Nyhedsbrev, SN 106, Marts 2016

Foreningen Svend Gønge
Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Pro honore patriae

Foreningen
Svend Gønge

Ordinær generalforsamling i FSG,

mandag 14. marts 2016, kl. 19.00, Medborgerhuset, Lundby.

Svinøvej 42,
4750 Lundby
Tlf.: 4074 1870

16 personer var mødt op til møde, lodtrækning, servering og foredrag.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere: Generalforsamlingen valgte at udskyde valget for at
se, hvorvidt det var nødvendigt.
jens@hallqvist.dk
2. Valg af dirigent: Valget faldt enstemmigt på Ole Ib Hansen.
www.svend-goenge.dk 3. Valg af referent: Valget faldt enstemmigt på Jens Beck.
4. Formandens beretning:

Bestyrelse:

Formand:
Jens Hallqvist

Foreningen Svend Gønge – årsberetning 2015

Vi har hvert år i årsberetningen kunnet starte med, at det har været et travlt år
med mange aktiviteter og det kan vi også i år.
Jeg vil i årsberetningen kort omtale en del af de aktiviteter vi har været involveret
i.
Kasserer:
Bestyrelsens arbejde:
Jens Hallqvist
Vores hidtidige formand – og primus motor på mange områder – Peter Sten Hansen – meddelte i foråret 2015, at han trak sig fra bestyrelsen – på grund af ænSekretær:
Jens Beck
dringer af arbejds- og familieforhold. En beslutning som bestyrelsen naturligvis
beklagede - men havde forståelse for. Vi foretog derfor en ny-konstituering af
Øvrige bestyrelsesmedbestyrelsen, således at Jens Hallqvist overtog formandsarbejdet (og samtidig belemmer:
holdt kassererposten) godt hjulpet af den øvrige bestyrelse. Dette skal dog kun
Gunnar Stobbe
betragtes som en overgangsløsning – og vi skal gerne snarest have en fuldt beChris Hermansen
Ole Ib Hansen
mandet bestyrelse uden dobbeltposter.
Næstformand:
Ingegerd Riis

John Gravesen

Redaktion på SN:
Jens Beck.
svendgoengepoulsen@gmail.com
Oversigt over vore
ambassadører.

Sidste år omtalte vi projektet Gøngeland – og kunne fortælle, at det nok var en
større opgave vi havde givet os i kast med – og vi kunne også sige, at der nok ikke ville komme synlige resultater lige med det samme. Vi arbejder videre med
tanker og ideer – og er ved at iværksætte mere tilbundsgående undersøgelser af
hvad og hvordan et hus så ud på Svend Poulsens tid. Hvis vi skal gennemføre disse undersøgelser, så skal vi have tilført midler udefra – foreningens økonomiske
formåen rækker ikke langt i den forbindelse. Der skal søges eksterne midler, og
det er vi også i gang med at finde ud af – vi skal have søgt om midler til disse undersøgelser – det tager tid og er arbejdskrævende – men spændende.
Et andet stort projekt i beretningsåret har været oversættelsen af Sixten Svensson
bog : ”Sandheden om snaphaneløgnen”. Bogen lå klar til salg på årets Gøngemarked. Vi valgte at trykke 200 eksemplarer – og de 100 eksemplarer er solgt. Bogen
er en historisk gennemgang af begivenhederne under svenskekrigene i midten af
1600-tallet . Det er ikke en roman som Ann Jönssons Snaphøner – og har derfor
nok en lidt anden målgruppe. Det kan bemærkes, at Snaphøner blev trykt i 300
eksemplarer – og de ca. 200 er solgt .
Vi har ikke andre bogudgivelser med i vore planer på nuværende tidspunkt. Der
har været enkelte ønsker om at genoptrykke fotobogen ”Sydsjælland – i Gønge-

høvdingens fodspor” som hurtigt blev udsolgt. Vi har dog valgt ikke at genoptrykke på nuværende tidspunkt – det kræver et stort salgsarbejde at afsætte bogen.
Vi har efterhånden fået mange – og spændende – samarbejdspartnere : Gøngemarkedet som
en af de største og den mest lokale- her er foreningen med i styregruppen og vi mener at det
er og bør være en af foreningens hovedaktiviteter . Det er samtidig et væsentligt ansigt udadtil – det er her vi kan vise os frem!
Af andre samarbejdspartnere kan nævnes : Ö. Sallerup i Skåne, hvor vi deltager i deres aktiviteter omkring 1600-tallet . Det samme gælder Lönsboda’s 1600-talsmarked, der afholdes
hvert andet år. Lohmen i Tyskland er en anden af de udenlandske samarbejdspartnere, hvor
vi har deltaget sammen med Borgerforeningen Lundby i deres aktiviteter – og de deltager på
Gøngemarkedet – det gælder også de to svenske samarbejdspartnere.
Vi samarbejder naturligvis også lokalt: Med Hummerdagene i Køge, hvor de er i gang med
at bygge krigsskibet Hummeren, med Kildemarkedet i Mogenstrup hvor vi deltager, med
Cederborg-selskabet i Sverige (Cederborg er svenskerne svar på Carit Etlar). Og apropos
Etlar, så prøver vi at samle en flok gøngekrigere, der kan medvirke i ved en stor aktivitet i
Fredericia i august. Vi har i beretningsåret også medvirket ved Vordingborg bys 600 års jubilæum, hvor en stor flok Gønger deltog i det historiske optog gennem byen. Som en sjov
enkeltstående aktivitet deltog vi i Sct. Georgsgildernes landsgildeting i Køge - Sct. Georgsgildernes lokale distrikt hedder Gønge distrikt, og de synes det var oplagt at vi var med ved
åbningen af deres landsgildeting.- en spændende aktivitet, hvor vi fik afprøvet lidt af vores
skuespillerevner.
Lokalt har vi også været med ved Familie-og kulturfestival på Svend Gønge Skolen.
Af andre aktiviteter skal også nævnes vores sygruppe, som hele vinteren arbejder flittigt med
at sy dragter til aktiviteterne – et arbejde som virkelig kan ses når vi er ude – stor tak til
sygruppen (som nu har fået deres egne symaskiner) - og en anden gruppe der er synlig ikke
mindst til gøngemarkedet er Renæssancedansegruppen, der øver hele foråret for at kunne
optræde i deres fine dragter og med dans fra Svend Gønges tid.
Som en opfølgning på 400 års festen blev der arrangeret 405 års fødselsdag i efteråret – det
var en mindre fest end 400 året – men det blev en hyggelig fest med Kåre Johannesen som
festtaler – tak til gruppen bag denne lille markering.
Vi har fortsat prøvet at arrangere medlemsmøder med emner fra
1600-tallet. Først er møde med 1600-tallets musik med Steen
Broby Jensen og hans søn og samtidig foredrag ved Sebastian
Olden-Jørgensen – vi lærte her, at det er for meget med to emner
på en aften –det blev sent inden vi var igennem det hele. Sebastian kom igen senere på sæsonen og fortalte spændende om Københavns belejring – på en helt anden måde end vi nok havde
forventet – og med nogle spændende synsvinkler. Ved generalforsamlingen sidste år var det tidligere borgmester i Næstved
Henning Jensen, der fortalte levende og spændende om byen og
især dens klostre.
Vi er hele tiden på udkig efter spændende effekter fra 1600 tallet
– vi har tidligere købt forskelligt til Gøngestuen her i Medborgerhuset. I år lykkedes det at finde nogle meget flotte akvareller,
som var fremstillet som grundlag for nogle af dragterne til TVserien.
Jens Hallqvist

SN – Seneste nyt er nu kommer i over 100 numre og det er vores

væsentligste kilde til information overfor
medlemmerne. Uden denne elektroniske
mulighed ville det være svært at informere
medlemmerne. Jeg synes det er spændende
artikler der bringes i Nyhedsbrevet – og alle
er velkomne til at bidrage med artikler og
synspunkter. Der er i dag ca. 400 medlemmer på listen!
Som vi skal se senere i dagsordenen, så er
økonomien præget af at vi har haft udgifter
trykning af Snaphaneløgnen og til honorar
til forfatteren som i øvrigt var med ved årets
Gøngemarked. Vi håber at vi den kommende tid vil kunne sælge flere eksemplarer af
de to bøger – de er til salg her i aften også –
så vi kan rette lidt op på økonomien igen.
Jeg vil gerne takke medlemmerne for god
opbakning til aktiviteterne og bestyrelsen
for godt samarbejde.

JH
5. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse:
Det kontrollerede og godkendte regnskab
kan ses her til højre:
6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var blevet indleveret.
7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr: Generalforsamlingen valgte at fortsætte med 0
kr. i gebyr og kontingent.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ingegerd Riis og Jens Beck blev begge enstemmigt
genvalgt. Chris Hermansen blev ligeledes enstemmigt valgt til bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Ole Ib Hansen samt John Gravesen
(nyvalg) blev enstemmigt valgt som suppleanter.
10. Valg af bilagskontrollant for 1 år: Aase H. Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
11. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år: Sven Bjarne Møller blev enstemmigt
genvalgt.
12. Valg af fanebærer for 1 år: Her blev Søren Jørgensen foreslået og enstemmigt genvalgt.
13. Eventuelt: Her blev der ikke fremført nogle emner, hvorfor dirigent og formand kunne
takke af for et godt og positivt møde.

Svends signet i messing.

Efter en kort pause med servering og salg af lodsedler,
holdt bestyrelsesmedlem, Chris Hermansen, sit foredrag om ”Privilegier og kroer”.
CH har brugt sit
halve liv i branchen. Først på
rigets første privilegerede kro,
Bromølle Kro
ved Holbæk. Kroen er fra 1198.
Privilegiet indebar at kroen var de rejsende. Man havde dermed en forpligtigelse, men også rettigheder.
Der måtte f.eks. brygges øl, brændes brændevin, bages
brød m.v.
Kongen skulle altid kunne indlogeres med sit følge.
Andre kroer kunne være postprivilegerede for at skulle
betjene postvæsnet og deres vogne.
Andre kroer, hvor CH har sat sine ben
er: Svogerslev Kro, Store Børs, Mogenstrup Kro og nu Rønnede Kro.
De fleste steder har CH fungeret i sit fag
som tjener.
CH delikaterede os med rigelige mængder af personlige historier fra krolivet i
Danmark. Smukt og medrivende.
En af vore folkekære film, ”Hurra
for de blå husarer”, er blandt andet
for en stor dels vedkommende optaget på en af vore gamle kroer.
Med denne sang sluttede CH.

CARIT ETLAR SELSKABET / CVR nr. 34124671
Martin Dyrbye, formand
Egholmvej 53, 2720 Vanløse
Tlf. 22 71 72 63 – martindyrbye@gmail.com

”Glæden er som et lys, tænder du det for andre, skinner det tilbage på dig
selv.” Carit Etlar
Tilbud til Foreningen Svend Gønge om overnatning m.m. i forbindelse med fejringen
af Carit Etlars 200 års fødselsdag i fødebyen Fredericia den 7. august 2016.
Carit Etlar Selskabet har hermed fornøjelsen af at præsentere et særligt tilbud til medlemmerne af foreningen Svend Gønge, som indbefatter et kroophold på Hejse Kro med morgenmad, byvandringer i Fredericia og omegn, et besøg med foredrag, kaffe og kage i Den historiske Miniby, Madsby Parken, samt koncertbillet til festkoncerten lørdag den 6. august 2016
med Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredericia Teater.
Pris for dobbeltværelse med morgenmad, inklusiv kaffe og juice på den dejlige Hejse Kro
(kun 6 km. fra Fredericia), byvandring, besøg med foredrag, kaffe og kage i Den historiske
Miniby, Madsby Parken, samt koncertbilletter til festkoncerten lørdag den 6. august 2016
med Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredericia Teater, i alt 995 kr.
Pris for enkeltværelse med morgenmad, inklusiv kaffe og juice på den dejlige Hejse Kro
(kun 6 km. fra Fredericia), byvandring, besøg med foredrag, kaffe og kage i Den historiske
Miniby, Madsby Parken, samt koncertbillet til festkoncerten lørdag den 6. august 2016 med
Den Kongelige Livgardes Musikkorps i Fredericia Teater, i alt 795 kr.
Bindende tilmelding med tydelig angivelse af navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
samt ønske om værelse, bedes fremsendt pr. mail til martindyrbye@gmail.com senest den
30. april 2016.
Betalingen for opholdet skal samtidig være registreret hos selskabets bank senest denne dag,
altså den 30. april 2016. Husk at anføre indbetalerens navn og mærket Etlar6082016 på betalingen. Carit Etlar Selskabets kontonr. er: 7681-0004383584
Med venlig hilsen,
Martin Dyrbye, formand for Carit Etlar Selskabet Vanløse, den 11. marts 2016.
Program for de Gyldne Dage i Fredericia 6. – 7. august 2016 *)
Lørdag den 6. august 2016:
Omvisning og foredrag i Den historiske Miniby, Madsby Parken i Fredericia med særligt
henblik på Carit Etlars liv i fødebyen og dens betydning for forfatterskabet. Kl. 12-14.00.
Kaffe og kage er inkluderet i besøget.
Byvandring i Fredericia By, kl. 15-16.00.
Tid på egen hånd m.m.
Kl. 19.30 Festkoncert i Fredericia Teater. Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Carit Etlar
og musikken. Fra Spinderock til Gøngerock.
Søndag den 7. august 2016.
Programmet er fortsat under udarbejdelse med r.t.æ.f.
Kl. 11.30 Kranseophængning, Carit Etlars Hus i Gothersgade v/ Carit Etlar Selskabet og Fredericia Kommune. Formanden for Carit Etlar Selskabet byder velkommen. Tale ved borgme-

steren. Formanden for Kultur- og idrætsudvalget og brandvæsenet hænger mindekransen op.
Fællessang. Garderhusarer fra Hesteskadronen afgiver signaler og 6. juli Garden musicerer.
Kl. 12.00 Carit Etlar Selskabet præsenterer i samarbejde med Lucullus Smørrebrød i Fredericia det nye stykke smørrebrød opkaldt efter Carit Etlar.
Kl. 13.00-13.45 Mindeandagt i familien Brosbølls sognekirke, Sct. Michaelis Kirke. Carit
Etlar Selskabet og sognepræst Bjarne Hvid er ansvarlige herfor.
Kl. 14.00 Reception i Menighedshuset.
Kl. 15.00 Bülows Plads. Optog med henblik på at Ride Sommer i By. Hesteskadronen, 6. Juli
Garden og alle særligt indbudte medvirkende, samt tilskuere, tager opstilling og begiver sig
til Kastellet. Opstillingen sker under ledelse af formanden for De Danske Forsvarsbrødre for
Fredericia og Omegn, Johannes Lund Nielsen.
Kl. 16.00 Opvisninger og oplevelser for alle med udgangspunkt i Carit Etlars forfatterskab
m.m. – Carit Etlar Selskabet og frivillige fra de indbudte medvirkende - samt naturligvis lokale fra foreningslivet i Fredericia Kommune og andre interesserede - står for eftermiddagens program, der i sit indhold visualiserer hovedtrækkene i Carit Etlars forfatterskab m.m.
Der vil være underholdning, herunder kædedans, opvisninger m.m. Her vil også Grand Danois Selskabet præsenterer to kobler hunde (ca. 20 i alt), idet Carit Etlars Grand Danois’er er
en del af grundstammen for vor tids Grand Danois’er.
Fællesspisning. Publikum medbringer egen madkurv – eller får mulighed for at købe et måltid. Forfriskninger, herunder en ”Brosb’øll” kan købes i foreningsteltene (lokale foreninger
står for salg af øl og drikkevarer).
Underholdning, fællesdans m.m.
Herefter fakkeltog til FredericiaC, hvor der afholdes et Rapsgilde med et rapsbål i havnebassinet. Fællessang. Korsang ved Kolding Mandskor, der synger Kornmodsglansen). Duo
Suonante underholder med guldaldermusik i Fredericias ”Venedig”, og samtidig sender børn
og unge flaskeposter ud via de nye kanaler til hele Verden med fx Carit Etlars budskab om,
at ”Glæden er som et lys, tænder du det for andre, skinner det tilbage på dig selv” (oversat til
alverdens sprog). Underholdning ved Fredericia Postorkester. Carit Etlar Selskabet og FredericiaC står for dette arrangement.
TVSyd vil bringe indslag fra dagens og aftenens program. Efter at en trompeter har blæst
retræten er fejringen af Carit Etlars 200-års fødselsdag slut.
*) De Gyldne Dage i Fredericia begynder allerede den 5. august 2016 med foredrag om Carit Etlar, udstillingsindvielse på Fredericia Bibliotek og en koncert i Fredericia Teater med
Søren Mølstrøm, der på sin helt egen måde med ord, sang, guitarspil m.m. fortæller en anderledes historie om Carit Etlar, Guldaldermaleri og Rockmusik.
Ønskes hele programmet for 5. – 7. august 2016 kan dette rekvireres ved at sende en mail til
martindyrbye@gmail.com

Kåre Johannesen fortæller om Svend Gønge
Den populære fortæller kommer til Faxe den 30. marts for at fortælle om Svend Gønge
Nogle mennesker har den helt unikke evne, at fortælle så man nærmest kan se tingene ske
foran sig. Én af dem er Kåre Johannesen, som de fleste nok har oplevet på TV-øst.
Det er nok også her en flok venner fik den idé at invitere ham til Faxe. Vennerne har en lille
kulturklub hvor man mødes omkring forskellige emner - og så var der en der fik den idé at
invitere Kåre Johannesen til at komme og fortælle om Svend Gønge.
Det faldt straks i god jord, og samtidig besluttede vennerne, at de ville lave et åbent arrangement, så endnu Kåre Johannesen flere vil kunne få glæde af et foredrag med Kåre Johannesen.
Derfor har de lejet 3F Huset på Rådhusvej i Faxe. Her starter foredraget kl. 19.00. Kåre holdet et halvanden time langt foredrag, der dog afbrydes af en kaffepause midtvejs.
Det koster 100 kr. at deltage og heri er kaffe og kage inkluderet. Man tilmelder sig hos Jane
Friis på telefon 2273 3415 - og det er „først til mølle“ der gælder idet der kun er plads til 50 i
salen.
/tor.

