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Kongetro
Mangt og meget er skrevet og sagt om Svend Poulsen. Hvis der er tale om ”helte”
i gængs fiktiv forstand, må vi nok lede længe efter en så klar aspirant til titlen.
Han deltager i flere krigs– og kampsituationer, og overlever.
Fra hans brevveksling og skriverier med Frederik III fremgår det med al tydelighed, at vi har med en enestående person at gøre.
Læs f.eks. hvad der skrives om ham vedrørende Præstø: http://www.archipelago.nu/
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Kulsoen er gået på pension…
Ingen troede det var muligt. Kulsoen,
Boel alias Birgit Rasmussen er gået på
pension. Velfortjent.
I årevis, og ved talrige arrangementer,
har Birgit været med til at levendegøre
historien. På smukkeste vis.
Tusind tak!
Men så var Bente van der Weiden ikke sen til tage udfordringen op.
Blandt andet så vi Bente
ved dette års Gøngemarked, som den genfødte
Kulso. Smukt.

Kjeld Hillingsø
Tirsdag 13. september fik vi i Foreningen Svend
Gønge besøg af pensioneret generalløjtnant, Kjeld
Hillingsø.
Jens Hallqvist bød velkommen til de 45 fremmødte.
Mange af os kender jo nok den historiske beretning
om slaget og angrebet på Københavns Vold 11. februar 1659.
Den blev skæbnesvanger for de svenske styrker af
flere årsager. Væsentlig for udfaldet var nok, at international politik var med i sagen.
Holland, Frankrig og England mente, at den frie sejlads på havet var afgørende. Og det var for stor en
sag til at Sverige og Danmark skulle håndtere den
indbyrdes.
Hollandske
flådestyrker
bombarderede Carlstad, den
svenske militærlejr,

som lå i det nuværende Bellahøj.
De svenske styrker drog mod Fyn efter at et svidende nederlag.
Her kom det til et voldsomt opgør.
Slaget ved Nyborg.
Kjeld førte os gennem de taktiske overvejelser, de
topografiske forhold og styrkefordelingen, som tilsammen medførte endnu et svidende nederlag til de
svenske styrker.
Danmark kunne nu blive frigjort for den svenske
besættelse.
Konsekvensen, for Kongemagten og den danske befolkning af denne periode, kan vi måske tage op ved
en anden lejlighed.

En svensk hånd rækker ud efter den danske krone.
Som vi har erfaret bliver den hugget af!

Møde om renæssancens sygdomme og behandling, kirurgisk og
medicinsk.
Tidsperioden er den italienske renæssance 1350 til 1700, men med
fokus på 1600-tallet, hvor der dog ikke skete den store udvikling
indenfor lægevidenskaben.
Foredragsholdere er overlæge dr. med. Mogens Scharling, speciallæge i ortopædkirurgi, samt cand. pharm. Martin Kjærulf Nielsen,
klinisk biokemiker. Begge er pensionerede og fritidskustoder ved
Medicinsk-Historisk Museum, Næstved sygehus.
Mogens Scharling fortæller først om nogle af tidens sygdomme og
deres ikke-farmakologiske behandling, samt lægevidenskabens beMogens Scharling var gyndende udvikling i 1600-tallet Martin Kjærulf fortsætter om den
interesseret deltager medicinske/ farmakologiske behandling med droger.
ved Kjeld Hillingsøs
foredrag.
12.10.2016, kl. 19 i Lundby Medborgerhus, Banevej 4, 4750 Lundby
Entre incl. kaffe/the og kage er 50 kr.
Tag naboen med, og lad tv-et hvile denne aften.

