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Og det stod i avisen, så det er ganske sandt... 
 
2 SEKTION, BAGSIDEN  -  Sjællandske 19. 3. 2013. 
 

Premieren på teaterstykket ”Gøngehøvdingen” er i gang. Svend Gønge selv er på 

scenen, han lader sit gevær, lægger an til skud og... Bang! Regissøren, der sørger 

for lyden af knaldet, kommer ved et uheld til at fyre af, før Gønge få geværet 

trykket af, til stor morskab blandt tilskuerne. Skuespilleren tager situationen med 

sindsro. Han stirrer ned på teaterdirektøren på første række og udbryder: - Det var 

lige, hvad vi trængte til: - Et forskud. 

 

Indsendt af: Hanne & John Gravesen. 
 

Kære Jens Beck 

  

Har lige læst i nyhedsbrevet (SN 72) om den gamle Vildtbanekro. Jf. bygningsre-

gistret er huset fra 1677, men om det er den endelig sandhed, kan jeg jo ikke vide. 

  

Venlig hilsen,  

Peter Bjørn Jensen 
 

FSG har også været i bygningsregistret og set denne dato. Vi har i øvrigt samme 

holdning, at der ikke umiddelbart er dokumentation for årstallet. Så vi imødeser 

Per Ole Schovsbo og Palle Birk Hansens artikel med spænding. 

JB. 
 

 

Lockouten 
Svendstrup Efterskole, Lundby Efterskole og Brøderup Ungdomsskole er nogle af de mange ef-

terskoler der er ramt af en lockout. 

Her må lærere, der medlemmer af Frie Skolers Lærerforening (FSL), ikke komme på deres tidli-

gere arbejdspladser. Årsagen er OK13, hvor skarpe skel er mellem forhandlerne. 

Denne gang er man paradoksalt nok enige om, at det ikke er økonomiske krav, der er til debat, 

men udelukkende den magtmæssige struktur. 

FSL ønsker under ingen omstændigheder at acceptere, at man fremover på skolerne ikke har en 

aftalemæssig ret til at forhandle om arbejdsmæssige forhold. Som det ser ud i øjeblikket, vil der 

med et pennestrøg blive sat et stort kryds over enhver ret til forhandling mellem lærere og skoler-

nes ledelse. 

Regeringens krav til statsansatte lærere, efterskolelærere, privatskolelærere, erhvervsskolelærere, 

lærere på statslige og private døgninstitutioner ser således ud: 

Afskaffelse af aftalemodellen. 

Afskaffelse af tillidsmandsfunktioner. 

Afskaffelse af opsparet seniorordning. 

4 timer mere undervisning pr. uge for yngre lærere. 

8 timer mere undervisning pr uge for ældre lærere. 

Slut med at forberede sig alt for meget. 

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


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. 

Afskaffelse af overtidstillæg. 

Afskaffelse af forudgående varsling af pålagt overtid. skemaændringer, samt 

pligt til 7 døgn om ugen at stå til rådighed for, uden varsel, at blive tilkaldt og 

pålagt ekstra arbejde, ekstra vagter, incl. aften- nattevagter og weekend-

aktiviteter. 

Netop på efterskoleområdet har man haft en årelang tradition for at forhandle om 

alle mulige problemer i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningsarbej-

det. Det er blandt andet denne tradition, der har været medvirkende til de mange 

forskelligartede skolers succes, og lærernes engagement. 

Lærerne (og i en vis grad også lederne) undrer sig over, at en socialdemokratisk 

ledet regering er i gang med at bekæmpe netop dette fine samarbejde. 

Mon ikke Grundtvig ville have tordnet på tinge? 

Jens Beck, Brøderup Ungdomsskole. 

 
Tegningen er af Roald Als, Politiken. 

 

 

Kære alle 
 

Jeg har fundet nogle videoer fra BBC, som omhandler daglig livet i 

1600-talet. 

 

Der er 9 udsendelser af ca. 30 min. De er ret beskrivende for netop 

os. 

 

Jeg håber, at I syntes om dem. 

 

Mvh. 

Villy Lorich, næstformand. 

 

http://www.youtube.com/watch?

v=VBW8YpcYcEc&feature=share&list=FLJ6ql8G9pKXt_BvARZ

aWX3Q 
(Hold Ctrl nede og ventreklik på dette link) 
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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, 

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. 

Kommunalvalgkampen skydes i gang i 

Lundby på søndag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På søndag den 7. april kl. 16-18 afholdes det første valgmøde i 

Vordingborg Kommune op til kommunalvalget den 19. november, 

når den radikale spidskandidat Birgitte Steen Jørgensen stiller op til 

politisk og musikalsk duel i Snaphanen Café i Lundby. 

 

PoliMUSik-Café har Snaphanen Café kaldt sin møderække med 

fortrinsvis spidskandidaterne for de politiske partier. Arrangemen-

terne ruller af stabelen fra på søndag og frem til november. Invite-

ret er spidskandidaterne for de partier, der stiller op til kommunal-

valget. Venstre har dog valgt, at den lokale kandidat Uffe Nielsen 

repræsenterer partiet til deres optræden i PoliMUSik-Caféen i 

Lundby. 

 

Formen på valgmødet er utraditionel. Kandidaten medbringer otte 

stykker musik, som vedkommende får lov til at præsentere og der-

imellem udspørges kandidaten om sit partis politik og praksis af 

journalist Peter Sten, Lundby. 

 

-Vores ønske er at få diskuteret politik under hyggelige former og 

også via kandidatens musikvalg få et indtryk af, hvem personen er, 

siger Peter Sten. For at det ikke skal drukne i hygge vil han dog 

sikre, at der kommer bid og kant i debatten. 

 

-Vi skal ikke bare have liret en masse valgflæsk af mellem plader-

ne. Det bliver min opgave at sikre, at vi kommer ind til benet af 

den politik, som partiet står for.  

 

Birgitte Steen Jørgensen, radikale, er altså den første, der stiller op 

til PoliMUSik-Café i Lundby, og når det gælder det musikalske, 

viser hendes musikvalg stor bredde. Gæsterne i Snaphanen Café 

kommer blandt andet til at høre uddrag af Puccinis opera La 

Bohéme, Svantes viser af Benny Andersen og Povl Dissing, Osvald 

Helmuth og Duke Ellington. 



PoliMUSik-Caféen fortsætter søndag den 5. maj (Enhedslisten), 9. juni (Thomas Christfort, 

kons.), 11. august (Dansk Folkeparti) , 8. september (SF), 6. oktober (Uffe Nielsen, Venstre) 

og 10. november (Martin Leider Olsen, Socialdemokraterne). 

 

Under arrangementet kan man købe varme eller kolde drikke, f.eks. fadøl fra Bryghuset 

Møn  i Snaphanen Café, som ligger Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby. Caféen åbner kl. 

15, og efter den poliMUSiske debat er man velkommen til at blive og spise aftensmad i café-

en, som lukker kl. 21. 

  

Vil du videre mere, ring 6130 1004. 

Med venlig hilsen 

Peter Sten, cafébestyrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

http://picasaweb.google.dk/lh/sredir?uname=svinoevej42&target=ALBUM&id=5485131535093015825&authkey=Gv1sRgCKa9wMP8ydGmjgE&feat=email
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https://plus.google.com/u/0/photos/110011272530040126039/albums/5814860664554031745?gpinv=AMIXal8uZgbJdXXBkIQHoTQlySrEYb_yEsS3UBUMowtGD_9QUb6jmgJm75y85ADV3obkl6gHlY-s8eocimDAlfuwE9jsP3kgBp2_7-rAE5nuF-RPwaRvcZo&cfem=1&authkey=CIjF6LLrn_eVUQ
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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, 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   

 

 
 

http://www.syvsogne.dk

