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Gøngemarked i Lundby for femte gang
Lørdag-søndag den 18.-19. august holder fire foreninger i Lundby Gøngemarked for femte år i 
træk.
De fire foreninger, Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset 
Lundby og Rollespil Svend Gønge, afholdt det første marked i 2008 i beskedne rammer 
omkring Medborgerhuset Lundby. Alligevel kom omkring 1200 mennesker til markedet, som 
det første år kun var på en dag.
Året efter flyttede markedet til Lundby-parken og blev udvidet til hele weekenden. Det gav 
skub i udviklingen, og hvert år er markedet vokset, og sidste år kom der 6000 mennesker til 
historisk marked i Lundby.
Markedet er i år udvidet programmæssigt, og der deltager langt flere udklædte end de forrige 
år. På programmet er i år et skuespil, Kapellanen og Sølvskatten, som er en scene fra Carit 
Etlars Gøngehøvdingen. Og der er 1600-tals-rollespillere fra både Sverige, Norge og 
Tyskland.
Gøngemarkedet markerer, at Lundby er gøngernes og snaphanernes by, fordi den mest 
berømte gønge af dem alle, Gøngehøvdingen Svend Poulsen, slog sig ned i Lundby efter 
svenskekrigene 1657-1660. Han boede i Lundby til sin død og ligger efter al sandsynlighed 
begravet på Lundby Kirkegård.
Til årets marked har den flittige sygruppe fremstillet endnu flere flotte dragter, og for første 
gang skal vi opleve Gøngemarkedets Renæssancedansere i fuldt skrud.
Der er gratis adgang til Gøngemarked 2012 i Lundby lørdag og søndag den 18.-19. august kl. 
10-17 begge dage. Der kan parkeres lige over for markedspladsen for en afgift på 20,- kroner.

Svenske soldater til Gøngemarked
Den koleriske tyske lejesoldat i svensk tjeneste Kaptajn Mannheimer jubler. På årets 
Gøngemarked i Lundby den 18.-19. august får han virkelig forstærkning, så han kan klare sig 
mod de mange gønger og danske soldater, som han 
de foregående år har følt sig ene blandt. Til årets 
Gøngemarked i Lundby kommer nemlig hele 
11 karolinske soldater fra Sverige. Det er en trup 
musketerer fra Skåne, som har specialiseret sig i at 
optræde som svenske soldater fra 1600-tallet. 
Musketererne Hungrig, Stål, Sporre, Stadig 
og Arnberg vil sammen med konstapel 
Lavett, rekrut Klack, trommeslager Killberg, fenrik 
Kvist og Højvelbårne kaptajn Prytz sørge for, at 
Mannheimer føler sig i godt selskab på 
Gøngemarkedet.De svenske karoliner vil optræde 
på markedspladsen med eksercits, march og kamplege både lørdag den 18. august og søndag 
den 19. august, og de vil blive en farverig del af optoget fra Lundby Bibliotek på Lundby 
Hovedgade 100 til markedspladsen i Lundby-parken både lørdag og søndag kl. 10. Markedet 
åbner kl. 10 og lukker kl. 17, både lørdag og søndag den 18.-19. august.

De svenske Karoliner kommer...
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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,
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.

Gudstjeneste på Gøngemarked
Når gøglerne kan, hvorfor skulle gøngerne så ikke også kunne? 
Og det gør de så! 
Holder friluftsgudstjeneste på Gøngemarked 2012 i Lundby.
Det er søndag kl. 11, pastor Lillian Saaek til Lundby og Sværdborg sogne, oplader sin røst og 
istemmer lovprisning af Vorherre.
Til at hjælpe sig med gudstjenesten har Lillian Saaek organist Niels Odgård, 
spillemandstruppen Octavia (tidligere Firimus) og et kor fra Tappernøje.

Gøngemarked i Lundby søger levende gæs og høns
For at opnå den rigtigt levende markedsstemning søger Gøngemarked 2012 i Lundby levende 
gæs og høns. Også gerne et par geder. 
- Vi har tænkt os at lave små indhegninger til en 4-5 gæs og en halv snes høns, og også gerne 
et par geder, som børnene kan få glæde af at kigge på, og så kunne vi godt tænke os, at en 
gåsedreng eller –pige gik en tur på markedet med gæssene, siger arrangørerne. Vil du låne 
Gøngemarked 2012 dine dyr i to dage, så ring eller sms 6130 1004 eller send en mail til 
sten@post7.tele.dk.
Og hvis en frisk pige eller dreng i området kunne tænke sig at være gåsepige eller gåsedreng 
på Gøngemarked 2012 i Lundby, så kan man også melde sig på ovenstående tlf./sms-nr. eller 
e-mail-adresse.

Til Gønger og andet Godtfolk på Markedspladsen
18. og 19. august 2012.

Foreningen Svend Gønge udlåner gerne sine dragter til stadeholderne og frivillige hjælpere. 
Har du ønske om at låne en dragt, må du gerne ringe til mig.

Vi udleverer dragter:
Tirsdag 14. august 2012 kl. 12 - 16 og
Onsdag 15. august 2012 kl. 12 - 16.

Endvidere kan det også blive kl. 19.00 begge dage. Udleveringen skar i Medborgerhuset, 
Lundby. Ring først: 2912 6508.

Med venlig hilsen, Birgit Rasmussen.

Lillian Saaek



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

Stadeholdere
Som i alle årene byder Gøngemarkedet igen på et stort antal 
trofaste stadeholdere. Her kan man se gamle håndværk, som 
stadig holdes i hævd. Vi bringer her billeder blot fra nogle få, 
men i vedhæftede markedsfolder findes en liste over 
samtlige udstillere. Naturligvis kan man få lov til at se, 
smage og købe varer.

Links til billedarkiver
Gøngemarked 2010 ,   Gøngemarked 2010 - kostymer ,   Gøngefest 21.august 2010,         Debatdag 6.nov 2010

Gøngemarked 2011 ,   Gønger på Bakkebølle Strand 140412 

Biavler, Bent Fr. Larsen, 
Ringvej 21, Ring, 4750 
Lundby. 2045 1082, 
bentflarsen@mail.dk

Laila Jensen, Jensen Potter,  
Adelgade 16, 4720 Præstø, 4091 
6581,  
http://jensenpotter.dk,jensenpotter
@mail.dk

"Jeg sælger håndlavede  
armbånd lavet af læder, skind,  
glas eller sten 
perler.Armbåndene er unikke  
og der er både til voksne og 
børn."
Mange hilsner Ditte.
 dittejuliethygesen@gmail.co
m

Vi formidler rebslagning som 
håndværk. Vi starter med garn og 
"runder op" og "slår sammen" til  
tovværk og evt. til kabel. Vi har også 
et mindre bod hvor vi fremviser de 
produkter som kan laves af tovværk.  
Personer i alle alder er velkommne 
til at deltage i rebslagning.
Stephen L. Weisbrod,  
stephen@sprove.dk 
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Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner.

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov: Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne,

udendørs grill og to petanquebaner. Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771
Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk


