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For 2. år i træk deltog Foreningen Svend Gønge med en flok udklædte medlemmer til Kildemarkedet i Mogenstrup den 21. og 22. juni.
Næstformand:
Ingegerd Riis
Der var musik og underholdning, en masse markedsboder, salg af friske grøntsager og jordbær. Den irske
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Ole Ib Hansen
kedet. Borgmester Nansen fortalte markedsgæsterne om de forskellige dragter.
Og det var meget populært, at et par af kvinderne fra FSG fordrev tiden med at
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Oversigt over vore
ambassadører.

Jytte Høj Hammer

Anders Bording er endnu en af vore dragtpersoner i FSG. Han spilles af Jens Beck, som i det
daglige er lærer på Brøderup Efterskole.
Bording levede 1619 - 1677. Lægesøn fra Ribe, hvorfra han blev student og dernæst rejste til
København. Her blev han immatrikuleret på Københavns Universitet. Han tog dog ingen eksamener.
Anders havde hele sit liv en tydelig flair for den
poetiske udtryksform. Han digter med stor ildhu
med klassiske alexandriner som forbillede.
Han modtog underhold hjemme fra Ribe, men fungerede også som huslærer og underviser for talrige
adelsfamilier. Derfor tog han også ophold mange
steder i Danmark og Skåne.
Her var det rigsråd Tage Thott, som tilbød ham ophold. Dette varede dog kun få år, da Tage Thott døde 1658. Svenskekrigene umuliggjorde også hans
tilværelse på herresæderne, og han måtte returnere
til København.
Datiden i Danmark må i den grad have været præget af Trediveårskrigen, inkvisitionen og
krigene mod Sverige.
På bagsiden af alt dette kommer så Enevælden.
I Den danske Merkurius, skriver Anders videre såvel som poet, men også som journalist.
Hen skriver han med en klar støtte for kongemagten og det
danske.
Denne udgivelse fortsatte Bording frem til sin død.
Blandt andet Bording Friskole, og Bording Prisen er opkaldt
efter ham.

Gøngemarked 2015 – 15.-16. august
Det har tidligere været annonceret, at der ville være en ændring i dato for Gøngemarkedet.
Det er nu besluttet, at det bliver i dagene 15.-16.august 2015.
Fremover vil det være i uge 33 – så er der aldrig er tvivl om datoerne.
Reserver allerede nu dagene, så vi kan få et marked med stort fremmøde.
Hvis du har kendskab til personer/virksomheder, der vil passe godt ind i markedet med stande, boder, optræden eller andet interessant, så giv mig et praj, så vi kan kontakte dem – der
er plads til flere !!!
PÅ KOORDINATIONSGRUPPENS VEGNE,
Jens Hallqvist, Svinøvej 42, 4750 Lundby.
Mobiltlf.: 40 74 18 70

Billeder fra 2014 (JB)

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

Der bliver afholdt optagelse til udsendelsen ”Mit kæreste eje” i Medborgerhuset, Lundby.
Det foregår i uge 49, tirsdag 2. december 2014. Tidspunktet vil være mellem kl. 14 og 18.
Der er gratis adgang, og tilmelding kan ske til: 2810 0692
CH.

