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Lad os lige ønske det igen…

Rigtig godt nytår til alle.
- og så skulle I lige prøve (igen) at se ind på vor hjemmeside.

www.svend-goenge.dk

Sekretær:
Jens Beck

Her arbejder vor webmaster fagligt, sagligt, grundigt og ufortrødent videre med
en konstant opdatering af indholdet.
Øvrige bestyrelsesmed- Her er ganske for nyligt blandt andet kommet et link på, så man gratis og lovligt
lemmer:
kan downloade vor udgivelse — ”Fotobogen”.
Gunnar Stobbe
Chris Hermansen
Ole Ib Hansen
John Gravesen
webmaster
Redaktion på SN:
Jens Beck.
svendgoengepoulsen@gmail.com

Vi er ganske klar over, at det er kolossal stor fil. Den er på 2,1 gb,
og forklaringen er simpel og klar.
Vi ønsker ikke en forringelse i kvaliteten.
Men I have tålmodighed ved hentningen, samt en rimelig god båndbredde/hastighed på jeres opkobling.
Men rigtig god fornøjelse.

Endvidere er der også
kommet en række forslag til ture i vort lokale
område.
Disse forslag er udformet som foldere i pdf
format, også til downloadning og udprintning.
Rigtig god tur med venner og familie.

Er der nu flere ture? Ja, her er endnu en!
Månstorp (før 1658 dansk: Mogenstrup) var en herregård i Oxie herred, Skåne, Sverige.
Stedet kaldes nu om dage Månstorps gavlar.
Historie: Mogenstrup er en gammel sædegård, hvis første kendte
ejer var hr. Niels, der hørte til slægten Hack, som solgte en broderlod i Mogenstrup til sin fætter rigsråd Nils Hack (død 1508). Senere
overgik den til slægten Bille. Rigshofmesteren Eske Bille foretog ombygningsarbejder på Mogenstrup omkring 1540. Anne Rud døde her 1533.
Efter freden i København overgik den
som bornholmsk vederlagsgods til den svenske krone. Godset blev
forlenet til Skånes generalguvernør, rigsadmiralen Gustav Otto Stenbock. Herefter blev det anvendt militært.
Selve anlægget bestod af en jordvold omkranset af en voldgrav, hvor

hovedbygningen lå indbygget i volden. Anlægget blev ødelagt af danskerne under Den Skånske Krig
i 1678 og er i dag fortsat en ruin.
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/turism/sevardheter/borgarslott/manstorps-gavlar1/
https://tidsskrift.dk/index.php/historiejyskesamling/article/
view/14475
tilbyder download af en pdf-fil på 23 sider, hvor der på side 2
kan læses:

Kort og godt:
Martin inviterer til et reception i Nationalmuseets Festsal,
Frederiksholm Kanal 12, 1220 Kbh. K,
Tidspunktet er 2. marts 2017 kl. 16.00 til 19.00.
Anledningen er udgivelsen af første bind af hans roman
trilogi om soldaten Tobias Rens.
Det er nødvendigt med en tilmelding senest 24. februar
(antal deltagere):
2464 3386, sms, messenger eller på mail:
martindavidsen@me.com

Kære nye og "gamle" Renæssancedansere.
Godt nytår til jer alle. Nu skal vi snart starte op igen og have danset julefedtet af os.
Vi skal øve enkelte nye danse til danseprogrammet, så ikke vi kører for fast i de gamle, der selvfølgelig holdes ved lige.
Nytårsønsket er, at flere vil slutte sig til vores lille gruppe.
Alle der måtte have lyst skal være velkomne, når vi mødes i Lundby Medborgerhus,
Banevej 4, på følgende mandage kl. 19.00 til ca. 21.00:
Den 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 31/7, 7/8 og lille generalprøve den 14/8 lige før Gøngemarked 2017 den 19-20/8.
Vi håber at se jer alle - og tag gerne nye interesserede med.
Med venlig hilsen og på snarligt gensyn,

John Gravesen

Renaissancedansere

10. januar 2017
FSG kom godt i gang med det nye år. Vi havde fået en invitation til at komme ind til Avedøre for at fortælle om forening. Det var slægtsforskerforeningen ”Sokkelund Herred”, som
gerne ville have vort besøg.
Det blev en spændende og minderig oplevelse for alle. Her er lidt billeder fra denne aften.

Mon ikke denne annonce og begivenhed vil interessere vore medlemmer? Rigtig god fornøjelse.
Programmet for arrangementet:

http://www.historiske-dage.dk/program/

