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Som I nok alle ved, så har vi på vore gøngemarkeder, en masse forskellige udstillere, boder.
Her vises og sælges produkter, fra fortrinsvist lokale håndværkere.
Det særegne er at de gerne optræder med ”gamle” håndværk.
Så har vi en stor mængde optrin, tableauer, dans, ”hundekunster”, musik osv. Sidste år så I
f.eks. et overfald på nogle svenske soldater.
Vi kunne godt tænke os at arbejde videre med dette.
I kender jo alle fra Carits roman, at Svend og Ib skal til Kongens København fra Vordingborg med en pengetransport på intet mindre end 50.000 rigsdaler. Frederik III har forfærdelig meget brug for denne forsendelse.
Svensken aner måske, at noget er i gære.
Transporten kræver et par øltønder. Ikke for store. Måske ca. 45 cm. X 35 cm. Disse tønder
bliver brugt på den første del af transporten, mens turen ind og op til majestæten sker i en
hjortekrop.
Derfor spørger vi nu vore læsere og medlemmer. Kan vi fremskaffe øltønder og en udstoppet hjortekrop? Og har vi en person, som har en lille hest, der er kanevandt?
Vi hører meget gerne om dette på svendgoengepoulsen@gmail.com.

Samarbejde...
Som noget nyt for FSG prøvede vi noget nyt.
Vi fik at arrangement, et foredrag, sat i gang
sammen med Lokalhistorisk Forening i Fladså .
Det var lykkedes os at få forfatter og leder ved
Nationalmuseet, Martin Davidsen, til at komme og fortælle om sin nye bog Kongens Brev.
Denne gang havde vi lagt mødet på Fladså
Skolens afd. Korskilde.
Mødet var rimeligt vel besøgt, og vore medlemmer fra de to foreninger, som ejendommeligt nok valgte sofaen, blev snydt for en oplagt
og velformuleret Martin.
JB.

Nye foldere: Denne og mange informative foldere kan hentes
www.svend-goenge.dk

