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”Årets Svend” 2020 blev Jytte Høj Hammer. 
 

I år valgte Borgerforeningen Jytte Høj Hammer til ”Årets Svend”.  
Jytte blev valgt for sin store indsats for Lundby igennem en årrække. 
 
Jytte har været meget aktiv i Medborgerhuset i flere forskellige funktioner gen-
nem årene. Hun har været med til at sætte oplevelser på programmet ved fælles-
spisninger, stået bag søndagsmatiné, børnedyrskue, 
fastelavn, børnebanko, halloween og meget mere. 
 
Til Gøngemarked har Jytte siddet i koordinations-
gruppen, hvor hun primært har arbejdet med PR. 
Under Gøngemarked har hun været med i Børneom-
rådet og været med til, at alle hjælperne har fået mad 
under klargøring til Gøngemarked. 
 

Borgerforeningen udnævner hvert år ”Årets Svend”. 
Det skal være en person, der har gjort noget særligt 
for Lundby. Ofte er denne pris gået til en person, der 
er frivillig i Medborgerhuset. Dette er ikke underligt, 
idet Medborgerhuset afholder rigtig mange arrange-
menter m.m. 
 
Men det er ikke en selvfølge, at prisen går i retning af 
Medborgerhuset, derfor vil bestyrelsen i Borgerfor-
eningen rigtig gerne have forslag til, hvem der kunne 
være den næste i rækken til at modtage ”Årets 
Svend”.  
 
Alle er velkomne til at komme med begrundede forslag til kandidater. 
Næste gang vi udnævner ”Årets Svend” er til vores generalforsamling 18. marts 
2021. 
 
Skriv/ring til formanden Nils Glud på tlf. 4011 9840, e-mail: mgng@anarki.dk 

eller i postkassen på Ibsvej 43. 
 

 

 
 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nyt år.  
 

Venlig hilsen Borgerforeningen         
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Ta' på tur i Svend Poulsens fodspor 

 
Kør selv ture: 
 
FSG har tilrettelagt 8 ture i det skønne Sydsjælland og Stevns, hvor vi dels følger i fodsporet på Svend 
Poulsen, dels oplever mange skønne steder, deres natur, gamle huse mv.. 
 
Turene er tilrettelagt ud fra Fotobogen Sydsjælland -i Gøngehøvdingens fodspor (udsolgt), 
som det foreslås de lykkelige ejere at tage med på disse ture. På undersiden Fotobogen Sydsjæl-
land kan du gratis downloade bogen i afsnit a' ca. 20 sider. 
 
For hver tur kan på hjemmesiden hentes: 
     1) Tur x med vejl. - pdf-fil på 100-600 MB, så giv tid ved download og visning på skærmen. 
     2) Vejledning for Tur x - pdf-fil på 3-5 MB. 
 
Du kan hjemmefra printe 2) Vejledning og på din mobiltelefon, iPad, Tablet el.lign. downloade 1) 
Tur med vejl., som vil være fin at læse undervejs om de forskellige steder. 
           Respekter venligst de lokaliteter, hvortil der ikke er offentlig adgang  
 
Turenes anslåede varighed er (excl. Tur 8) uden spisepauser  eller besøg visse steder på vejen - se de 
enkelte beskrivelser nedenfor. Du kan hente en Turguide med kort omtale af alle 8 ture incl. QR-
koder som link til de 8 kombinerede pdf-filer med Vejledningen + Fotobogens sider om steder på 
turen. En niende QR-kode er link til introduktion om Svend Poulsen (Fotobogens side 8-17, 219 MB), 
som det foreslås at læse på forhånd.  

 
Tur 1: Gammel Lundby - Sværdborg - Lundby - Køng - Vester Egesborg - Fladsaa - 

Mogenstrup. Ca. 2 timer  
 
Tur 2: Snesere - Bredeshave - Bækkeskov - Sjolte - Strandegaard. Ca. 2 timer 
 
Tur 3: Præstø - Maderne - Svend Gønges Hule - Jungshoved Slotsbanke - Ugledi-

ge/Mern Å. 3-4 timer 
 
Tur 4: Nyord - Stege - Vordingborg. 2-2½ time 
 
Tur 5: Svenskekløften - Kongsted - Lystrup - Jomfruens Egede - Faxe - Blå-

bæks møller - Totterupholm (Rosendal) - Eskilstrup. 3½ time 
 
Tur 6:  

Tur 6a: Køge - Turebyholm - Karise -Gannebro. 2-2½ time 
Tur 6b: St.Torøje - Højerup - St.Heddinge - Gjorslev. 2-2½ time 

 
Tur 7: Næstved og Herlufsholm. 1-2 imer 

 
Tur 8: Lundby, Præstø, Jungshoved Slotsbanke, Ugledige/Mern å, Præstø Fjord, 

Helledes Mølle, Sjolte, Snesere. 6 timer incl. 1 times spisepause   
 

God tur, mvh. John Gravesen. 
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Slaget ved Wittstock 
 
Trediveårskrigen var en kompleks krig, den handlede om magt og ære og om religion. Den 
katolske kejserlige hær havde besat det protestantiske Magdeburg og de protestantiske, 
svenske styrker var på vej til undsætning, da de to hære tørnede sammen ved Wittstock. 
 
Slaget fandt sted den 4. oktober 1636. 16.000 svenske soldater under ledelse af Feltmarskal 
Johan Banér og den skotske Feltmarskal Alexander Leslie en forenet tyske kejserlige-
kursachsiske hær af 22.000 soldater under ledelse af Melchior Graf von Hatzfeldt og 
Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen. 
 
Omkring 6.000 mennesker omkom og svensken trak sig sejrrigt ud af slaget. Slaget bragte 
svenskerne ovenpå i krigen og styrkede den svenske Rigskansler Oxenstierna overfor for 
den umyndige prinsesse Christina I, som skulle efterfølge sin far, Kong Gustav Adolf, der 
var faldet tidligere i krigen. 
 
Pesten tog i øvrigt en stor andel af befolkningen i Wittstock et par år senere. Besøger du 
Wittstock, så husk at besøge museet for Trediveårskrigen: 
 
Museum des Dreißigjährigen Krieges 
Amtshof 1-5 
Wittstock 
 
Se http://www.mdk-wittstock.de/ 
 
Du kan læse mere om dette på: http://
www.berlin-guide.dk/index.php/se-i-berlin/
andre-byer/1020-wittstock 
 
Endvidere kan du oprette abonnement og 
læse meget mere på: 
https://historienet.dk/samfund/
religionshistorie/massegrav-afsloerer-
brutale-naerkampe 
 
 
 

Historiske Dage 2021 

 

Lørdag den 10. og søndag den 11. april 2021. 
Lørdag kl. 10-18. Søndag kl. 10-17. Øksnehallen, Halmtorvet 11, København V. 
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