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Foreningen Svend Gønge
ønsker alle et godt og lykkeligt nytår.

Redaktion på SN:
Jens Beck.

Og med et nytår er der ifølge traditionen, en Nytårskur.

Skriv til SN:
svendgoengepoulsen@gmail.com

Her mødes landets regent med de ”øverste” rangordner, for at hilse på hinanden
og takke for et godt år.
Det gør vi naturligvis også i FSG.

Billede:
Leif E. Pedersen

Foredrag om Rytterskolerne
I samarbejde med lokalarkiverne i Lundby og Fladså, vil Foreningen Svend Gønge indbyde
til et spændende foredrag om rytterskolernes historie, hvor historikeren Finn Thorshøj fra
Store Torøje har ordet.
Det foregår tirsdag den 22. januar 2019, kl. 19.00 i Medborgerhuset i Lundby.
Finn Thorshøj har i mange år beskæftiget sig med at afsøge kilderne og fremdrage historien
om de 241 rytterskoler, og han har et dybtgående kendskab til snart sagt alle detaljer om skolernes historie.

Foto:
Stevnsbladet

Han kalder sit foredrag:

’Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn - en fortælling om
Frederik IVs Rytterskoler’.
Her kan man høre nærmere om baggrunden for disse skolers tilbliven, om hvorfor netop
kongehuset lod disse skoler opføre, om rytterskolens udførelse og indretning, hvordan undervisningen foregik, og hvem der underviste.
Og ikke mindst den funktion, som disse skoler opfyldte gennem den betydelige ændring af
samfundet i løbet af 1700-årene, og som fik indflydelse på undervisningen af børnene frem
mod den ’nye’ skolelov i 1814.
Der er således tale om et meget vigtigt kapitel i Danmarks kultur- og udviklingshistorie.
Finn Thorshøj planlægger endvidere udgivelsen af et
bogværk om rytterskolerne.
Rytterskolerne blev alle opført i tidsrummet 1722-27,
og nogen kunne måske mene, at denne periode ligger
lidt vel langt fra den ’tidsalder’, vi i Foreningen Svend
Gønge normalt har fokus på, nemlig 1600-tallet, SvenRytterskolen i Lundby er nu Menighedshus skekrigene og Renæssancen, men den militære udvikling i sidste halvdel af 1600-tallet, hvor også Oplysningstiden så småt var i sin vorden, var netop baggrunden for ideen om at også almuens
børn skulle lære at læse.

Det, og meget, meget mere vil du høre om under foredraget tirsdag den 22. januar.
Foredraget, som arrangeres i samarbejde med
Lundby Sognearkiv og Fladså Arkiv, varer et
par timer med en pause indlagt undervejs.
Alle er velkomne – sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tag også gerne din gode nabo med
til en spændende aften.
Entre 30 kr. pr. person - til dækning af vore
udgifter.
I pausen kan der købes kaffe m. kage for 25 kr.
eller øl/vand for 10 kr.

Rytterskolen i Snesere ligger på vejen ned mod
Bårse.

I Foreningen Svend Gønge glæder vi os til et rigtigt godt fremmøde.

Annoncering og indkaldelse til den
ordinære generalforsamling i FSG.
FSG afholder sin årlige generalforsamling i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby.
26. marts 2019 kl. 19.00.
Dagsorden til dette møde skal jo være som beskrevet i de senest vedtagne vedtægter. De kan
læses og/eller hentes på vor hjemmeside.
I efterårsferien 2018 blev der jo som bekendt afholdt ”Renæssancedage” på Kronborg.
Et usandsynligt farverigt, spændende og festligt arrangement.
FSG mødte naturligvis også op og var på denne måde en del af et kæmpe stort folkeligt rollespil.
Vi glæder os til at være en del af dette også i 2019!

I FSG kender vi jo Martin Davidsen særdeles godt.
Han introducerede sin bog trilogi på et møde på Fladså Skolen, afd. Korskilde. Endvidere
har Martin og hans soldatervenner besøgt os på flere Gønge Markeder i Lundby.
På Kronborg 2018 hørte vi ham så holde et foredrag om ”Drikkevaner i 1600-tallet”.
Martin har lovet os at komme til vor generalforsamling og holde dette suverænt spændende
foredrag.
Kom og være med! Der er kaffe/the og kage. Øl og vand kan købes.
Fortæl nabo, venner og andre lokalhistorisk interesserede folk om, at det er gratis at være
med i FSG.
Indmeldelse: svendgoengepoulsen@gmail.com
Vi glæder os til se rigtig mange fremmødte.
Skulle I savne noget god litteratur til en aften foran pejsen, så kan det findes her hos FSG:

Link til hjemmeside.

