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Nu skal vi
betale vores
kontingent
Kære medlemmer!
Nu er tiden kommet,
hvor vi skal betale vores første kontingent til
Foreningen Svend Gønge.
I vil som medlemmer få
flere gode tilbud i løbet
af 2009, og vi håber, at
I vil hjælpe til med
Gøngemarked 2009.
Vi vil bede jer om at
indbetale kontingentet
på 100,00 kr. for 2009
inden 1. jan. 2009 på
konto: Reg.nr. 0044
Konto nr. 6 271 864
068.
Villy Lorich
Kasserer

For vores
medlemmer
Dragthistorikeren Dorothy Jones kommer
torsdag den 22. januar
til Tappernøje, hvor
hun fortæller om og
viser nogle af sine flotte
kopier af 1600talsdragter. Aftenen er arrangeret af Foreningen
Svend Gønge.
Læs mere på side 4!

Vi gør det igen
i august 2009!
Gøngemarked 2008 blev en meget stor succes!
På trods af meget kort tid til forberedelse lykkedes det at stable
et 1600talsmarked på benene,
som vi bestemt kan være bekendt.
Vejrguderne kvitterede med det
bedst tænkelige vejr netop lørdag den 25. oktober. Dagene før

og efter regnede det i stride
strømme, men netop på dagen
var vejret helt sensommerligt.
Det betød også, at der kom rigtigt mange mennesker til Gøngemarked i Lundby.
Arrangørerne, Foreningen Svend
Gønge og Borgerforeningen
Lundby, havde håbet på 500
gæster. Der kom ca. 1200 men-

nesker til Gøngemarked i Lundby! Og de kom ikke kun fra
Lundby og omegn, men fra hele
Sydsjælland, ja fra hele Region
Sjælland.
Foreningen Svend Gønge og
Borgerforeningen Lundby har
besluttet at gøre det igen i 2009!
Og det bliver endnu større!
Læs side 2-3 og 4

Foreningen
Svend Gønge
Møllergaarden 3 4750 Lundby
Tlf. 6130 1004
goenge@lundbyweb.dk
www.lundbyweb.dk

Bestyrelse, valgt på stiftende
generalforsamling den 12.
juni 2008:
Formand: Peter Sten Hansen,
Lundby, Vordingborg Kommune
Næstformand: Gunnar Stobbe,
St. Røttinge, Næstved Kommune
Kasserer: Villy Lorich, Udby,
Vordingborg Kommune
Sekretær: Jens Beck, Tappernøje, Næstved Kommune
Medlemmer: Heinz Hamann,
Faxe Kommune
Gina Øbakke, Stevns Kommune
Suppleanter: Mona Hamann,
Faxe Kommune
Ambassadører for Foreningen Svend:

Godsejer, kammerherre og
hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
Hofjægermester og godsejer
Peter Zobel, Bækkeskov
Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt
Godsejer Gerner WolffSneedorff, Engelholm
Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
Borgmester René Tuekær,
Faxe Kommune
Borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommun
Viceborgmester Erland
Nilsson, Osby Kommun
Kultur– og fritidschef Pia
Dahl, Vordingborg Kommune
Kultur– och fritidschef i
Osby Kommun Tommy
Johansson
Kollektive medlemmer:
Lundby Menighedsråd
Borgerforeningen Lundby

Kulsvierne fra Eskilstrup havde succes med
deres flæskepandekager. 60 liter dej brugte de!

1200 til gøngemarked
Arrangørerne havde
håbet på 500 tilskuere
til Gøngemarked 2008
i Lundby lørdag den
25. oktober. Der kom
omkring 1200.
Vejret var med gøngemarkedet, og det var
nok en del af forklaringen på den gigantiske succes. Men dertil
kom, at folk syntes,
det var herligt, at
1600tallet blev levendegjort, at man ikke
alene fik noget at vide
om den tid, da Gøngehøvdingen Svend
Poulsen levede i

Lundby og regerede
på Sydsjælland, men
også fik lov til at smage og lugte til ting
som de var dengang.
Borgmester Henrik
Holmer åbnede markedet kl.12, og han var
en af tre borgmestre
på markedet. Borgmester Henning Jensen
fra Næstved var også
på besøg med frue og
endelig var der besøg
af Bürgermeister
Bernd Dikau fra Lohmen i Tyskland. En
delegation på 20 fra
Lönsboda var også

med til at kaste glans
over Gøngemarked

2008.

Hestene var så trætte efter markedsdagen, at de
ikke orkede mere. De havde gået mange ture
fra Medborgerhuset til Gl. Lundby.

Vi gør det igen!

Magnus Augustsson fra Glimåkra i Skåne tryllebandt op mod 100

Foreningen Svend Gønge og Borgerforeningen
Lundby har besluttet at
kalde til Gøngemarked
2009 i Lundby lørdagsøndag den 22.-23. august. - Vi udvider markedet, blandt andet med
reenactment og med
endnu flere boder og
udstillinger. Gøngemarked 2009 afholdes i
Lundbyparken og i
Medborgerhuset.

Foran kulsoen Bürgermeister Heinz Dikau fra Lohmen i Tyskland og bag hende dr. Heinz Koch.

De mange udklædte gjorde stor lykke hos publikum.

Gøngemarkedet indledtes med Gjøngegardens
march gennem Lundby. Det vakte opsigt!!

Den mest udskældte på markedet var Kulsoen, formidabelt spillet af Birgit
Rasmussen fra Køng. Her har hun dog et roligt øjeblik på bænken sammen med købmand Kaj Weber.
Næstveds populære borgmester Henning Jensen
med frue til Gøngemarked i Lundby.

Om aftenen var 150 mennesker til spisning i Medborgerhuset, menuen stod
på vildsvin à la Ib. Herefter var der musikalsk underholdning ved Førslev Den skånske delegation fra Lönsboda morede sig til
den store guldmedalje! Her med sejle op ad åen!
Spillemændene .

Borgmesteren i Lohmen
var til Gøngemarked
rer sig meget for Svend Gønge
projektet.
Dette samarbejde vil i fremtiden blive fortsat og udbygget,
blandt andet i forbindelse med
Det kunne være et lønligt håb, det EU finansierede Østersøprogram.
at alverdens politikere og
magthavere ville lære af Foreningen Svend Gønges måde
at arbejde på! Det funktionelt
givtige samarbejde.
Syd for Østersøen i regionen
Mecklenburg-Vorpommern
ligger kommunen og byen
Lohmen
Borgmester Bernd Dikau har
med sine medarbejdere i mange år haft svenske og nu også
danske kontakter og interesse- Lohmens bod i Lundby
Østersøen har været det centrale omdrejningspunkt i det
historiske forløb for Danmark i tusinder af år.

Og i dagene 25.-26. oktober
blev samarbejdet udmøntet i et
kært besøg af vore tyske venner.
På Gøngemarkedet 25-102008 i Lundby
havde borgmester
Bernd Dikau
sammen med sine
folk opbygget en
informationsbod,
hvor de viste forskelligt informationsmateriale,
kunstgenstande
samt prøver på
lokale produkter.
Pålidelige rygter
viste sig at holde

stik! Det drejede sig blandt
andet om gamle originale likører fra Güstrow tæt ved Lohmen.
JB.

Kom og se de fantastiske 1600tals-dragter
en smittende og fascinerende
kunst.
Dorothy Jones, født og opvokset i det nordøstlige England,
har efter endt uddannelse som
Historieskrivning er jo som
byggetekniker, fordybet sig i
bekendt meget afhængig af
specielt renæssancens dragt og
øjnene der ser, hånden der
modestil.
skriver og sindet der fantase- Mængden af faglitteratur er ret
rer. Men uanset om historien
ringe, så det blev gennem
skrives ud fra den ene eller
”Living History”, at Dorothy
anden synsvinkel vil den hvile involverede sig i dragter og
såvel på fakta som på formod- mode fra 1600-tallet.
ninger. De fleste os har haft
Forskellige epitafiemalere har
den store glæde at møde den
fra sidst i 1500-tallet til først i
gode historie. Ofte fortalt med 1700-tallet fået ophængt familieportrætter i de fleste danske
cen der igen. I Kornmagasinet store arbejde med ”den levenkirker. Meningen med disse
de historie”.
var oprindeligt: ”Gud til ære, i Tappernøje vil hun atter
fremvise og fortælle om sit
JB
kirken til pryd og familien i
hukommelse”.
Men disse værker er en kolossal kilde til historisk dokumentation for beklædningen i perioden.
For at forstå mekanismen bag
modens udvikling, har DoTorsdag d. 22-1-2009 kl. 1930
rothy syet kopier og rekonKornmagasinet i Tappernøje
struktioner af disse dragter.
På Gøngemarkedet i Lundby
På hjørnet af Hovedvejen og Smidstrupvej
Dorothy som Birgitte Gøye.
mødte vi hende, og nu er chan-

Medlems- og foredragsaften, men alle er meget
velkomne…

Foredragsaften
Foreningen Svend Gønge

