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Stakkels Kaptajn Manheimer...
– ene mand må han slås mod overmagten: Svend, Ib og kongens soldater.
– han ønsker sig så brændende et par svenske soldater til at hjælpe sig.
– på Gøngemarked 20.-21. august 2011, kunne tre raske karle være med 

til at sætte endnu mere kulør på dagene-
– og fut i fejemøget.

 
Sygruppen i Foreningen Svend Gønge har indkøbt materialer til en masse 
flotte nye dragter, men vi mangler ”kroppene”!
Kom frem i lyset. Vi har det rigtig sjovt og hyggeligt som aktive i foreningen.
Vi vil i det hele taget gerne se nogle flere mandfolk: Gønger, en smed og flere 
almuefolk. Desuden også en statelig Kong Frederik III.

I vores Renæssance dansegruppe er damerne også i overtal, så til mændene – 
kom og vær med.

Ring endelig til,

Birgit Rasmussen, 55 76 91 39.
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Ambassadører:

Godsejer, 
Kammerherre og 
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet, 
Lundbygård.

Hofjægermester og 
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm 
Tillisch,
Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-
Sneedorff,
Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Herskab og tjenestefolk
- et spændende foredrag om virkelighedens Upstairs og Downstairs 

i Lundby
I Lundby har der gennem et par århundreder været et kontrastfyldt, men nært 
afhængighedsforhold mellem godsejeren på Lundbygård og de daglejere, 
landarbejdere og husmænd, der udførte det hårde arbejde i mark og i stald. En 
del mennesker boede desuden i det lille samfund ved godset og arbejdede bl.a. 
på mejeriet og i gartneriet samt selvfølgelig i herskabets personlige gemakker.  

Godsejeren havde brug for pålidelige loyale arbejdere, og arbejderne havde 
brug for en stabil arbejdsgiver, der kunne aflønne dem, så de kunne ernære en 
familie - stor eller lille. Nogle familier arbejdede for godsejeren i generationer, 
mens andre hastede videre efter et halvt eller helt år. 

Blandt de familier, som med stolthed og trofasthed lagde deres arbejdskraft på 
Lundbygård, var Hemmingsens. 

Den første var Hemming Hansen, født i Sværdborg sogn 1820, men som siden 
- via Hammer sogn - slog sig ned i Lundby. Derefter fulgte sønnen Jens 
Hemmingsen (1855-1946), hans søn Peter Hemmingsen (1879-1962), hans 
svigersøn Amdi Christensen (1904-1992 og endelig Amdis datter, Bente, der 
lærte finere husholdning på godset og senere af og til var kogerske på stedet.

Bente Christiansen, den sidstnævnte, har gennem et langt liv i Lundby hørt og 
set meget, og hun vil tirsdag den 8. marts fortælle historier og beretninger om 
sine forfædre. Bente er en rigtig god fortæller, så der venter medlemmer og 
andre interesserede en sjov og underholdende aften, når Lundby Sognearkiv 
indbyder til arkivmøde tirsdag den 8. marts kl. 19.30 i Lundby Biblioteks 
mødelokale, Lundby Hovedgade 100, 4700 Lundby.

Formand for Lundby Sognearkiv, Karen Johansson, vil undervejs kort fortælle 
om godsejerne og herskabets alsidige tjenerstab gennem tiden, og i Bente 
Christiansens og arkivets gemmer er fundet billeder frem, så der bliver noget 
for både øjne og ører.

Velkommen!

Evt. yderligere oplysninger, kan indhentes hos 

Karen Johansson, formand
Lundby Sognearkiv

Tlf. 5576 7168

Forvalter Ove Iversen og medarbejdere,  
Lundbygård ca. 1945



Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive 
medlemmer:

Lundby 
Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Eskildstrup 
Kulsvierlaug

Og så er det onsdag 2. marts 2011!
Der er ordinær generalforsamling i vor forening. Det foregår kl. 19.00 i 
Medborgerhuset i Lundby.

Der er også foredrag om livet i 1600 tallet ved Ove Nielsen, Maribo.

Endvidere har vi et lille lotteri om et par gode flasker rødvin.

På hjertelig gensyn.

Sommer og Pinse nærmer sig...
11. og 12. juni 2011, det er starten af Pinsen, afholder vore gode venner i 
Eskildstrup Kulsvierlaug deres årlige Festival.

Det foregår på Naturlejrpladsen, Møllegården, Eskildstrupvej 27, Rønnede.

Plan for dagene kommer på: www.kulsvier.dk.

Privatfoto

Jens og John passer milen

http://www.kulsvierlaug.dk/

