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Nyt fra den fiktive front…
Forleden dag dumpede en mail ind i boksen. En mail som nok kan interessere en
større kreds. Læs her:

Måske har jeg noget til vores nyhedsbrev (SN) efter nytåret, hvor min første bog
”Kongens Brev” udkommer – dette er et spædt første udkast fra redaktøren på
jens@hallqvist.dk
Klim, som jeg nu vil gå i gang med at skrive. Og vores gode mand Svend Poulsen
www.svend-goenge.dk er så rigeligt repræsenteret i mine tekster.
Martin Davidsen
Bestyrelse:
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http://natmus.dk/
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Oversigt over vore
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Om udgivelsen oplyses følgende:
Bind 1: Kongens Brev, udkommer i marts 2017.
Bind 2: Løftet, udkommer i november 2017.
Bind 3: Ordet, udkommer i 2018.
Bagsidetekst:
Kongens Brev foregår under en af mest afgørende begivenheder i danmarkshistorien – enevældens indførelse i 1660. Bogens hovedperson, kaptajn Tobias Rens,
bliver en vigtig brik i et storpolitisk komplot fyldt med intriger, mord og hemmelige sammenkomster. Plaget af sorg over drabet på sin hustru kommer han som
officer tæt på de centrale aktører omkring kongen, som i skjul og med listige rænkespil arbejder på at fravriste adelen dens privilegier og give kongen enemagten.
Mens magtkampen spidser til, og stemningen bliver mere og mere anspændt i
København, tvinges kaptajn Rens samtidig til at kæmpe for sit eget liv og lykke
mod en grum og navnløs skygge, der ikke viger tilbage for noget.
Udgivelsesdato: marts 2017
Pris: 300,Rabatsats: A
Kategori: skønlitteratur, historisk roman
Salgstekst:
De tre musketerer møder Gøngehøvdingen!
En kårde og kappe-roman fyldt med politiske intriger og rævekager, kærlighed og
lidenskab, slagsmål og mord – og de værste skurke, 1600-tallets Danmark kan
byde på!

1600-tals arrangement i Ö.Sallerup i Skåne
24. og 25. september 2016

Vi har fra Lundby 2 gange tidligere været med til 1600-tals arrangement i Ö.Sallerup nær
Höör i Skåne arrangeret af foreningen Jöns Henriksons Minde.
Jöns Henriksson var præst i Ö.Sallerup i 1600- tallet. Her anlagde han er meget flot have,
som nu danner rammen om familiedagene.
Nu er vi blevet inviteret igen – i år er det i weekenden 24. - 25.september.
Denne gang bliver det forhåbentlig et noget større arrangement med mange forskellige deltagere – og vores værter har i år fået samlet så mange midler sammen, at vi kan deltage gratis
– inkl. transport og overnatning og 1600-tals fest lørdag aften – med 1600-tals inspireret
mad og alkoholfri drikke (vin og øl kan købes !)
Overnatning vil enten være på det lokale vandrerhjem eller hos private – afhængig af hvor
mange vi kommer.
Programmet starter lørdag ved lunch-tid .
Om eftermiddagen vil der være et seminar, hvor Hanne Sanders fra Öresundsstudier vil fortælle om forskningen omkring Roskildefreden og der vil blive fortalt om det forstudie Lundby lavede sammen med Lönsboda – ”I Gøngehøvdingens fodspor” og tankerne/ideerne omkring Gøngeland/Snapphaneland.
Søndag er der markedsdag med bl.a. gudstjeneste, skånske Karoliner, håndværkere, musik
og sang, renæssancedans fra Lundby, gamle lege, træklatring, guidede ture i Jöns Henrikssons have, præsentation af de gamle dragter, miniforelæsninger – kort sagt er det et rigt og
spændende program.
Jeg håber derfor, at du/I vil sende mig en mail snarest med en tilkendegivelse om jeres eventuelle deltagelse i arrangementet.
Med stor Gønge-hilsen
Jens Hallqvist
jens@hallqvist.dk

Gyldne Dage i Fredericia
Carl Brosbøll/Carit/Etlar

Det er nu 200 år siden Carit blev født. Derfor
afholdt Carit Etlar Selskabet Gyldne Dage:
Velkommen til fødselsdag...
Carit Etlar Selskabet byder hjertelig velkommen til højtideligholdelsen og fejringen af Fredericias berømte bysbarn, forfatteren Carl Brosbølls - Carit Etlars 200-års
fødselsdag den 7. august og festivalen
Gyldne Dage i Fredericia 5. -7 . august
2016.
Programmet rummer mange forskellige
facetter af forfatterskabet og Carl Brosbølls - Carit Etlars spændende liv fra han
blev født den 7. august 1816 i Fredericia
og til hans død den 9. maj 1900 i Gentofte.
Forhåbentlig vi I foredrag, koncerter, byvandringer, optog, rovfugleshow, bueskydning, opvisninger, musikalske indslag,
tryllekunst, gøgl og rapsgilde m.m. styrke
interessen for Carit Etlars store og alsidige
virke inden for maleri, litteratur og dramatik, når deltagerne i løbet af de Gyldne Dage får lejlighed til at stifte bekendtskab
med både kendte og ukendte sider af en af
1800tallets største danske forfattere, der
om nogen mestrede at skildre landskaber
og bymiljøer på en så malerisk og dramatisk måde, at læseren lod sig rive med fra
først til sidst uden at have synderlig lyst til
at slippe bogen før den allersidste side var
læst.
Gyldne Dage i Fredericia afspejler også
Carit Etlars ord om, at "Glæden er som et
lys, tænder du det for andre, skinner det
tilbage paa dig selv".
Carit Etlar Selskabet håber at markeringen
vil tænde et glædens lys i Carl Brosbølls
fødeby og inspirere til at opdage vor tids
talenter i tide, så de kan få lov til at udfolde sig og blomstre til glæde for fæstningsbyen og dens indbyggere.
Martin Dyrbye
Formand for Carit Etlar Selskabet
Ønsker du at læse, melde dig ind - og vide
mere om Carit Etlar Selskabet, så klik her:
http://haldhovedgaard.dk/litteraturselskaber/
visselskab.asp?id=4

Martin Dyrbye takker musikere fra Livgardens Musikkorps
foran Fredericia Bibliotek

Og så var FSG var med…

Martin Dyrbye holder sit foredrag
om Carit Etlar på Fredericia Teater

Om søndagen optrådte FSG med et par scener fra ”Gøngehøvdingen”.
Manheimer og Tange spillede terninger, hvilket I jo alle er bekendt med - det går helt galt.
Tange taber alle sine sølvknapper, som han har fået af sin kæreste.
Senere afslører Kulsoen gøngerne til nogle svenske Carolinske soldater. Det kommer til vældigt slagsmål, men Carolinerne bliver jaget på flugt!

Og der blev
talt af prominente
personligheder
ved en lille
højtidelighed
under
Mindepladen.

Der var trænet ihærdigt hjemmefra i Lundby...

Udstilling af Gøngebøger på biblioteket

Rapsbålet afsluttede søndagen
og dermed Gyldne Dage.

Ringridning på Gøngemarkedet 2016…
Som noget nyt vil vi på dette års marked opleve ringridning. Vi har vel alle hørt om ringridning, som specielt i det sønderjyske er en traditionel idræt.
Vær godt forberedt. Du kan her læse meget mere om sagen:

http://www.ringridermuseet.dk/index.html

Billedet er fra: http://www.ringridermuseet.dk/index.html

