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Håndboldfest i Snaphanen Café i Lundby 
 

Snaphanen Café i Lundby inviterer til håndboldfest fredag den 25. januar kl. 18.00, 
hvis Danmark ellers er med i semifinalen. 
 
- Vi viser begge semifinaler, og vi holder åbent til den anden semifinale er afviklet 
omkring kl. 23, siger cafébestyrer Peter Sten Hansen. Køkkenet lukker dog kl. 20.30. 
 
Snaphanen Café er en ny café i Lundby, beliggende Lundby Hovedgade 95, ved si-
den af Snaphanen Butik. Caféen åbnede 24. november i år, mens Snaphanen Butik 
har eksisteret i over et år. Både café og butik drives af frivillige. 
 
Til håndboldfesten den 25. januar serverer Snaphanen Café en speciel håndbold-
menu, bestående af en kvart familiepizza og en mellemstor fadøl fra Bryghuset Møn 
(Sorte Svend) eller en kvalitetssodavand, til kun 69,- kr. Menuen serveres i samarbej-
de med Lundby Pizzabar. 
 
Men deltagerne kan bestille andre delikatesser fra Snaphanen Cafés righoldige menu-
kort.  
 
Hvis Danmark kvalificerer sig til finalen søndag den 27. januar, er der også hånd-
boldfest i Snaphanen Café fra kl. 17.00. 
 
Evt. yderligere oplysninger hos cafébestyrer Peter Sten Hansen, tlf. 6130 1004. 
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Ambassadører: 

 

Godsejer, Kammerherre og 

Hofjægermester, 

Bernt Johan Collet, Lund-

bygård. 

 

Hofjægermester og Gods-

ejer, 

Peter Zobel, 

Bækkeskov. 

 

Godsejer, 

Peter Oxholm Tillisch, 

Rosenfeldt. 

 

Godsejer, 

Gerner Wolff-Sneedorff, 

Engelholm. 

 

Godsejer, 

Peter Henrik Tesdorpf 
Gjorslev Gods. 

 

Godsejer, 

Marianne Holst, 
Nysø. 

 

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. 

Snaphanen Café og Butik er nu på 

Facebook 
 

 

 
 

Nu kan SN’s læsere gå på Facebook og blive opdateret med infor-

mationer fra Snaphanen Café og Butik. 

Der vil komme billeder, informationen om varer i butikken og me-

nu og aktiviteter i caféen. Og så vil der komme beskrivelser af, 

hvor spændende det er at være frivillig i café og butik med opfor-

dring til at komme og være med. I kan finde Snaphanen’s side her: 

 

 www.facebook.com/SnaphanenButikCafe 

 

Januar 2013 

Jytte Hammer 

 
Fire projekter i Region Sjælland blandt 10 succesful-

de udviklingsprojekter: 

Til jeres mulige interesse følger her pressemeddelelse vedr. rapport om 
et af de succesfulde udviklingsprojekter i yderområderne: 
 

Uddrag af rapporten, 

Lundby – Gøngehøvdingens By 

Lundby ligger nord for Vordingborg og ligner på mange måder en almin-

delig, større landsby. Det betyder også, at dens udvikling har været truet, 

herunder at mange forretninger er lukket, flere erhvervsdrivende er op-

hørt og at flere offentlige institutioner, som f.eks. et bibliotek har været 

lukningstruede. Bygninger blev tomme og livet var ved at gå i stå. En 

langsom affolkning og sovebytilstand syntes at være byens fremtid. 

Generelt om projektet Gøngehøvdingens By 

Gøngehøvdingens By er et brand, som skal tjene til at samle og fremme 

byens befolkning og dens udvikling. Gøngehøvdingen, Svend Poulsen, 

boede i Lundby de sidste mange år af sit liv og er formentlig begravet ved 

Lundby Kirke. Mange gadenavne vidner om den tidsalder og dens histo-

rie. Det handler nu om at genopdage historien og skabe liv i og opmærk-

http://www.facebook.com/SnaphanenButikCafe


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. 

 

Tidl. ordförande i Förenin-

gen för Snapphanelandet, 

Marco van Brink, 
Osby. 

 

Formand for Hembygds-

föreningen, 

Erik Ralsgård, 
Osby. 

somhed omkring Lundby. 

På paletten findes mange projekter i Lundby, lige fra f.eks. mødestedet 

Medborgerhuset, sikring af jernbanestationen, etablering af butik og café 

til alt det, som tydeligvis udspringer af selve Gøngehøvdinge-brandet. Det 

er f.eks. det årlige Gøngemarked med tusindvis af besøgende, rollespil, 

sygruppe (dragterne), renæssance-dansegruppe og samarbejdsprojekter 

med landsbyer i Sverige og Tyskland, som tilsvarende udvikler sig ved 

hjælp af Gøngehøvdinge-brandet. Der tages fortsat nye initiativer, som 

alle kommer nedefra, men som nu også indgår i Vordingborg Kulturarvs-

kommune (Vordingborg Kommune, 2010). 

Hvorfor, af hvem og hvordan er det startet? 

Grundlæggende har det handlet om at sikre synliggørelse af Lundby i 

forbindelse med dannelse af storkommunen i 2007. Tilbage i 2001 tog 

borgerne de første skridt og købte den gamle bygning, som havde huset 

Lundby Kro siden 1945, men som netop var lukket. Formålet var at ind-

rette den som et medborgerhus udbudt som folkeanparter. På det tids-

punkt var biblioteket lukningstruet, men det lykkedes borgerne gennem 

sammenhold at sikre dets overlevelse, og det gav blod på tanden. I 2003 

blev en græsrodsbevægelse kaldet ”Liv i Lundby” etableret.”. I samme år 

udspandt projektet ”Landsbyer i Storstrøms Amt sig, hvor bl.a. Lundby 

indgik og i den medfølgende rapport blev ”Gøngehøvdingens By” adres-

seret. 

I 2007 tog initiativet for alvor fart, da Svend Gønge-foreningen blev stiftet. 

Første aktivitet var et Gøngemarked i 2008, som siden er lanceret årligt 

og har fået et voksende besøgstal fra først 1200 til senest 6000 i 2011. 

Byens borgere og erhvervsliv deltager med mangt og meget og er selv 

udklædt i historiske gevandter. 

Det har genereret rollespil i byens lund, Gøngelunden, især til fordel for 

de mange unge i byen, hvor SSP har været involveret. I en treårig perio-

de tiltrak spillet 200 aktive medlemmer, hvoraf 50-70 var disse unge, lige-

som sygruppen med en tidligere skrædder i spidsen skaber de ’rigtige’ 

kostumer. 

Foreningen afvikler en lang række arrangementer, med udspring i Svend 

Gønge, f.eks. historiske fortællinger. 

To foreninger er særligt centrale: Borgerforeningen og Svend Gøngefor-

eningen, som har et tæt samarbejde. De to foreninger har tiltrukket midler 

fra forskellige kilder til støtte af landdistriktsudvikling såvel fra EU som 

nationale fonde, ligesom der er opnået sponsorater fra det lokale er-

hvervsliv. 

Lundby indgår desuden i Vordingborg Kommunes Kulturarvskommune-

projekt, og der har for nylig været gjort forsøg på at komme i betragtning 

som et oplevelsescenter, med en betydelig større portefølje og økonomi 

forbundet, end det som projektet hidtil har repræsenteret. Kredsen om-

kring initiativet valgte dog at vente med et så stort fremstød, idet grundla-

get blev vurderet til ikke at være tilstrækkeligt på nuværende stadium. 



Relationer 

Op til kommunalvalget i 2007 var Lundby aktiv i Syv Sogne-samarbejdet. Det havde til formål at sikre 

indflydelse i den kommende Vordingborg storkommune. 

I 2010 fejredes Svend Gønges 400 års fødselsdag. I den forbindelse deltog også Lönsboda-borgere 

(Lundbys svenske venskabsby, hvor Svend Poulsen også holdt til), og som driver tilsvarende aktivi-

teter. De to udveksler nu en række aktiviteter og besøger hinanden, ligesom en tredje partner Loh-

men i Mecklenburg-Vorpommern er kommet med i samarbejdet. 

Gennem Kulturarvskommune-projektet deltager også Vordingborg Kommune. 

Resultater og nye dynamikker? 

Den voksende deltagelse i Gøngemarkederne, hvor folk valfarter til længere og længere væk fra, de 

mange andre arrangementer og den fortsatte konceptudvikling samt det voksende samarbejde om 

nye projekter sammen med de udenlandske partnere illustrerer, at projektet har fået fat i en lang en-

de. 

I 2011 fik borgerforeningen Lundby midler fra Socialministeriet til at gennemføre et forsøgsprojekt 

med at etablere en frivilligebutik og –café i samarbejde med den lokale købmand. Butik og senere 

café, skal fungere som praktiksted for udsatte unge, og holde åbent når købmanden har lukket. Bu-

tikken er nu åbnet og i foråret 2012 åbnede caféen (Snaphanecafé og Butik Snaphane). 

Parallelt hermed har Kulturarvsprojektet taget form og at tiltrække sig DSBs opmærksomhed og få 

renoveret stationen var næppe heller sket uden den lokale indsats og det sammenhold, som Gønge-

konceptet har styrket. 

Der laves turistfremstød i Skåne og på Sydsjælland og en række formidlingsmaterialer udvikles lø-

bende , f.eks. ”I Gøngehøvdingens fodspor – en rejse langs snaphanevejen mellem Verum og Lund-

by.”. 

I Vordingborg Kulturarvskommune (op ref.) indgår endvidere uddybende information og den ramme, 
som man forestiller sig om Lundbys udvikling fremover. 

 

 

 

Axel Johansson fortæller om vildtbanen 

  

 

 

 

 

Den fremragende amatør-arkæolog og særdeles historisk kyndige Axel Johansson, Lundby, kommer til general-

forsamlingen i Foreningen Svend Gønge onsdag den 13. februar og fortæller om den kongelige vildtbane og 

Vordingborg Rytterdistrikt. 



Vildbanen var et gigantisk kongeligt jagtområde, som blev anlagt af Chr. IV i 1616. 

Ved Gl. Tappernøje Kro ud til Præstø Fjord startede Christian IV’s vildtbane i 1616 og forløbet var de 15 km 

tværs over Sydsjælland til Dybsø Fjord. Det samlede vildtbaneareal blev på ca. 400 kvadratkilometer, hvorved 

det sydligste Sjælland blev til Nordens største dyrehave. Vildtbanens afgrænsning var af  forskellig art. Det 

kunne være kraftige rishegn, grøfter eller naturlige vandløb og søer. 

Axel Johansson holder sit foredrag efter den ordinære generalforsamling i Foreningen Svend Gønge, som af-

holdes onsdag den 13. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset Lundby, 4750 Lundby. 

Generalforsamlingens dagsorden er ifølge vedtægterne og på valg på årets generalforsamling er Gunnar Stobbe 

og Jens Hallqvist samt suppleanterne Birgit Rasmussen og Ingegerd Riis. 

Alle modtager genvalg. 

Det skønnes, at generalforsamlingen varer ca. tre kvarter, og efter en kaffepause vil Axel Johansson holde sit 

foredrag fra kl. 20.00. 

Det er muligt at melde sig ind i Foreningen Svend Gønge ved at sende en mail til: 

 svendgoengepoulsen@gmail.dk. 

Det er gratis at være medlem. For medlemsskabet får man jævnlige nyhedsbreve tilsendt pr. mail samt invitati-

oner til foredrag og andre arrangementer. 

Generalforsamlingen holdes i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. Forslag til punktet indkomne 

forslag sendes til formanden senest onsdag den 6. februar kl. 19.00 pr. mail: sten@post7.tele.dk . 

 

Kære Renæssancedansere. 

 
Godt nytår til jer alle. 

 

Nu må vi se at få danset julefedtet af os, og få startet op igen. 

 

Måske får vi 1-2-nye danse med ny musik på programmet, så ikke vi kører for fast i de gam-

le (selv om de selvfølgelig skal holdes ved lige). 

 

Vort nytårsønske kunne være at flere ville slutte sig til vores lille gruppe. Alle der måtte ha-

ve lyst skal være velkomne når vi mødes i Medborgerhuset i Lundby på følgende mandage 

kl. 19.00 til 21.00: 

4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, juli fri, 5/8 og lille generalprøve onsdag 

14/8, lige før Gøngemarkedet 2013. 

 

Vi håber at se jer alle - og tag gerne nye interesserede med. 

 

Hilsen 

Birgit Rasmussen 

5576 9139 / 2912 6508 og 

John Gravesen 

5676 1298 
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En aften med Jens Hallqvist 

7. februar kl. 19.00, 2013. 

 

Kasserer i FSG, Jens Hallqvist, har som mange ved, beskæftiget sig med mange emner i sit 

liv. Blandt andet har Jens været forstander på Lundby Landbrugsskole i Lundby. 

Dette vil han fortælle om på Korskilde Skolen ved Tappernøje. Det er Fladså Arkiv, der har 

arrangeret denne spændende aften, som er i det nye bibliotek på skolen kl. 19.00, 7. februar 

2013. 

JB. 

 

 

Links til billedarkiver 
 

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

 

Gøngemarked 2011 , Gønger på Bakkebølle Strand 140412, Gøngemarked 2012,  Snaphane Cafe ind-

vielse nov. 2012,   

(Tryk evt. CTRL og klik så på et link) 

 

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  
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