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P R E S S E M E D D E L E L S E. 
 

Foredrag om Leonora Christine  
ved Maria Helleberg 

torsdag d. 2. juni kl. 19.00 
i Lundby medborgerhus. 

 
Foredraget var oprindeligt lagt i begyndelsen af maj, men måtte udsættes på 
grund af sygdom. Nu er det lykkedes at fastsætte en ny dato, d. 2. juni. 
Og der er stadigvæk gratis adgang. 
 
Maria Helleberg er kendt af tusindvis af læseglade danskere. Hun har skrevet ad-
skillige historiske romaner. En af dem er ”Leonora Christine”. En spændende ro-
man om kongedatteren, hvis liv har fascineret danskere gennem generationer. Var 
hun forræder eller en forfulgt uskyldighed. 
Hun var ingen af delene, fortæller Maria Helleberg i sit oplæg til foredraget. 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 foredraget d. 2. juni, når Maria Helleberg fortæller om Leonora Chri-
stine med afsæt i sin roman: 
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Torsdag 12. maj 2022 afholdtes 
Kultur– og Familiefestival på 

Svend Gøngeskolen 
  
Skolens elever og lærere havde for-
beredt en fabelagtig indbydende 
ramme om en dejlig eftermiddag op 
til Store Bededagene. 
 
En pragtfuld dag med højt solskin 
og sprudlende humør. 
 
Ud over skolen, elever og personale 
deltog en lang række foreninger, 
private og frivillige med spændende  



oplevelser og tilbud. 
 
En lille billedkavalkade her illustrerer 
den dejlige eftermiddag. 
 
Tak til alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens leder Casper Milandt og borgmester Michael Smed 
åbnede arrangementet 

8 klasses kaffebod 

Fotopiger 

Kørsel med hestevogn dagen lang. 

Prins Jørgens Garde fra Vordingborg afsluttede 



Heinz Hamann er gået bort mandag 9. maj 2022. 
 
Såvel Mona som Heinz fungerede som ledere på Lo-
kal Arkiv Faxe, som aktive i det grundlæggende ar-
bejde med dannelsen af Foreningen Svend Gønge. 
 
Ved aflæggelse af Årsberetning 2009 sagde vor tidli-
gere formand: 
 
”Vi arbejder på en luksusfotobog, hvor vi bruger fo-
tografen Magnus Augustsson fra Glimåkra i Gønge-
landet som fotograf. I kender ham fra det flotte lysbil-
ledshow, han viste på gøngemarkedet i Lundby. Det 
er Mona og Heinz Hamann, der har fostret den frem-
ragende idé om denne fotobog fra Svend Poulsens 
Sydsjælland, som er tænkt at kunne bruges som gave 
af kommuner og virksomheder. Mona og Heinz fort-
sætter ikke i bestyrelsen og vil derfor ikke kunne følge 
deres idé til dørs, men vi skal nok realisere ideen i 
den ånd, I har tænkt den.” 
 

Mona og Heinz boede sammen gennem mange år i Faxe Ladeplads. 
 
 


