
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

iLundby-
Parken

Åbent
begge dage
kl. 10-17

http://www.syvsogne.dk


Kulsvierne fra Eskilstrup

Skoflikkerens frække unger

Pileflet
Jeanne Palmbo, Stavreby

Honning
Bent Larsen, Ring

Pottemager
Lillian Jensen, Lundby

Svend Gønge-pølser

Sjællandske Musketergarde

Fægteopvisning

Drabanter og kamplege

Barkbøtter - Bente Riber

Smed Claus Jensen, Udby

Urtesalt
Rikke Riber, Lonsboda

Løbbinder Flemming Plambæk,
Holmegaard

Uld og Får
Ægbækgård, Svinø

Gøngekroen

Gøngegrillen

Børnelege ved Susanne Lorich

Garn og strik, Anni & Ditte
Thygesen, Næstved

Stor kafIe- og kagebod

Lundby Sognearkiv

Lundby-spejderne med jordovn

Rosenbod (Svend Gøngerosen)

Frugt- og grønsagsbod

Fotobod - bliv fotograferet som
snaphane

Pottemagere fra Lohmen

Gæster fra Lonsboda, Lohmen,
Foreningen Snapphanelandet,
C. A. Cederborgsallskapet m. fl.

Dankortautomat
På Gøngemarkedet vil det i
år være muligt at hæve kon-
tanter i en dankortautomat
mod et mindre gebyr.
Betaling af fotobogen vil
ligeledes kunne ske via dan-
kort.

()

Program:
Lørdag, den 20. august: Søndag den 21. august:
10.00: Boderne åbner 10.00: Boderne åbner
10.00: Gjøngegarden går i spid- 10.00: Gjøngegarden går i spid-
sen for optog fra Lundby Biblio- sen for optog fra Lundby Biblio-
tek til Lundbyparken tek til Lundbyparken
10.45: Koncert ved Gjøngegar- 10.45: Koncert ved Gjøngegar-
den - scenen den på scenen
11.00: Trylleri, ildpuster v. Ma- 11.00: Trylleri, ildpuster v. Ma-
gisk Cirkel - scenen gisk Cirkel på scenen
11.20: Chr. IV fortæller om 11.20: Chr. IV fortæller om
Gøngehøvdingen - scenen Gøngehøvdingen
11.30: Kuppmakarna fra Skåne 1::1. . - ter-sty-kket-Kapellanen
v. scenen 0 elV!; atten å cenen
12.00: Markedet åbnes af borg- 11.45: Gøngehundene optræder
mester Henrik Holmer. foran scenen
12.10: Kanonsalut ved Sjælland- 12.15: Koncert ved Firimus
ske Musketerer på scenen
12.15: Koncert ved Firimus 12.30: Sjællandske Musketerer
på scenen og fægteopvisning ved scenen
12.30: Sjællandske Musketerer 12.45: Drabanter og kamplege
og fægteopvisning ved scenen ved scenen
12.45: Drabanter og kamplege -? 13.00: Renæssancedanserne

._"") 13.00: Renæssancedanserne giver opvisning ved scenen
giver opvisning ved scenen 13.30: Trylleri, ildpuster v. Ma-
13.30: Trylleri, ildpuster v. Ma- gisk Cirkel på scenen
gisk Cirkel ved scenen 14.00: Kuppmakama fra Skåne
14.00: Kuppmakarna fra Skåne ved scenen
ved scenen 14.30: Gøngehundene optræder
14.30: Chr. IV fortæller om ved scenen
Gøngehøvdingen på scenen 1'4-:45. aterstykket Kapellanen
lU5;...J:eaterstykker-Kapellanen og S IvsKa en å scenen
og øl.vskatten på scenen 15.15: Sjællandske Musketerer
15.15: Sjællandske Musketerer og fægteopvisning ved scenen
og fægteopvisning på scenen 15.30: Drabanter og kamplege
15.30: Drabanter og kamplege ved scenen
ved scenen 15.45: Chr. IV fortæller om
15.45: 16.00: Koncert ved Firi- Gøngehøvdingen på scenen
mus på scenen 16.00: Koncert ved Firimus på
16.15: Fægteopvisning ved scenen
scenen 16.15: Fægteopvisning - scenen
16.30: Renæssancedanserne ~ 16.30: Renæssancedanserne
giver opvisning ved scenen giver opvisning ved scenen
17.00: Boder og marked lukker. 17.00: Boder og marked lukker.

Gøngekroen er åben begge dage fra kl. 10-17.
Vi anbefaler Sorte Svend

og Chr. !V's Honningporter
Gøngepølser og snaphanesteg

Gøneemarked 20t t
iLundby
Lørdag og
søndag
den 20.-21.
august
Begge dage
kl. 10-17
iLundby-
Parken

Arrangører:
Foreningen Svend Gønge,
Borgerforeningen Lundby,
Medborgerhuset Lundby
og Rollespil Svend Gønge



Foreningen Svend Gønge
Møllergaarden 3, 4750 Lundby
tlf. 6130 1004. www.syvsogne.dk
S1J.ndgotng.poulun@gmaiLcom

Det er GRATIS at blive medlem af For-
eningen Svend Gønge
Medlemmer modtager nyhedsbrevet Seneste Nyt og invitati-
on til temamøder og medlemsmøder.

Send din indmeldelse til svendgoengepoulsen@gmaiLcom
eUer aflever den i informationsboden på Gøngemarkedet!
Fri"'iIlige bidrag modtages med tak på foreningens konto:
OO·U- 6271 86.t 068.

Svend Gøngerosen sælges
Vi har skaffet endnu et parti af de
unikke Svend Gøngeroser, som
sælges på markedet for 100,- kro-
ner pr. stk.

Med tog eller bil
Du kan tage toget til
Gøngemarked 20 II.
Toget standser i
Lundby hver time,
300 meter fra mar-
kedspladsen.
Stor p-plads til biler

= lige over for mar-
?': kedspladsen. P-afgift
,~ 20,-kr.

Teaterpremiere på markedet
Gøngemarked 2011 kan
præsentere en teaterpremi-
ere. Uropførelse af teater-
stykket Kapellanen og
Sølvskatten. Beretningen
om terningespillet mellem
Kaptajn Mannheimer og
den stakkels Kapellan Tan-
ge, der mister sine fIne
sølvknapper, uropføre s på
scenen lørdag, og der er to
forestillinger søndag.
Koleriske Kaptajn Mann-
heimer spilles af Mogens
Baagø, Kapellan Tange af
Nils Glud, hans kæreste
Gertrud af Ingegerd Riis
og Margit Andersen spiller
den gamle præsts kone,
Mor Sidsel.

Fotobogen udkommer
på Gøngemarked 2011
Du kan blive den første, der
får fotobogen "Sydsjælland -
i Gøngehøvdingens Fodspor"
i dine hænder.
Den eksklusive fotobog på
152 sider er spækket med
fantastiske fotos taget af den
skånske fotograf Magnus
Augustsson, som har været
på en stribe fotosessioner i
Sydsjælland over mere end et
år. Du kan se billeder af de
steder, hvor historien om
Gøngehøvdingen har udspil-
let sig, og så får du selvfølge-
lig hovedpunkterne i Svend

Poulsen og hans snaphaners
historie.
Bogen beskriver primært
Svend Poulsens guerillakrig
på Sydsjælland, hvor han gik
i land ved Køge og opererede
i de nuværende Køge, Stevns,
Faxe, Næstved og Vording-
borg Kommuner.
Bogen koster 300 kroner, og
den er ikke alene et must i et
hvert historisk interesseret
hjem på Sydsjælland, det er
også den perfekte fødsels-
dags- eller julegave til ham
eller hende, der har alt.

Din guide til markedspladsen
Der foregår i år endnu mere
på markedspladsen end tidli-
gere år. Pladsen er i år indret-
tet, så fokus kommer på det
meget store scene-program,

vi disker op med i år.
På scenen vil der være non-
stop-forestillinger lige fra
markedet åbner lørdag kl. 10,
til det lukker søndag kl. 17.

Rollespilspladsen - eldorado for børnene
Rollespil Svend Gønge har kamparena og bueskydning,
også i år sin egen plads på udstilling af 4H, bænke, bål,
Gøngernarkedet. Det vil blive ansigtsmaling, airbrush tatoo
et sandt eldorado for børnene, og meget, meget mere.
også i år. Du vil også møde rollespils-
Fægteopvisning, løbe- ungerne på festpladsen, når
skydebane, salgsbod med de tigger som skoflikkernes
rollespilsudstyr, steam-punk, børn.
kastemaskiner og gabestok, Huslf at få dit barn med hjem!

http://www.syvsogne.dk


 

 

 



Lørdag den 20. august 2011 Søndag den 21. august 2011: 

10.00: De historiske boder åbner i Lundby-Parken 

10.00: Gjøngegarden går i spidsen for optog fra Lundby Bibliotek til Lundbyparken 

10.45: Koncert ved Gjøngegarden - scenen 

11.00: Trylleri, ildpuster v. Magisk Cirkel - scenen 

11.15: Gøngehundene optræder ved scenen 

11.30: Kuppmakarna fra Skåne v. scenen 

12.00: Gøngemarked 2011 i Lundby åbnes af borgmester Henrik Holmer 

12.10: Kanonsalut ved Sjællandske Musketerer 

12.15: Chr. IV fortæller om Gøngehøvdingen 

12.30: Sjællandske Musketerer og fægteopvisning ved scenen 

12.45: Drabanter og kamplege 

13.00: Renæssancedanserne giver opvisning ved scenen 

13.20: Firimus giver koncert på scenen 

13.30: Trylleri, ildpuster v. Magisk Cirkel ved scenen 

14.00: Kuppmakarna fra Skåne ved scenen 

14.30: Gøngehundene optræder ved scenen 

14.45:  

15.15: Sjællandske Musketerer og fægteopvisning på scenen 

15.30: Drabanter og kamplege ved scenen 

15.45: Chr. IV fortæller om Gøngehøvdingen 

16.00: Koncert ved Firimus på scenen 

16.15: Fægteopvisning ved scenen 

16.30: Renæssancedanserne giver opvisning ved scenen 

17.00: Boder og marked lukker.  

10.00: De historiske boder åbner i Lundby-Parken 

10.00: Gjøngegarden går i spidsen for optog fra Lundby Bibliotek til Lundbyparken 

10.45: Koncert ved Gjøngegarden på scenen 

11.00: Trylleri, ildpuster v. Magisk Cirkel på scenen 

11.15: Chr. IV fortæller om Gøngehøvdingen 

11.30:  

12.15: Koncert ved Firimus på scenen 

 

12.30: Sjællandske Musketerer og fægteopvisning ved scenen 

12.45: Drabanter og kamplege ved scenen 

13.00: Renæssancedanserne giver opvisning ved scenen 

 

13.30: Trylleri, ildpuster v. Magisk Cirkel på scenen 

14.00: Kuppmakarna fra Skåne ved scenen 

14.30: Chr. IV fortæller om Gøngehøvdingen 

14.45:  

15.15: Sjællandske Musketerer og fægteopvisning ved scenen 

15.30: Drabanter og kamplege ved scenen 

15.45: Chr. IV fortæller om Gøngehøvdingen på scenen 

16.00: Koncert ved Firimus på scenen 

16.15: Fægteopvisning ved scenen 

16.30: Renæssancedanserne giver opvisning ved scenen 

17.00: Boder og marked lukker.  

Hele dagen er Svend Poulsen og hans gønger på pladsen. Renæssancemusikerne fra Firimus underholder. 

Gøngekroen og Gøngegrillen er åben begge dage fra kl. 10-17. Vi anbefaler Sorte Svend og Chr. IV’s Honningporter, Gøngepølser og snaphanesteg. På gensyn i 2012! 
 


