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Torsdag 22. september kl. 19.00 i Medborgerhuset, Banevej 4.
Vi vil gerne høre dine forslag/idéer om de gode ting der var, forbedringer og nye
tiltag.
Kan du ikke komme, er du meget velkommen til at sende mig en mail,
ibsvej43@gmail.com,
med dine bemærkninger.
Vi byder på en pølse og en øl/vand
De bedste hilsner
Steen, Markeds koordinator

Det smukke bryllup
Efter markedet i 2019 kontaktede vi Steen
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Vi begyndte at planlægge og drømme om at

et bryllup på det kommende Gøngemarked.
få vores velsignelse i 2020 - samme år som
vores kobberbryllup. Men så kom Corona
og lukkede alt ned.
Efterfølgende kunne vi kun drømme om en
dag i fremtiden...
Da Gøngemarked 2022 blev en realitet, be-

gyndte drømmen, forventningen og ikke mindst al hemmelighedskræmmeriet at blomstre.
Ingen måtte vide noget og vi har begge kæmpet en kamp
med at holde det hele skjult for alle inklusiv familien,
som jo slog lejr hos os i gøngeweekenden.
Da vi sad til gudstjenesten var vi begge meget spændt,
nervøse og glædede os til at overraske alle dem vi holdt
af.
I det øjeblik, hvor præsten sagde at det ikke var skuespil
og gav os attesten, blev alle vores følelser udløst og vi
blev fyldt af kærlighed.
Kærlighed fra vores kære og ikke mindst vores kærlighed
til hinanden. Denne følelse fyldte en del hos os begge i dagene efter markedet, hvor vi var
“høje” på kærlighed og oplevelsen.
Gøngemarkedet 2022 vil nok for mange blive husket som noget særligt, men for os vil det
stå som evig erindring på vores kærlighed til hinanden, vores familie og ikke mindst alle vores gøngevenner.
Gøngerne er i vores øjne blevet “familie”, som vi værdsætter højt og holder utrolig meget af,
hver og én.

Kærlig hilsen Jacqueline

Efter mange år med det samme orkester på Gøngemarkederne måtte vi år finde et nyt markedsorkester, da det hidtidigede orkester var optaget.
Valget faldt på gruppen Krapyl – det viste sig at være et
godt valg !
Gruppen leverede god middelaldermusik både ved opto-

get, ved gudstjenesten og rundt på markedet dagene igennem. Det var god og iørefaldende
musik på gamle instrumenter.
Gruppen faldt fint ind i markedets tema og vi var slet ikke i tvivl om at vi skulle hyre dem
til det næste marked. De leverede god underholdning for de mange gæster, når de spillede
ved Gøngekroen eller gik rundt på markedspladsen.
Musikken og stemningen er med til at give et godt ”baggrundstæppe” for alt det der foregår
gennem de to dage, så vi siger på gensyn i 2023 til Krapyl.
Hilsen Jens H

Kommende arrangementer:
Lokalhistorisk Forening i Fladså indbyder til en interessant aften med Berit Nagly

”Livet på Egegården”
Mandag den 3. oktober kl. 19-21 håber vi at se dig til en hyggelig aften på Korskildeskolen i
Brøderup, hvor Berit Nagly kommer og fortæller om sit og familiens liv på Egegården. Et
liv som på mange måder leves lige som på vores bedste- eller oldeforældres tid. Hun fortæller om praktiske gøremål, om glæder, om udfordringer og en hverdag med kun få moderne
bekvemmeligheder.
I løbet af aftenen byder vi på kaffe og kage.
Entreen er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer betaler 50 kr.

Maria Helleberg
Så lykkedes det. Vi har fundet en ny dato for foredraget, hvor forfatteren Maria
Helleberg kommer og fortæller om Leonore Christine, Christian d. 4`s datter

med Kirstine Munk. Det bliver:
tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00
i Lundby Medborgerhus.
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. 4. oktober, når Maria Helleberg fortæller om Leonora
Christine med afsæt i hendes roman:
OIH

