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Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor 

Kære medlemmer i Foreningen Svend Gønge 
 
Som mange af jer vil huske, udgav Foreningen Svend Gønge (FSG) i 2011 fotobogen 
 

’Sydsjælland – i Gøngehøvdingens fodspor’ 
 

og som vi tidligere har nævnt, er bogen for længst udsolgt. 
 

Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at der til stadighed er folk, der 
spørger efter bogen, men da en genoptrykning har vist sig at blive alt for 
kostbart, kunne vi derfor godt bruge et antal let brugte bøger for at kunne 
hjælpe dem, der efterspørger bogen. 
 
Vi har tidligere rettet en forespørgsel til foreningens medlemmer for at 
høre, om nogen skulle ligge inde med et pænt eksemplar af Fotobogen, 
som måske bare ligger og samler støv, og som derfor evt. kunne overdra-
ges/sælges til foreningen og dermed komme andre til glæde. 
Og nu spørger vi så igen, om nogen evt. har et pænt eksemplar til salg, 
idet vi som godtgørelse for bog/forsendelse/ulejlighed tilbyder et beløb 
på150 kr. pr. bog. 
 

Vi håber, at nogle af foreningens medlemmer vil melde tilbage på denne forespørgsel – det kan 
gøres ved at sende en mail til webmaster@svend.goenge.dk eller til gunnarstobbe@gmail.com 
 

Vi glæder os til at høre fra jer. 
 

De bedste hilsner fra 
Foreningen Svend Gønge 
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Aflysning / udsættelse 
 

Foredrag med Maria Helleberg, mandag 9. maj i Medborgerhuset kl. 19.00 er desværre 
aflyst p.g.a. sygdom. 

Så snart vi får oplysning om konsekvensen, kommer vi retur med svar på, hvorvidt 
det bliver en permanent aflysning eller udsættelse til et senere tidspunkt. 

 
Ole Ib Hansen / Jens Beck

 

 


