Markedsdage med royalt besøg og musketer-strip
Gøngemarked

/I Det bliver
Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen (S), der klipper snoren, når Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset
Lundby og Foreningen Svend

Gønge i weekenden 23.-24.
august kalder til marked. Det
sker i Lundbyparken - begge
dage fra klokken 10 ti I 17.
- Carsten Rasmussen er en
god ven af Gøngemarkedet
og desuden ambassadør for
Foreningen Svend Gønge, så

vi glæder os til at høre, hvad
han vil sige i sin åbningstale,
lyder det fra arrangørerne, der
vanen tro har knoklet for at
stable det historiske marked
på benene, hvor ikke bare
borgmesteren deltager men
også selveste Kong Frederik
III med dronning og følge.

1600-tallets Sydsjælland
Gøngemarkedet
udspringer
af en forkærlighed for historien, som den udspillede sig
på Sydsjælland på Svend
Gønges tid. Hver vinter sidder
en gruppe ihærdige damer og
knokler med at sy historiske
dragter, de mange frivillige
har på under markedet, og
undervejs får flere af skikkelserne liv, når små rollespil
udfolder sig blandt folk, fæ og
drabanter.
- Som de andre år er der arbejdende boder, og derudover

Gennem årene er Gøngemarkedet vokset støt, så det efterhånden
er flere tusinde besøgende, der henover weekenden lægger vejen
forbi Lundby for at opleve 1600-tallet i form af mad, musik,
skuespil, børnelege, hestevognsture og meget mere. Henvender
man sig i informationste/tet, er der mulighed for at få en guide t
rundvisning på markedet. Privatfoto

bliver der danset renæssancedans akkompagneret
af
1600-tals musik fra gruppen
»Octaviac, ligesom der vil
være et anderledes legeland
for børnene, lyder det fra arrangørerne, som i øvrigt tilføjer, at der i år vil være musketer-strip uden dog at løfte
sløret for, hvad det går ud på.
»Gøngekroen« serverer gøngeøl og gøngesteg, mens der
på pladsen blandt andet kan
købes kulsvierpandekager og
stegte sild.
Som noget nyt er der også
gøngelotteri og ildslugende
gøglere, og søndag får markedet besøg af en omrejsende teatertrup, som vil opføre stykket »Lykkeridderens
fald«.
- Alle de praktiske ting er på
plads, så nu håber vi bare på,
at det gode vejr tilsmiler os,
slutter arrangørerne.

De mange flotte dragter er i sig selvet skue værd på Gøngemarkedet. Arkivfoto

Program
Lørdag 23. august
Søndag 24. august
10.00: Boderne åbner
10.00: Boderne åbner
. 10.15: Optog ankommer
10.15: Optog ankommer
fra Lundby Bibliotek
fra Lundby Bibliotek
10.30: Kanonerne affyres
10.30:
Friluftsgudstjene11.00: Soldaterne optræste
der foran scenen
11.10: Kong Fr. 3 og Dron11.30: Kong Fr. 3 og Dron- ning ankommer med følge
ning ankommer
11.40:
Renæssancedans
11.40:
Renæssancedans
foran scenen
foran scenen
12.00: Octavia-koncert på
12.00:
Borgmester Car- scenen
sten Rasmussen åbner
12.15: Musketerstrip
markedet
14.00: Gøglertruppen op12.15: Musketer-strip
fører Lykkeridderens fald
14.00: Gøglertruppen op15.00: Historien om Svend
fører Lykkeridderens fald
. og hans mænd - fortalt af
14.30: Chr. IV fortæller
hans ven Chr.IV
om sin ven Svend Poulsen
15.30:
Renæssancedans
Gønge
foran scenen
15.30:
Renæssancedans
16.30: Musketer-strip
foran scenen
16.55: Kanonerne affyres
16.30: Musketer-strip
17.00:
Gøngemarked
16.55: Kanonerne affyres
2014 slutter
17.00: Boderne lukker

