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Oversigt over vore 

ambassadører. 

Ordinær generalforsamling i FSG 
 

Mandag 24. marts 2014 afholder Foreningen Svend Gønge sin årlige ordinære 

generalforsamling for 2014. Det sker i Medborgerhuset, Lundby, Banevej 4, 4750 

Lundby, kl. 18.30.  

 

 

 

 

 

 

 

Mødet har tidligere været annonceret i SN, samt den tidligere 4750-avis. 

 

Efter mødet og en kort kaffepause, forsætter vi med et 

særdeles spændende foredrag om Kaj Lykke. Adelsman-

den med flere titler, mange penge og en ganske ufornuftig 

adfærd. 

 

Historiker, Andreas Ørskov-Lindhardt, holder foredraget. 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggeren Niels Jensen og Lundby Bryggeri 

 
Lundby Sognearkiv afholder arkivaften for medlemmer og andre interesserede 

tirsdag, d. 18. marts 2014 kl. 19.30. 

 

Niels Jensen var murer - en dygtig murer, men han havde mere lyst til at brygge 

øl. I begyndelsen lavede han bare malten, så husmødrene selv kunne brygge deres 

eget øl hjemme i bryggerset, men det var ikke nok for Niels Jensen.  

Han bryggede bl.a. lyst læskende øl og havde ved sin død en solid forretning. 

Sønnen overtog firmaet og havde store planer, men en for tidlig død satte en stop-

per for projektet. 

Et år efter krigens slutning blev bryggeriet købt af Thyge Hartvig Hansen, der 

fortsatte det gode arbejde indtil 1970.  

Karen Johansson vil fortælle om denne del af Lundbys historie, og Thyge Hartvig 

Kaj Lykke 
16. marts 1625 - 9. september 1699 
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Hansens børn, Annie Bille og Philip Hartvig Hansen vil være til stede og bidrage med  erin-

dringer om bryggeriet - især ud fra billeder.  

Sognearkivet håber, at tidligere ansatte vil komme og måske tilføre yderligere viden om 

bryggeriet ud fra egne oplevelser.  

Mødet foregår Lundby Hovedgade 100, 4750 Lundby.  

 
Velkommen! 

Karen Johansson, 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Diorama fra Brønshøj Museum. 

Forestiller Carlstad med svenske styrker før stormen på København, natten mellem 

10.—11. februar 1659. 

Ca. 30.000 mand stormede voldene omkring København. 
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