portrættere en række kvinder,
holder til i den sydsjællandske

der har levet dengang. Det er
igennem deres øjne og skæbne, vi oplever historien. Det
fungerer rigtigt godt, fordi forfatteren er den fødte fortæller med sans for både poesi
og drama. Og kendsgerninger.
Men bogen handler om meget
mere end kampen imod de
svenske besættere. Ann Jonsson er som nævnt naturlæge,
og vi får et grundigt indblik i,
hvor meget naturmedicinen
betØd dengang. Desuden får vi
en troværdig skildring af,
hvorledes kristendommen stadig ikke var slået helt igennem
hos jævne mennesker, der stadig troede på mange elementer
i den gamle asa-tro.
"Snaphøner" er ikke blot en
fremragende, men en usædvanlig fremragende bog, der
fortjener at blive læst af mange. Den er hermed på det varmeste anbefalet - og den vil i
øvrigt være en spændende og
tankevækkende julegave!
Jan Michaelsen
Ann Jonsson: "Snaphøner.
Heltinder i livets tjeneste".

Udgivet af Foreni"ngen Svend
Gønge. 249 sider. Pris: 200
kr. Kan bestilles hos Forerun-'
gen Svend Gø.ng~ pr. mail:
jens@haJlqvi t.dk. Forsendelse: 35,- kr.

"Bogen er så bevægende,
at den i hvert fald hos mig
flere gange bragte tårerne
frem i øjenkrogene"

Kom oe hør om Gøneehøvdineen
Har du helt styr på, hvem
Gøngehøvdingen Svend Poulsen var. Altså virkelighedens
Svend Gønge, som har sat sit
præg på Lundby gennem gadenavne og forenings- og
institutionsnavne?

Skulle der være enkelte huller
i din viden om den gamle frihedshelt fra 1600-tallet, som
boede i Lundby fra 1661 til
sin dØd, kan du nu få rådet
bod på det, når Foreningen
Svend Gønge afholder fore-

Hold din næste fest
i Medborgerhuset
I Medborgerhuset
Lundby kan du leje et fest- eller mødelokale for helt ned til 500 kroner.
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov.

Krostuen: 500 kr.
Stor og lille sal: 2500 kr.
Jagtstuen kr. 500,Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.
Priserne er uden rengøring og depositum.
Med i lejen er adgang til køkken og service.
Lejer du hele huset, har du adgang til have
med terrasser og petanquebaner.
Ring og hør nærmere
eller skynd dig at booke din næste fest på tlE.

5133 3771
Medborgerhuset Lundby
Banevej 4, 4750 Lundby
Få meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk

drags aften om Gøngehøvdingen Svend Poulsen mandag
den 18. november kl. 19.00 i
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4,4750 Lundby.
Det er en af foreningens nye
gønge-guider, Chris Hermansen, der kommer og fortæller
om myternes og virkelighedens Svend Poulsen.
Chris Hermansen vil være
klædt i den dragt, som han
optræder i til gøngemarkederne, nemlig en kopi af en af
Kaj Lykkes dragter. En historisk person fra 1600-tallet,
som også har fået en gade
opkaldt efter sig i Lundby,
nemlig Kaj Lykkesvej.
Der er gratis adgang til foredraget, kaffe og kage kan købes for 25,- kr. Dertil kan man
købe Øl, vand og vin til rimelige priser. Alle er velkomne.

Kom oe hør om
Gøneehøvdineensla
Foredrag om forfatteren
Carit Etlar
Foreningen Svend Gønge afholder torsdag den 27. februar
2014, kJ. 19.00 et spændende
foredrag om forfatteren Carit
Etlar. Det foregår i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4,
4750 Lundby.
Foredragsholder er formand
for Carit Etlar Selskabet, Martin Dyrbye, som sandsynligvis
er den person i hele kongeriget, der besidder den største
viden og ekspertise når det
gælder Carit Etlars liv og forfatterskab.
Vidste du, at Carit Etlar, selv
om han aldrig blev rigtigt anerkendt på 'parnasset', var sin
tids mest læste og bedst sælgende forfatter i hele Norden.

Han skrev bl.a. mere end 50
nationalromantiske romaner.
Bogen 'Gøngehøvdingen' siges at være den mest trykte i
Danmark efter H. C. Andersens eventyr.
Vidste du også, at Carit Etlars
rigtige navn var Johan Carl
Christian Brosbøll.
Hans første digtermuse hed
Tertia Fabricius, og hans forfatternavn var en sammenstilling af hendes og hans eget
fornavn.
Når bogstaverne blandes på en
bestemt måde får man: CARLTERTIA = CARlT-ETLAR.
Kom og hør hele historien om
Carit Etlar
Sæt X i kalenderen.
Der er gratis adgang.
01, kaffe og kage kan købes i
pausen.
Gunnar Stobbe

Gå til renæssancedans
Foreningen Svend Gønges
renæssance-dansegruppe mø-

des igen i den nye sæson mandag den 3. februar kl. 19-21 i
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4,4750 Lundby.
Både tidligere og nye dansere
er meget velkomne!
Glædeligjul og godt nytår
ønkses af John Gravesen og
Birgit Rasmussen.
Sidstnævnte kan kontaktes på
tlf. 2912 6508.

Borgerforeningen

Lundby holder

Generalforsamling
Torsdag

den 17. marts 2014 kl. 19.00

i Medborgerhuset

Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Du kan opleve følgende:
Kåring af Årets Svend
Renovering af Hovedgaden

fra Trekanten

til Junker Ruds Vej
Har Lundby en fremtid?
Efter generalforsamlingen

er Borgerforeningen

vært ved et lille traktement.
Alle er velkomne!
Alle borgere i Lundby Sogn har stemmeret og
Så ring til mig og hold et Partyliteparty.
Dem, der afholder et party i december-januarfebruar, er med i lodtrækning!

Mvh. Partylitekonsulent

tlf. 2868 3741

Linda Kold

er valgbare.

I anledning al 4750Arisens ophør
Tak for 10 år!
Det var en kedelig meddelelse
at få. At områdets lokalavis,
4 750A visen siger farvel og
tak. Lukker og slukker. Avisen, der har været egnens kit
og vores fælles talerør gennem
10 år.
ogle husker vel stadig Vort
annonceblad, der gennem
mange år udsendte en ugeavis
med annoncer og oplysninger
til borgerne om dette og hint.
Et meget læst blad var det.
Bogtrykkeren i Kostræde stod

bag.
Senere har der været flere forsøg på at udgive et blad her i
Lundby, men levetiden har
ikke været lang. Et år eller to.
Sidst Lundby Posten, som
også stoppede.
Men kittet, der i lO år har givet folk i vor del af Sydsjælland en form for samhørighed,
er desværre blevet mørt og
smuldrer nu bort.
Mange var læserne af
4750Avisen. Både unge og
gamle læste i månedsbladet og

orienterede sig om arrangementer, fællesspisning m.m.
Flere foreninger brugte avisen
for at gøre opmærksom på
generalforsamlinger eller offentlige møder. ogle skrev
en god historie eller indsendte
et godt billede. Beretninger
om ture til Lundbys venskabsbyer i Sverige og Tyskland var
læseværdige, osv.
Annoncørerne bakkede op om
aVIsen.
Men arbejdet må have været
stort - måned efter måned at

skulle redigere råmaterialet, og
måske har læsernes bidrag til
avisen været for få.
En kæmpe tak til 4750Avisens
redaktør og bestyrelse for en
fin lokalavis.
Den holdt i 10 år - trist den
ikke holdt længere.
Vi er mange, der vil savne
den.
Karen Johansson
Lundby

Generalforsamling
mandag den 24. marts kl. 18.30
i Medborgerhuset

Lundby, Banevej 4,4750 Lundby

Dagsorden

ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen
Andreas 0rskov-Lindhardt

- kl. 19.30 - fortæller
om adelsmanden

Kaj Lykkes storhed og fald.
Der er gratis adgang til generalforsamling

og foredrag!

Kaffe, kage samt øl og vand kan købes.

Foreningen Svend Gønge

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

Nr.

År-Md-Dato

133
134
135

Hele 2013
2013-01-26
2013-03-02
2013-04-06+27

41
6
3
4

137
138

2013-05-xx
2013-06-29

2
9

139
140
141
142

2013-08-03
2013-08-31
2013-09-28
2013-10-26

3
7
1
3

144

2013-12-21

3

4750Avisen er ophørt

SLUT
Se også: 2009-11-09+10

8

2010-12-13+14
2012-08-18+19

8
20

Fil: 4750Avisen - Indholdsfortegnelse

Snaphanetur til Skåne. Axel Johansson om Vildtbanen. Godsejer Peter Tillisch, Rosenfeldt, besøger FSG.
Vellykkede aftner med Peter Tillisch og Axel Johansson. FSG vil redde den nedbrændte Vildtbanekro.
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.
Om den gode tur til Skåne. Efterlysning af navn på genstand.
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.
Mere om Gøngemarkedet, og Ann Jönsson kommer. Cafe Snaphanen er lukket. Gønger til Hummerdage i Køge.
Vejret var ikke med Gøngemarkedet. Gønger til privat bryllup. Sygruppen besøgte Historicum og Koldinghus.
Gøngerne hilste på dronningen
Anmeldelse af bogen "Snaphøner". Indbydelse til en aften om Gøngehøvdingen. Snaphanen butik lukker. Sygruppen
søger flere till at sy dragter
4750Avisen lukker. Redaktørens svanesang. FSG holder møde om forfatteren Carit Etlar. Knud Larsen bliver ambassadør
for FSG.

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
Jul i Gøngeland
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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