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Museumsdirektør for museerne i Vordingborg, Keld Møller Hansen, har sagt
ja til indtræde i vort korps af ambassadører fra starten af august.
Vi er meget stolte og glade for endnu en kompetent og aktiv person i den
række personer som arbejder for vor forening.
Velkommen til Keld Møller Hansen.
-------------

6000 til Gøngemarked i Lundby
Det historiske gøngemarked i Lundby blev det største i markedets fire-årige
historie. Arrangørerne skønner, at mindst 6000 gæstede markedet i løbet af
weekenden den 20. og 21. august.
Det er svært at gøre op, men et ædrueligt skøn var, at der lørdag var mellem
2500 og 3000 gæster, og søndag var der i hvert fald mindst 1000 flere, siger
markedskoordinator Steen Nielsen. Så et konservativt skøn er, at der var
6000 til Gøngemarked i Lundby i år. Det er 1000 mere end i jubilæumsåret
2010!
Gøngemarkedet i Lundby var også i år tilsmilet af vejrguderne. De
foregående uger og dages regn var afløst af strålende solskin de to
markedsdage. Og det nød de mange gæster, som kunne sidde ved udendørs
borde og nyde en ”Sorte Svend” eller en ”Chr. IV’s Gjøngebryg” fra
Gjøngekroen til Gøngepølsen eller Snaphanestegen fra Gjønge Grillen. Der
var i øvrigt totalt udsolgt i Gjønge Grillen søndag kl. 14.30.
Hvert et hjørne af Lundby-Parken var i år besat med boder, og der var for
første gang i markedets historie et decideret sceneprogram med masser af

Ambassadører:

opvisning, lige fra gøngehundekunster til renæssancedans og fægteopvisning.

Godsejer, Kammerherre
og Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.
Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.

Gjøngehundene gjorde stor lykke med deres hundekunster.

Ikke mindst de kvindelige gæster var meget interesserede, da en af
musketererne fra Sjællandske Musketérgarde, bistået af markedsskøgen
Godsejer,
Peter Henrik Tesdorpf ”Lisbet Jensdatter” viste, hvad en musketér gemmer under dragten. Det var
Gjorslev Gods.
Chippendale anno 1600.
Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg Kommune.
Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.
Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.
Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Musketeren er i gang med sin afklædning, bistået af
markedsskøgen ”Lisbet Jensdatter”.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Jeg er meget tilfreds med markedet. Vi havde satset på udvidelser og nyheder
i år, og det gav pote. Der er ting, der skal rettes, så det bliver endnu bedre.
Det justerer vi til næste år, hvor vi også har helt nye ting på programmet, kan
jeg godt love, siger markedskoordinator Steen Nielsen.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Gøngemarkederne i Lundby arrangeres af Foreningen Svend Gønge,
Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend
Gønge.

De arbejder for Gøngeland i Lundby
Det er fjerde år i træk, at fire foreninger i Lundby kalder til Gøngemarked.

Tidl. folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Og målet med de historiske markeder er at få etableret et oplevelsescenter for
Gøngehøvdingen Svend Poulsen i Lundby. Det er sådan et oplevelsescenter,
man øver sig på med de årlige markeder.

Tidl. folketingskandidat
Gina Øbakke,

Og det er jo interessant at se, at interessen for vores 1600-talshistorie
åbenbart ikke svækkes. Tværtimod - siger formand for Foreningen Svend
Gønge, Peter Sten Hansen.

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø
Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune
Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne.
Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.
Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.
Kultur– och fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.
Formand for
Föreningen
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Kongens drabanter gav opvisning i fægtekunst og lærte fra sig
til markedets yngre gæster.
Derfor vil vi nu tage initiativ til, at et Gøngeland, et oplevelsescenter for
Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans samtid, bliver skrevet ind i den
planstrategi, som Vordingborg Kommune netop nu har til høring.

Tidl. ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.
Formand for
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Kollektive
medlemmer:
Lundby Menighedsråd
Borgerforeningen
Lundby
Eskildstrup
Kulsvierlaug

Musiktruppen Firimus var med på gøngemarked i Lundby for
fjerde år i træk. Her akkompagnerer de Hanne og John
Gravesens dygtige renæssancedansere, som har øvet hele
vinteren i Medborgerhuset Lundby.

Vi har ingen illusioner eller ønsker om, at kommunen skal engagere sig så
voldsomt, som man har gjort med Borgcenteret i Vordingborg. Initiativet til
Gøngeland skal komme fra os i Lundby, og vores mange frivillige skal bære
det igennem, men kommunen er nødt til at give os en vis opbakning, og det
kan man gøre ved at lade Gøngeland indgå i sine fremtidsplaner, siger Peter
Sten Hansen.

Fotobog blev revet væk
Den eksklusive fotobog ”Sydsjælland i Gøngehøvdingens fodspor” blev på
nærmeste revet væk på Gøngemarkedet i Lundby, hvor den udkom.
Op mod 200 eksemplarer blev solgt i løbet af de to dage, og næsten alle
benyttede lejligheden til at få den signeret af den dygtige skånske fotograf,
Magnus Augustsson, som har gennemfotograferet steder på hele Sydsjælland
fra Køge i nord til Vordingborg i syd. Han var nemlig til stede på
gøngemarkedet, både lørdag og søndag.

Bogen, der er på godt 150 sider, kan nu købes ved henvendelse til Foreningen
Svend Gønge ved bogens redaktør og forfatter Gunnar Stobbe,
gunnarstobbe@gmail.com eller bestilles i nærmeste boghandel.

