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Husk lige, på trods af sne og kulde: 
 

Ordinær generalforsamling 

 
Vi errindrer hermed om ordinær generalforsamling i FSG. 
Det er fastsat til 14. marts 2018 kl. 19.00 i Medborgerhuset 

Banevej 4, 4750 Lundby. 
 

Dagsorden vil være: 

 
 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtæg-

terne være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
(Det er nok lidt svært nu, men kom nu endelig til mødet.) 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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HISTORISK AFTEN OM VIKINGEBORGEN VED KØGE 

TIRSDAG D. 6. MARTS 2018 KL. 19.00 

I AULAEN PÅ FLADSÅSKOLEN, AFD. KORSKILDE 

  
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.00 får Lokalhistorisk Forening i Fladså besøg af 
forskningsleder og arkæolog Jens Ulriksen. Han vil fortælle om udgravningen 
af ringborgen ved Lellinge nær Køge. Af hensyn til udlandet bliver den nu kaldt 
for Vikingeborgen. Det er den femte ringborg i det nuværende Danmark, hvor 
den mest kendte er Trelleborg. Nogle historikere nævner en 6. ringborg i Skå-
ne. Jens Ulriksen vil desuden omtale de øvrige ringborge i sit foredrag. 

For to år siden havde vi også besøg af Jens Ulriksen. Dengang fortalte han om 
fundene i området ved Vester Egesborg. Senere på året planlægger Lokalhisto-
risk Forening i Fladså en udflugt til Borgring ved Lellinge - eller Vikingeborgen 
ved Køge, som den nu kaldes. 

Det var tilbage i 2014, at arkæologerne fandt en glemt vikingeborg. Fire ar-
kæologer fik fire år til at udgrave vikingeborgen, så i år skulle de gerne have 
løst mysteriet om den store borg, der forsvandt sporløst ud af historien. Jens 
Ulriksen løfter sløret for hvor langt, de er nået. 

Selv om vi bevæger os lidt uden for vores lokale område, er vi sikre på, at vi får 
en spændende aften, hvor vi bliver klogere på vores historie. Undervejs vil der 
være en pause, hvor der er mulighed for at købe kaffe, te, kage, øl og vand. 

Mød op til en spændende aften med interessante historier fra vikingetiden i 
Aulaen på Fladsåskolen, afd.Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup, tirsdag d. 6. 
marts kl. 19.00. 

Alle er velkomne. Entre: 25 kr. - gratis adgang for medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening i Fladså og medlemmer af FSG. 
Medlemskab kan tegnes ved indgangen. 

Med venlig hilsen 
Keld Andersen 
Lokalhistorisk Forening i Fladså 
E-mail: forening@fladsaa-arkiv.dk 
Web: www.fladsaa-arkiv.dk 

 

 
 
 
 
 

Som det fremgår af det ovenstående, er dette atter et 
samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening i Fladså 
og Foreningen Svend Gønge. 

https://maps.google.com/?q=Korskildevej+2+A&entry=gmail&source=g
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Et pædagogisk tiltag... 
 

I Foreningen Svend Gønge har vi erfaret, at det ikke fremgår tydeligt, at der undervises om 
personen Svend Poulsen og tiden omkring ham, specielt i vore lokale skoler. 
Når man har sine rødder i det sydsjællandske område er det vel naturligt og logisk, at man 
har et vist kendskab til den lokale historie. 
 
Derfor er et mindre udvalg i vor forening gået i gang med at udarbejde et tilbud til skoler, 
lærere og andre interesserede om dette emne. 
 
Dette tilbud bliver i første omgang udarbejdet som et lille kompendie i pdf-format, hvor 
man forhåbentlig kan finde inspiration til et undervisningsforløb om emnet. Altså ikke en 
decideret lærerbog. 
 
Der vil være ideer til forskellig litteratur, film m.m. som omhandler svenskekrigene, ene-
vælde, renæssance, Roskildefreden, kongerække og meget mere. 
 
Materialet vil vi forsøge at udsende til de skoler vi kan finde i vort lokale område. Det er 
naturligvis gratis. 
 
Alle interesserede kan kontakte os (navn og mailadresse) på: 
 

svendgoengepoulsen@gmail.com 
 

Ole Ib Hansen 
Jens Beck 
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