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Gøngemarked den 17-18. august 2019
Glæd dig - Gøngemarkedet vender tilbage efter sidste års udskiftning af broen
over jernbanen, så hverken arrangører eller gæster kunne komme fra den ene del
af Lundby til den anden.
Planlægning oa. forberedelser er i fuld gang, og vi arbejder på at stable et godt
program på benene med mange kendte ingredienser og nogle nye.
Enkelte aftaler er allerede på plads, og vi ser frem til om lørdagen at få besøg af
Renaissancedanserne fra "Klaverfabrikken" i Hillerød (multikulturhus i den tidligere fabrik). Nogle af vore dansere mødte dem på Kronborg i 2017 - se foto fra
slottets dansesal. De blev glade for opfordringen og glæder sig til at komme til
Lundby og vise og fortælle om den form for dans, de dyrker.

Næstformand:
Ole Ib Hansen
Kasserer:
Jens Hallqvist
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webmaster
Redaktion på SN:
Jens Beck.
Skriv til SN:
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Følg med på hjemmesiden:
http://svend-goenge.dk/G%C3%B8ngemarked/index.html,
som løbende opdateres om det kommende Gøngemarked.
Gøngemarkedet arrangeres af et fællesskab mellem "Foreningen Svend Gønge",
"Borgerforeningen Lundby", "Medborgerhuset Lundby" og "Støtteforeningen for
Medborgerhuset Lundby", der har valgt en koordinationsgruppe, som igen har
valgt Steen Nielsen som Koordinator.
Der er også plads til - og brug for - dig som medvirkende i store eller små opgaver, hvor selv få timers indsats er velkommen.

Kontakt Steen Nielsen, mød op på Stormødet den 4.4.2019 kl. 19 i Medborgerhuset Lundby
eller send en mail til:
goengemarked@svend-goenge.dk
John Gravesen
Webmaster og medlem af Koordinationsgruppen for FSG

Igen i 2019 er der Historiske Dage i København:
Lørdag den 30. og søndag den 31. marts 2019.
Lørdag kl. 10-18. Søndag kl. 10-17. Øksnehallen, Halmtorvet 11, København V.

Se mere her:

https://historiskedage.dk/program/

Årlig ordinær generalforsamling
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.

Vedtægter
Endnu en rigtig god grund til at møde op! Martin Davidsen kommer og fortæller om et
spændende emne: ”Drikkevaner i 1600-tallet”.

’Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn - en fortælling om
Frederik IVs Rytterskoler’
Sådan lyder overskriften til Finn Thorshøjs usædvanlig detaljerige og inspirerende foredrag
om danmarkshistoriens første typehusbyggeri.
Det er også historien om det grundlæggende væsentlige i at sikre den basale forudsætning
for oplysning til landets grundlag - befolkningen.
Vi var 30 - 35 interesserede der mødte op denne aften i slutningen af januar.
Stor tak til Finn og FSG for denne gode aften.

