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Kultur- og Familiefestival
Borgmester Michael Smed åbner festivalen kl. 13.00, 12. maj 2022, hvorefter
det går det slag i slag hele eftermiddagen, indtil festivalen slutter kl. 17.30.
Så er det igen tid for afholdelse af
Lundby Kultur- og Familiefestival
på Svend Gønge-Skolen. Og i år
bliver den større end nogensinde.
Som tidligere år er festivalen tilrettelagt af en gruppe beståede af
medarbejdere fra Svend GøngeSkolen, Ungdomsskolen samt ildsjæle fra foreninger og erhverv.
Festivalen henvender sig til alle
borgere i Svend Gønge-Skolens
skoledistrikt. Her kan børn, unge,
forældre, bedsteforældre og alle
andre borgere kan få et indblik i,
hvad områdets foreninger byder
på.

I år er der udvidet med en uddannelses- og erhvervsafdeling. Her kan eleverne se
nogle af de lokale uddannelsesmuligheder, der er efter folkeskolen. De kan blive
Øvrige bestyrelsesmed- inspireret og måske finde en læreplads. Og de voksne kan se hvilke lokale håndværkere, der er i området.
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Alle klasser fremviser en eller anden form for elevproduktion. Det hele underbygges af musik, underholdning og cafeområder. Der er kort sagt lagt op til en dag,
hvor vi mødes og hygger os med hinanden.
Der er tilmeldt omkring 80 aktiviteter. Nogle stande er bemandet hele eftermiddagen. Andre er programsat til særlige tidsrum. Som det fremgår af efterfølgende
eksempler, spænder aktiviteterne vidt.
Elever fra Svend Gøngeskolen og Ungdomsskolen deltager med bl.a. cirkus, skoleskak, geografi, badminton, håndbold, WOOP-GPS løb, E-sport, Mediekanal og
salg af egenproduktion af pizzasnegle, pølsehorn, pandekager og sluschice.
Også SFO og børnehaver er repræsenteret.
Idrætsforeningen Svend Gønge viser et omfattende program, som ud over bl.a.
fodbold, gymnastik og håndbold også omfatter P-dellen, hvor alle kan dyrke fitness enkeltvis eller på hold lige fra P-kids for de yngste til seniorholdet for bedsteforældrene.
Desuden rollespil, kampsport samt mulighed for at prøve at skyde med bue og

pil. Jagtforeningen er repræsenteret med lerdueskydning. Man må bare håbe, de ikke forveksler brevduerne fra Vordingborg Brevdueforening med lerduer. Repræsentanten for brevdueforeningen forlader i øvrigt festivalen allerede omkring kl. 15.00, fordi han skal deltage i
et brevduearrangement senere på eftermiddagen.
Medborgerhusets venner sælger pølser. Nær pølsevognen kan man møde Kreative hænder,
som mødes hver anden onsdag i Medborgerhuset til hygge med strik eller andet hobbyarbejde. Og Lundby Banko, der ellers holder sommerferie fra bankospillene i Medborgerhuset,
sælger flag-spil.
Som tidligere år er der sørget for musikalsk underholdning. 2 gange i løbet af eftermiddagens program står der ganske vist ”koncert aflyst”, men bare rolig: ”Koncert aflyst” er navnet på bandet, der spiller. Og den festlige afslutning på festivalen sørger Næstved Byorkester
for.
Også Foreningen Svend Gønge, FSG, deltager i deres kendte dragter. Her vil der være mulighed for at indmelde sig i foreningen, som er en gratis forening—intet kontingent.

Med turguide i Gøngehøvdingens fodspor
Gennem flere år har man kunnet hyre en Gøngeguide til at tage på tur med en flok interesserede mennesker. Tilbuddet var oprindelig tiltænkt større grupper i bus, men det egner sig også fint til mindre grupper i 2-4 biler – eller en minibus.
Vi er fx bekendt med, at glade personer har givet en guidet tur til en fødselar incl. den nærmeste familie eller venner.
Denne ide vil vi gerne bringe videre, da ture for små grupper i sagens natur bliver mere intime og med lidt større muligheder for personlige ønsker, end det fremgår af:
https://www.svend-goenge.dk/fodspor/
Foreningen Svend Gønge (FSG) tilbyder Gøngeguide til følgende ture:
Tur 1: 500 kr. for en 2-timers tur på ruten Gl. Lundby – Sværdborg – Lundby – Køng –
Grønhøjkiosken – Mogenstrup – og evt. videre til Tur 2
Tur 2: 500 kr. for en 2-timers tur på ruten Snesere – Bredeshave – Strandvejen – Sjolte –
Strandegård
Tur 3: 650 kr. for en 3½-timers tur på ruten Præstø – Maderne – Svend Gønges hule –
Jungshoved slotsruin – Ugledige (egnet for personbiler og minibus)
Tur 5: 650 kr. for en 3½-timers tur på ruten Svenskekløften – Kongsted – Lystrup – Fa-

xe Vinkældertorv – Blåbæks Møller – Totterupholm (Rosendal)
Tur 6: 650 kr. for en 3½-timers tur på ruten Turebyholm – Karise – Gannebro – Lyderslev – Højerup – Store Heddinge – Gjorslev
Tur 8: 1.000 kr. for en 6-timers tur på ruten Gl. Lundby – Præstø – Jungshoved Slotsruin – Ugledige – Bredeshave – Strandvejen – Sjolte – Snesere
Turene bestilles på:
https://www.svend-goenge.dk/fodspor/
En bestilt tur skal på forhånd indbetales til FSG. Gøngeguiden udleverer den trykte turfolder
til deltagerne – og skal stige på og af din bil/bus på samme sted.
På gensyn på nogle gode ture i Sydsjællands skønne egne i fodsporet på den historiske
Svend Gønge.

John Gravesen

Poul Steffensen
2-12-1866 -

26-5-1923

PS blev født i Vejerslev sogn, sølandet mellem Århus og Viborg, i jævne kår. Som 12-årig
kom han ud og tjene som vogterdreng.
Efter sin konfirmation kom han i lære hos en malermester i Gulev lidt nord for Vejerslev.
Her var PS i 5 år, hvorefter han drog til København og kom ind på Kunstakademiet. Under
sit studie måtte han arbejde som skiltemaler.

Vi kan læse at PS pådrog sig brystsyge, der sandsynligvis
var en smitsom infektionssygdom, som viser sig som betændelsesprocesser i forskellige væv og organer, især lungerne.
I 1800-tallet hærgede tuberkulosen, der først for alvor blev
bekæmpet med en effektiv vaccine efter 2. verdenskrig, da
Ian Flemming fandt frem til penicillins virkning på bakterielle infektionssygdomme.
Han måtte derfor forlade sit arbejde, studie og København
og returnerede til Jylland for at genvinde sit helbred.
Det lykkedes kun delvis, da PS dør i en alder af 57 år, alt
for tidligt.
Med sin hustru Sidsel når
han dog at få børnene Alfred, Inger og Meta.
Som maler udstillede PS på
Charlottenborgs forårsudstilling 1892-1922, oftest
husdyr og landskaber.

mange børnebøger.

Alterbilleder i adskillige
kirker, og som illustrator i
I brede kredse er PS nok mest kendt og elsket
for sine illustrationer hos B.S. Ingemann og Carit Etlar.
Mange af hans illustrationer, tegninger og litografier kom aldrig ud i forbindelse med bogudgivelser.
Poul Steffensen blev stedt til hvile på Ry kirkegård, lidt sydøst for Vejerslev og Gulev, og vest
for Århus, stadig i det jyske søland.

Kilder:
http://www.skanderborgleksikon.dk/index.php/Fil:Steffensen.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Steffensen
https://biografiskleksikon.lex.dk/Poul_Steffensen

Foredrag
Mandag d. 9. maj kommer Maria Helleberg til Lundby Medborgerhus og holder foredrag
om Leonora Christine.
Foredraget begynder kl. 19.00 og alle er velkomne. Der er fri entre.

Maria Helleberg er kendt af tusindvis af læseglade danskere. Hun har skrevet adskillige historiske romaner. En af dem er ”Leonora Christine”. En spændende roman om kongedatteren, hvis liv har fascineret danskere gennem generationer. Var hun forræder eller en forfulgt
uskyldighed.
Maria Helleberg fortæller i sit oplæg til foredraget, at hun ikke var en af delene.
Hun var en af de første politikere i Danmark, men som sin mand, Corfitz Ulfeldt, en forrygende dårlig politiker. Hun havnede i en form for 1600-tallets gidseltagning i Blåtårn i næsten 22 år.
Kom og hør mere d. 9. maj, når Maria Helleberg fortæller om Leonora Christine med afsæt i
hendes roman:

