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Det er lykkedes Foreningen Svend Gønge at få godsejer, kammerherre og hofjægermester
Bernt Johan Collet til at komme og fortælle om sit gods Lundbygaard.
Foredraget afholdes onsdag den 18. januar kl. 19.00 i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4,
4750 Lundby.
Vi skal høre om Lundbygaards historie, helt tilbage fra middelalderen og til i dag. Med vægt
på 1600-tallet (Svend Poulsens periode), opførelsen af den nye bygning i 1700-tallet og i dag!
Dertil vil Bernt Johan Collet fortælle om Svend Gønge som guerillasoldat og bonde og
befolkningens ufattelige lidelser under svenskekrigene.
Vi skal også høre om familiefejder og fredsslutning ved familien Collets overtagelse af
Lundbygaard i begyndelsen af 1800-tallet.
Og så fortæller Collet om slagsmålet i begyndelsen af 1900-tallet mellem Nationalmuseet og
Holger Collets Museum. Striden gjaldt klenodierne fra bl.a. Maglemosekulturen i Køng
Moser.
Og endelig vil godsejeren fortælle om etableringen af Europas største samlede
juletræsproduktion på Lundbygård.
Bernt Johan Collet er Foreningen Svend Gønges første ambassadør.
Der er gratis adgang til foredraget, hvor alle er velkomne. Kaffe/te: 25 kr.
Foreningen Svend Gønge.

Ambassadører:
Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.
Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.
Godsejer,
Peter Oxholm
Tillisch,
Rosenfeldt.
Godsejer,
Gerner WolffSneedorff,
Engelholm.
Godsejer,
Peter Henrik
Tesdorpf
Gjorslev Gods.
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.
Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.
Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Så er Gønge-roserne kom m e t !!
Ved Gøngemarkederne i 2010 og 2011 blev der solgt Gøngeroser - til levering i efteråret 2011.
Roserne er nu kommet og kan afhentes, så de forhåbentlig kan nå at komme i jorden inden
frosten binder!
Det et bedst at træffe aftale om afhentning på tlf. 40 83 95 93
PS. Husk kvitteringen der blev udleveret ved købet !
Roserne kan afhentes hos:
Carsten Bruun,
Lundby Torpvej 41,
4750 Lundby.
Med venlig hilsen
Foreningen Svend Gønge,

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft
Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,
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.

Bog om snaphøner

Sangeren, sangskriveren, healeren og historikeren Ann Jönsson fra Glimåkra i Skåne, kan nu
også skrive forfatter på sit visitkort.
Tidl. ordförande i
Ann Jönsson har flere gange optrådt i Lundby med sine sange og fortællinger om sine
Föreningen för
Snapphanelandet,
forfædre og især formødre, der var snaphaner. Og nu har hun skrevet en bog om snaphaneres
Marco van Brink,
kvinder, Snapphonor, heltinder i livets tjeneste har hun kaldt den.
Osby.
Hendes bog om snaphanernes kvinder er blevet en bestseller i Gøngelandet i Skåne. Første
oplag er revet væk, og nu er andet oplag kommet, og så synes Ann Jönsson, at hendes venner i
Formand for
Hembygdsföreningen, Danmark også skal have en chance for at læse bogen.
Erik Ralsgård,
I forordet til bogen skriver Ann Jönsson:
Osby.
Som Gøngekvinde med rødder på landet langt tilbage i tiden ligger det mig meget på hjerte
med denne bog at forsøge at levendegøre mine formødres livsvilkår i 1600-tallets Gøngeland.
Hovedpersonerne i bogen er snaphønerne, kvinderne på landet og deres indre og ydre liv.
Vores historie er halv. Den er skrevet af mænd og den handler mest om mænd. Jeg savnede
den andre halvdel og fandt gennem min interesse for naturmedicin en spændende vej ind i
kvindens historie. Her mødte jeg den kloge kone, lægekvinden, gydjen og jordemoderen. Jeg
mødte også heksen, vølven, præstinden og gudinden. En gemt og glemt historie, fyldt med
kvindekraft og klogskab.
Bogen, som er på svensk, er på 275 sider og kan købes i Snaphanen Butik i Lundby for
195 kroner.
PSH

Frivillige åbner butik i Lundby
Lørdag den 3. december åbner ”Snaphanen Butik” i Lundby. Butikken, der sælger dagligvarer
alle ugens dage fra 13-21, skal drives af frivillige og praktikanter fra ungdomsuddannelsen
STU i Lundby.
Det er en bevilling på 750.000 kroner fra Socialministeriet, der har gjort det muligt for en
gruppe frivillige i Lundby at starte en butik i de lokaler, som senest husede Lundby Apotek,
der sidste år flyttede til større lokaler på den anden side af Lundby Hovedgade.
Socialministeriet har støttet projektet, fordi det inddrager eleverne fra ungdomsuddannelsen
som praktikanter i butikken.
Efter nytår bliver butikken suppleret med en café i nabolokalet, som indtil for et år siden
husede Lundby Kiosken. Denne skal også drives af frivillige. Caféen kommer til at hedde
Snaphanen Café og hele projektet hedder Snaphanen Café & Butik.
Formand for projekt Snaphanen Café & Butik, Nils Glud, der også er formand for
Borgerforeningen Lundby siger, at projektet slår flere fluer med et smæk.
-Dels gør vi noget for eleverne på STU ved at skabe et praktiksted for dem, dels giver vi
borgerne i Lundby og omegn yderligere servicetilbud. Endelig styrker vi den lokale
detailhandel, da det lokale supermarked, Merko, skal levere varerne til butikken.
Snaphanen Butik vil have de mest almindelige dagligvarer, som man typisk finder i en kiosk,
men driften vil blive præget af, at der er flere hænder end i en normal kiosk.
-Vi genindfører butikken med betjening. Og service vil være i højsædet, fordi vi har både
frivillige og praktikanter på arbejde, siger Nils Glud. Således vil det være normalt, at vi sørger
for, at varerne bliver pakket i poser og hjælper med at få dem ud til bil eller cykel.
Folkene bag den nye butik i Lundby tilstræber et vist nostalgisk præg over den nye butik. Den
vil blive udsmykket med gammelt købmandsinventar, såsom kaffemølle, vægte og gamle
skilte.
-Det skal være en oplevelse af komme og handle i Snaphanen Butik.
Navnet Snaphanen er valgt, fordi Lundby er Gøngehøvdingens by. Her boede snaphaneføreren
Svend Poulsen fra 1661 til sin død mellem 1679 og 1690.
-Derfor vil vi også sælge litteratur om den tid i butikken. F.eks. den nye Fotobog ”Sydsjælland
– i Gøngehøvdingens fodspor, som Foreningen Svend Gønge netop har udgivet, og den
skånske forfatter Ann Jönssons bog, Snaphonor, vil man naturligvis også kunne købe hos os,
siger Nils Glud.
Snaphanen Butik åbnes lørdag den 3. december kl. 13 med fest og farver. Borgmester Henrik
Holmer, Vordingborg Kommune, kommer og foretager den officielle åbning, og der er øl,
vand og vin samt sandwich-snitter, fremstillet af eleverne på ungdomsuddannelsen STU, til
alle.
Yderligere oplysninger: Nils Glud, tlf. 4011 9840
Det vil være muligt at træffe aftale med Nils Glud om foromtale eller særskilt reportage.

