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Godt fadøl i Gøngekroen
– Gøngemarkedet 2022.
Kære markedsgæster på gøngemarkedet den 20. og 21. august 2022 i Gøngekroen glæder vi os til igen i år at kunne servere godt og velsmagende fadøl fra Bryghuset Møn.
Vi har 2 slags fadøl i taphanerne, nemlig:

Sorte Svend

også kaldet Dronning Fanes Brown Ale – økologisk
Denne øl vil mange sikkert genkende fra tidligere år. En pragtfuld øl.
Se beskrivelsen herunder.
og:

Chr. IV’s Gøngebryg

også kaldet Kong Asgers Hvede - økologisk
En frisk og fantastisk velsmagende lys øl.
Se beskrivelsen herunder.
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Gøngemarkedet 2022

Fadøl fra Bryghuset Møn
Sorte Svend
også kaldet Dronning Fanes Brown Ale - økologisk
Hun gav navn til den berømte kirke på Vestmøn, og
allerede for flere tusind år siden bryggede hendes hof
herligt øl. Måske bragte dronning Fanes efterkommere ølkunsten med sig, da de krydsede Nordsøen.
Så briternes nøddebrune øl stammer måske fra Møn?
For at bevare det frugtfriske – har vi ladet denne øl
være ufiltreret og upasteuriseret. Det kan give lidt
uskadeligt bundfald.
Lidt info om øllet
Mørk engelsk inspireret ale, med bløde noter af nødder, frugt og malt. Flot tæt nøddebrunt skum.
Alc. 5,3% vol.
Overgæret

Chr. IV’s Gøngebryg
også kaldet Kong Asgers Hvede økologisk
Man ved kun om Kong Asger, at han blev begravet i
en af Danmarks største jættestuer på Vestmøn. Men
denne øl er bestemt ikke nogen gravøl - tværtimod.
En skøn frisk hvedeøl, sommergul og med hvidt
skum, der passer perfekt til en varm dag.
For at bevare de fine smagsmønstre har vi valgt at
lade denne øl være ufiltreret og upasteuriseret. Herved kan der opstå en smule uskadeligt bundfald.
Lidt info om øllet
En skøn frisk hvede øl, der med inspiration fra Belgien er brygget med citrongræs og koriander, som
giver dejlige smagsnuancer.
Special god til fisk, lyst kød.
Alc. 4,7 % vol.
Overgæret

Programmet for Gøngemarked
2022

Lørdag:
10.00 Optog fra Lundby Bibliotek + Krapyl
10.30 Åbningssalut
10.35 Anita og Konrad spiller og synger
11.00 Trylleri mv. (foran scenen)
11.15 Fægteopvisning (ved børneområdet)
11.30 Krapyl spiller og synger

Søndag:
10.00 Optog fra Lundby Biblioteket + Krapyl
10.30 Åbningssalut
10.35 Krapyl spiller og synger
11.00 Trylleri mv. (foran scenen)
11.15 Fægteopvisning (ved børneområdet)
11.30 Anita og Konrad spiller og synger

12.00 Åbning v/ viceborgmester Karina
Fromberg

12.00 Markedsgudstjeneste (+ Krapyl)

12.30 Trylleri mv. (ved børneområde)

13.00 Manheimer og kapellanen spiller terninger

12.45 Fægteopvisning (foran scenen)
13.00 Gøngerne overfalder kaptajn Manheimer og hans soldater
13.30 Krapyl spiller og synger

13.10 Musikskolen spiller renaissancemusik
13.40 Gøngerne overfalder kaptajn Manheimer og hans soldater
14.00 Trylleri mv. (ved børneområde)

14.00 Kongens penge

14.15 Fægteopvisning (foran scenen)
14.30 Workshop med renaissancedans + Kra14.30 Workshop med renaissancedans + Krapyl
pyl
14.50 Fægtning (ved børneområdet)
15.00 Trylleri mv. (foran scenen)
15.00 Manheimer og Kapellanen spiller ter15.15 Kongens penge
ninger
15.15 Trylleri mv. (foran scenen)

15.45 Fægtning (ved børneområdet)

15.30 Kulsoen sættes i tårnet

16.00 Kulsoen sættes i tårnet

15.45 Krapyl spiller og synger

16.30 Krapyl spiller og synger

16.15 Gøngerne overfalder Manheimer og
hans soldater

17.00 Afslutningssalut

16.30 Krapyl spiller og synger
17.00 Afslutningssalut

Ret til ændringer forbeholdes og alt er cirka
tider.

Gøngemarkedet skifter orkester. Som det kan ses i programmet, vil Krapyl spille flere gange,
både lørdag og søndag. I kan læse mere om orkesteret på deres hjemmeside:
http://krapyl.info/

Markedspladsen

Kulsvierne

Også i år vil kulsvierne være tilstede på markedspladsen. Af hensyn til de mange øvrige udstillende og arbejdende boder, vil der desværre ikke være hverken en trækulsmile eller tjæremile. Men de traditionelle og vanedannende pandekager vil blive produceret.
Vel mødt på Gøngemarked 2022

