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Gøngemarked 2022 
 20-21. august kl. 10-17 i Lundby Parken 

 
Vær med til at arrangere markedet og kom til stormøde tirsdag den 3. maj kl. 19 i 
Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby. Vi giver kaffe/the og kage - og du vil 
få noget PR-materiale med hjem. 
 
Friske kræfter efterlyses. 
Havde du det dejligt under tidligere Gøngemarkeder? Var det super hyggeligt?  
 
Nød dine børn markedets børneland, snobrøds-bageri mv.? Vil du være med til, at 
vi får rigtig mange nye Gøngemarkeder?? 
 
Hvis du siger ja til et par af disse spørgsmål, så vil vi gerne invitere dig til at være 
med. Vi kan fortælle dig, hvad vi synes gik rigtig godt og måske rigtig svært. 
 
 
Vi har brug for nyt blod, unge mennesker, forældre, børnefamilier, singler 
med gode ideer, førtidspensionister og selvfølgelig også andre pensionister. 
For vi vil så gerne have, at Gøngemarkedet bliver ved i mange år fremover. 
Vi efterlyser folk, der har lyst til bare at være med. Måske ikke hele året - 
måske bare til selve Gøngemarkedet? dvs. i en overskuelig, kort periode - fra 
forår til august - når der er Gøngemarked! 

Vi efterlyser: 

 Folk, som vil give en hånd med ved opstilling og nedtagning af markedet - 
medvirken i få timer tæller også. 

 Folk, som har lyst til at være i grillen, i en bod med grønt og frugt, i en bod 
med kaffe og kage eller andet. 

 Folk, som simpelthen bare har lyst til at være med. Vil du være soldat og væ-
re med til at kæmpe mod Svensken? Vil du være med til at spille "Gøngeteater", 
eller vil du hellere bage kager eller sælge snobrød, is eller æbler? 
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Henvendelse kan ske til: 

 
Markedskoordinator Steen Nielsen, 

mobil: 6126 7217 
mail: Goengemarked@svend-goenge.dk 

 

 

Nyt fra webmasteren... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På FSGs hjemmeside www.svend-goenge.dk er der oprettet en underside om den første bog 

om den historiske Svend Poulsen, udgivet af Severin Kjær i 1892. Bogen blev i 1903-1905 

suppleret med en artikel med oplysninger, forfatteren efter 1892 var blevet bekendt med. 

 

Bogen og artiklen kan nu som scannede pdf-filer downloades fra hjemmesiden, hvor der og-

så er udarbejdet en omtale af de to værker, her-

under med mulighed for download/læsning af de 

enkelte afsnit. 

 

Om forfatteren kan oplyses: Severin Michaelsen 

Kjær er født den 30.11.1843 i Trustrup på 

Djursland som søn af en gårdmand. Efter lærer-

eksamen i 1862 fra det lokale Lyngby seminari-

um fik han ansættelse som andenlærer ved Bår-

se skole – og snart efter valgt som sognerådsfor-

mand. 

 

I 1875 flyttede han til Borup ved Rønnede, hvor 

han underviste i 5 år. I 1880 fik han ansættelse 

som førstelærer ved Kongsted skole (ved Røn-

nede) og som organist ved Kongsted kirke. 

  

Severin Kjær interesserede sig for Sydsjællands 

historie og de dermed forbundne sagn, herunder 

Severin M. Kjær 
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ved at studere arkiver. Han udgav i 1892 bogen ”Gjøngehøvdingen Svend Povelsen og 

Snaphanerne”, der på fyldig vis har bidraget med veldokumenterede oplysninger om den 

historiske Svend Povelsen og den barske tid og kultur, han levede i. 

 

Hans navn er indridset i den smukke, gamle degnestol fra 1600-tallet, og en mindeplade 

over ham kan ses på kirkens ydermur til højre for indgangsdøren. 

Han døde den 25.2.1907. 
JG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 


