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Den skånske forfatter, healer, erhvervskvinde og kunstner, blandt andet sanger,
Ann Jönsson gæster årets gøngemarked i Lundby lørdag og søndag den 17.-18.
august.
Hun kommer på Gøngemarkedet i Lundby for at overvære udgivelsen af hendes
meget roste bog om snaphanernes kvinder Snapphonor på dansk. Den danske
udgave har fået titlen Snaphøner.
Det er Foreningen Svend Gønge, der står som udgiver af den danske udgave
Snaphøner. Efter succes’en med Fotobogen Sydsjælland - i Gøngehøvdingens
fodspor har foreningen fået blod på tanden og fået lyst til at give danskerne mulighed for at komme ind i Ann Jönssons fantastiske univers.
Bogen beskriver livet for kvinderne i Ann Jönsssons hjemegn, Gøngelandet i det
nordøstlige Skåne i anden halvdel af 1600-tallet, umiddelbart efter at Sverige
havde erobret Skånelandene fra Danmark.
Det er en barsk bog, hvor man nogle gange kan komme til at tvivle på, om det
virkelig har været så slemt, som Ann Jönsson beskriver.
Men det har det! Ann Jönssons dramatiserede fortælling bunder i virkelige begivenheder.
Ann Jönsson har kunne spore sin egen slægt i området helt tilbage til snaphanetiden, og der er flere snaphaner i hendes slægt.
Ann Jönsson er på markedet klar til at signere bogen Snaphøner, som i modsætning til den svenske udgave er illustreret med fotos, i øvrigt taget af Ann Jönssons datter Linnea.

Hesteballet om irsk frihedskrig på Gøngemarkedet
En oplevelse ud over det sædvanlige venter gæsterne ved årets gøngemarked i Lundby lørdag-søndag den 17.18. august i Lundby-Parken. Det er to dygtige ryttere og heste fra Irish Cob Society i Roskilde, som kommer og
opfører en ”hesteballet” om krigen mellem Irland og England i 1600-tallet.
Den første af mange blodige krige mellem de to nationer. Hesteballetten opføres til inciterende musik, og det er
en kunstnerisk oplevelse af de helt store.
At det er et par flotte piger, der sammen med de flotte heste er hovedpersonerne i showet, gør ikke oplevelsen
mindre.
Irish Cob Society optræder både lørdag og søndag på Gøngemarkedet i Lundby.
Boderne på Gøngemarkedet er åbne fra kl. 10 til 17, både lørdag og søndag.
I Gøngekroen serverer krofatter Gunnar Stobbe og hans familie pragtfuldt historisk fadøl fra Bryghuset Møn.
Der er to sorter at vælge mellem: Sorte Svend og Chr. IV’s Gjøngebryg.
I Gøngegrillen kan du købe Chr. IV’s steg med salat og kartoffelsalat og gøngepølser. Og så er der også i år
sildebod med stegte sild!

”Vinderen” fra Irish Cob Society i Roskilde, som kommer til årets gøngemarked med deres hesteballet.

Mannheimer spiller terning med Gøngemarkedets gæster
Den koleriske Kaptajn Mannheimer blankede Kapellan Tange af i terningespil i Carit Etlars Gøngehøvdingen.
På Gøngemarkedet stiller Mannheimer op til et spil terning med dig! Og han har lovet ikke at snyde, som han
gjorde med den stakkels præstemand.
Hvis du mere er til skak, kan du få en dyst med Chr. IV.
Både Mannheimer og Chr. IV sidder klar i Foreningen Svend Gønges telt til at tage en fredelig og fornøjelig
dyst med gæsterne.

Gøngeguider tager dig i hånden
Foreningen Svend Gønges nyuddannede gøngeguider er klar til at vise dig rundt på Gøngemarked 2013 og
fortælle dig historien om Gøngehøvdingen, og alle de historiske personer, du kan møde på det historiske marked.
Gøngeguiderne finder du i Foreningen Svend Gønges telt eller rundt om på pladsen, hvor de tydeligt er markeret som guider. Og du spørger bare!
Ønsker I yderligere oplysninger om årets Gøngemarked 2013 i Lundby, er I velkomne til at kontakte markedskoordinator Steen Nielsen, tlf. 6126 7217 eller programansvarlig Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870.
Læs mere om gøngemarked 2013 på www.syvsogne.dk

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

