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Ordinær generalforsamling
Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FSG.
Det er fastsat til 14. marts 2018 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750
Lundby.
Dagsorden vil være:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent samt gebyr
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bilagskontrollant for 1 år
8. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år
9. Valg af fanebærer for 1 år
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vedtægterne kan findes på vor hjemmeside:

www.svend-goenge.dk

Efter generalforsamlingen vil kunne høre tidl. leder af Næstved Museum,
Palle Birk Hansen fortælle om ”Vildtbanen”.
Der vil naturligvis være mulighed for at købe øl, vand, the m.m.
JB

Samarbejdspartnere
Som det vil være mange bekendt, så har FSG samarbejdspartnere på den østlige
side af Øresund.
Det er tanken at vi igen vil forsøge at lave ture til såvel Ö. Sallerup, som til Lönsboda.
Der er endnu ingen konkrete oplysninger på plads, men så snart vi ved mere kommer det her, og på vor hjemmeside.
JB

1600-talsparken i Ö. Sallerup.

Renæssance mad…
I 2010 fejrede vi 400 års fødselsdagen for Svend Poulsen. Festen blev holdt i lokaler
på Svend Gønge Skolen i Lundby.
Alle vore medlemmer var naturligvis inviteret til at tilmelde sig, men vore samarbejdspartnere var også inviteret med.
Arrangementet blev en stor succes, ikke mindst på grund af de mange festlige indslag. Og så blev der naturligvis taget en masse billeder for at vi fremtiden kunne glæde os med et tilbageblik.
Den kulinariske side af festen havde naturligvis også sit historiske
tilbageblik.
Det var lagt i hænderne på Bi Skaarup, som
med stor respekt for hele arrangementet og
ånden i dette, havde valgt en mængde tidstypiske drikke, retter og opdækninger.
Alt var virkeligt vellykket og smagfuldt.
Inspirationen til en stor del af dette kom
blandt andet fra den ældste danske kogebog.
På Christian 4.s tid udkom denne vor første trykte kogebog på
dansk. Forfatteren Anna Wecker beskriver her et hundrede
retter af meget forskellig art. Genoptrykket afsluttes med en
kommentar, bodstavnøgle, ordforklaringer og en omregningstabel for mål og vægt.
Den er endvidere skrevet med gotisk skrift.
Ønsker man at eje denne lille bog, kan den blandt andet erhverves på dette link.

”Skyl først hønen i rent vand,
så den bliver mør og blød,
tag så peberroden,
og skær den i små stykker
eller riv den på et rivejern,
mal (stød) en håndfuld mandler,
og bland det i,

og gør dette på en sådan måde,
at det ikke bliver for tyndt eller tykt.
Læg så simleskiver (hvedebrød) på et fad,
læg hønen ovenpå,
og læg på denne peberrod over.”
(Vi går ud fra at hønen er gennemkogt inden,)

Samarbejde…
Som vore medlemmer måske kan huske, har vi i FSG indledt et samarbejde med Lokalhistorisk Forening Fladså , som holder deres arrangementer på Korskilde Skolen, Brøderup.
Senest var det jo Martin Davidsen, som fortalte om sin roman trilogi.
Denne gang er der foredrag i:
Lokalhistorisk Forening Fladså d. 6. marts 2018 kl. 19.00
Museumsinspektør, Jens Ulriksen fortæller om udgravninger af ringborgen ved Lellinge /
Køge. Af hensyn til udlandet bliver den kaldt for Vikingeborgen. Den er den femte ringborg
i det nuværende Danmark, hvor den mest kendte er Trelleborg. Nogle historikere nævner en
6. ringborg i Skåne. Jens Ulriksen omtaler også de øvrige ringborge i sit foredrag.
Senere arrangerer Lokalhistorisk Forening Fladså tur til ringborgen, men nyt om det senere
her i SN, vor hjemmeside eller på: http://www.fladsaa-arkiv.dk/
Se og læs meget mere her!

Til arrangementet vil der som vanligt være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand.
JB

