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Brev fra Arkitekt m.a.a., John Holmer
Kære ”Foreningen Svend Gønge”
Har læst jeres nyhedsbrev (SN 71) - som sædvanlig - med stor fornøjelse.
For kort tid siden fik jeg samme spørgsmål i forbindelse med, at et sådan vindue
findes i ”Det gamle Støberi” i det tidligere Obels værksted i Adelgade i Præstø.
Det er her der er planer om at indrette et glasmuseum.
Spørgsmålet gik egentlig på hvorfor vinduet var med 6 spidser. En jødestjerne har
jo 6 spidser. Man antog at det skulle være en jødestjerne! Mit svar: Fordi det er
nemmest at konstruere (tegne) og producere en stjerne med 6 spidser – helt enkelt!
Nu sammenholder jeg jeres spørgsmål med det tidligere og slutte den antagelse,
at Jernstøberiet i Præstø rent faktisk har produceret disse vinduer. – Ren antagelse
– men meget sandsynligt!
Vedrørende Vildtbanehuset ved Kylebækken: Det nedbrændte hus er sandsynligvis fra begyndelsen af 1700-tallet. I det kommende nummer af KULTURARV
fra ”Museumsforeningen Sydsjælland og Møn” kommer en artikel af Per Ole
Schovsbo og Palle Birk Hansen som forsøger at dokumentere husets alder.
Jeg er imponeret over jeres ihærdighed og aktiviteter. Det har sat denne del af
kommunen på ”verdenskortet” – meget positivt. Tillykke med det.
Med venlig hilsen,
John Holmer, arkitekt m.a.a., T: 40 46 01 12

Formand for ”Museumsforeningen Sydsjælland og Møn”.
Bestyrelsesmedlem i landsledelsen for:
”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark” – SAMMUS.

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.

Winni og Johnny Birch er blevet valget til Årets Svend
2013
Starter alle gode eventyrer ikke nogenlunde sådan: "Det var en kold
oktober nat 2008..."
Helt sådan var det nu ikke, men vi kom til Lundby i 2008 fra Greve, hvor vi havde boet i over 30 år. Men så skulle der ske noget
nyt i vores pensionist tilværelse. Ved en tilfældighed kom vi til at
bo i Lundby og det er vi meget glade for.
Borgerforeningen afholdt et informationsmøde for tilflyttere, hvor
der blev fortalt om de aktiviteter, som foregik i Lundby og i det
møde deltog vi.

Godsejer,
Peter Henrik Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Winni valgte at gå med i den daværende madklub og da den ophørte fortsatte Winni og andre skønne ungmøer dette projekt. Da de
stod og manglede en opvasker var jeg så heldig at blive valgt, uden
modkandidater.

Godsejer,
Marianne Holst,
Nysø.

På en generalforsamling for Støtteforeningen for Medborgerhuset
blev vi opfordret til at stille op til bestyrelsen og blev så valgt ind.
Det samme skete så på Medborgerhusets generalforsamling.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.
Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.
Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg Kommune.

Det har været spændende og sjovt at møde så mange af byens borgere og det har givet os et stort indhold i vores pensionist tilværelse. At vi så for det beskedne bidrag vi har ydet, er blevet valgt til
årets Svende, af Borgerforeningen i år, er vi super stolte af. Vi håber at vi endnu en årrække kan bidrage til foreningslivet her i
Lundby. Medaljen vil blive pudset og båret ved et hvert relevant
arrangement, da vi er super stolte af at komme i selskab med alle de
mere kompetente personer, som tidligere har modtaget denne fine
anerkendelse.

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.

Med venlig hilsen,
Winni og Johnny Birch

Tidl. folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

En aften med Peter Oxholm Tillisch

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

Endelig kom denne længe ventede aften med ambassadør, Peter O.
Tillisch. Og han var præcis så charmerende, veltalende og velforberedt, som vi overhovedet kunne drømme om.
Vi var samlet i Medborgerhusets store sal, godt 50 gønger og medborgere fra omegnen.
Peter er som så mange andre fra vor egn, landmand. Han driver to
store godser, Øbjerggård og Rosenfeldt. Det første ligger ganske
tæt på Lundby, mens det sidste omfatter hele Knuds Odde og et
område vest for Vordingborg.
Da Peter er en af vore, nemlig ambassadør for foreningen, var
stemningen tydelig præget af at et familiemedlem var på besøg. Vi
havde bedt om, at han ville fortælle os hvad han gik rundt og lavede i øjeblikket. Tilbage i vort sind står et billede af en mand, der er
dybt engageret i vort lokale samfund, blandt andet med forskellige
løsningsmodeller til aktuelle problemer.
JB

Om Kyllebækhuset…
I forlængelse af vor følgeton om Kyllebækhuset/Vildtbanekroen
kan vi oplyse følgende:
En gruppe fra FSG var i lørdag 17. marts ude at kigge på Kyllebækhuset.
En faglig vurdering er nu, at kun de to nordligste fag hører til det
oprindelige hus, som kan være fra starten af 1700-tallet.
Dvs. at hovedparten af huset, nemlig de fem sydlige fag, er en del

yngre - muligvis fra engang midt i 1800-tallet. Det er de bygningsmæssige detaljer og forskellen på disse, der ligger til grund for denne vurdering.

Det må da også samtidig erkendes, at ilden har haft rigtig godt fat, og træværket er meget
kraftigt beskadiget - mere end man havde regnet med efter en ganske vist temmelig overfladisk vurdering.
Så der er ikke så forfærdeligt meget at gøre godt med i forbindelse med en flytning og rekonstruktion.
Konklusionen er derfor, at vi forsøger at redde og genopføre den ældste (nordlige) del af huset, og med dette udgangspunkt udbygger huset med bindingsværk og evt. andre brugbare
dele fra huset.
Men der vil langt fra være materiale nok til, at vi kan få et helt hus ud af det.
Men 1. punkt vil være at:
- opmærke og demontere husets brugbare dele (bindingsværk og andet) + evt. syld.
- deponere disse stumper i tørvejr, indtil vi har det hele klart. Og - vi kan lige så godt sige det
- det vil tage lang tid og være ret besværligt.
Og dette kan først ske, når Museet i Næstved på et tidspunkt er færdig med at lave deres registrering.
Herfra er det lovet, at give et praj et par dage før de starter - så FSG kan være med derude.
Det bliver engang, når vinteren er overstået, og vi har forår i luften.

Specielt kan det blive svært/risikabelt at tage den høje skorsten ned.
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, græsplæne,
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

