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Ambassadør for Foreningen Svend Gønge.

Lundby har en venskabsby i det nordlige Tyskland. Den hedder Lohmen.
Byens borgmester, Bernd Dikau, har sagt ja til at være en af vor forenings ambassadører.
Siden 2008 har Lohmen også været repræsenteret på vore Gøngemarkeder med en stand.
Vi er naturligvis glade og stolte for dette samarbejde.

JB.

2011
Et begivenhedsrigt år går snart på hæld. Vor fælles forening, Foreningen Svend Gønge, har  
også i år deltaget i eller selv stået for mange velbesøgte og interessante arrangementer.

Et kort resumé kommer her på de næste linier:
• Jens Beck skriver i SN kort om sin sommertur på Snapphaneleden ved Osby i 2010.
• Michael Pedersen fortæller senere i SN om sine drengelege som Svend Gønge ved  

Broskov, Præstø Fjord.
• På et arkivmøde i Lundby fortæller Bente Christiansen om livet og arbejdet på  

Lundbygård.
• I marts 2011 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i FSG.
• Tidl. museumsinspektør, Ove H. Nielsen fortæller om livet i 1600-tallet i forbindelse  

med generalforsamlingen.
• Chr. 4's Drabanter og FSG var repræsenteret på Snapphanedagene i Osby maj 2011.
• Carsten Rasmussen, Hans Gardelid og Erik Ralsgård bliver ambassadører for FSG i  

maj.juni 2011.
• Gøngerne deltager i Eskilstrup og Faxe Handelsråds arrangementer.

Borgmester,
Bernd Dikau

mailto:goenge@lundbyweb.dk
mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com
mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com
http://www.lundbyweb.dk/


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,
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.

• Gøngemarkedet 2011 bliver afholdt i august i Lundbyparken, Lundby.
• Fotobogen, udarbejdet af Gunnar Stoppe og Magnus Augustsson, bliver udgivet på 

Gøngemarkedet 2011.
• Keld Møller Hansen bliver udnævnt som ambassadør for FSG.
• Chr. IV´s Drabanter har fået sig en hjemmeside:  http://chr5drabantgarde.dk/
• ”Gøngehøvdingen – Svend Poulsen Gønge” kan købes på: Gitte@kjaer.nu eller på: 

2095 1809.
• Foreningen Svend Gønges tidligere kasserer, Eva Jørgensen, dør i september måned 

2011, og Birgit Rasmussen skriver en meget smuk nekrolog.
• Godsejer, Peter Tesdorpf holder foredrag i Medborgerhuset, Lundby i oktober 2011.  

Peter fortæller såvel om sit smukke gods, som om de spændende middelalderdage, der  
blev afholdt på godset tidligere.

• Ann Jönsson udgiver sin bog: Snapphonor. Den kan købes i butikken Snaphanen i  
Lundby.

• Lundby har en venskabsby i Tyskland, der hedder Lohmen (www.lohmen.de) . En by 
på størrelse med Lundby, der ligger mellem Rostock og Berlin, nær Güstrow. De har  
selv en historie, der omfatter svensk besættelse i 1600-tallet. Byen har på trods af sin 
lidenhed sin egen borgmester Bernd Dikau, og han har sagt ja til at være ambassadør  
for Foreningen Svend Gønge.

Ved vor generalforsamling i marts var vi 202 medlemmer i foreningen. På nuværende  
tidspunkt er vi 280. En ganske tilfredsstillende udvikling.
Fra vort sekretariat vil således ønske alle vore medlemmer og ambassadører en rigtig dejlig  
jul og et lykkebringende nytår.

Jens Beck

Til renæssance danserne.
Når jule- og nytårsfesterne, med god mad og drikke, er overstået, skal  
det blive rart at komme på dansegulvet igen.

Vi starter med en ny omgang træning mandag 9. januar 2012 kl. 19.00.
Der er indtil videre planlagt 14 aftener frem til Gøngemarkedet, 18-19.  
august 2012. Det bliver ca. hver anden mandag aften. Der er mere om 
dette 9. januar 2012.

Det er foreningens ønske at vi kan blive rigtig dygtige, så vi kan tilbyde 
opvisninger, og gerne tjene lidt penge til den slunkne kasse.

Vi vil meget gerne have flere deltagere; så har du lyst til at lære de gamle 
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Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne

Borgmester,
Bernd Dikau,
Lohmen, Tyskland.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for 
Föreningen 
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Formand for 
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

danse, og til at møde os på dansegulvet, så glæder vi os til at se dig.
Det er gratis at deltage. Kaffe/the kan købes.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle, siger vi på gensyn 
i det nye år.

Birgit Rasmussen.
Fastnet: 5576 9139
Mobil: 2912 6508

Kære Sypiger.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for en flot indsats i  
2011. Efter nytår starter vi igen. Vi har en masse spændende opgaver at  
tage fat på, for både øvede og mindre øvede. Alle der har lyst at hjælpe 
til, skal være velkomne i Medborgerhuset hver onsdag fra kl. 9.00 til  
omkring kl. 12.00.
Vi mødes første gang onsdag 4. januar 2012.

Inden næste Gøngemarked 18-19. august 2012, skal vi have syet: særke,  
forklæder og huer til piger og kvinder. Desuden en vest til oldermanden,  
skødeskind til en smed og endelig er Kong Frederik III kommet hjem efter  
flere års togt- og dannelsesrejse. På hjemvejen gjorde han ophold i Paris,  
og da han er noget af en mode-laps, hviskede han mig i øret, at han 



gerne ville have en galladragt, og at han kommer til næste Gøngemarked.  
Så vi får travlt.

Da jeg 30. november 2011 skal opereres i højre skulder, kan jeg nok ikke 
være til megen praktisk hjælp i den første tid, så holdet efterlyser ”flere  
hænder”.

Markedspladsen har også ønske om flere personer: Gønger, bønder og 
almue der vil være med til at levendegøre billedet af 1600-tallets hverdag.  
Så kom frem i lyset, både mænd, kvinder og børn.

Hilsen og på gensyn på syholdets vegne,
Birgit Rasmussen
Fastnet: 5576 9139
Mobil: 2912 6508


