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Orientering fra Venneforeningen. 
 
2006 er gået og vi kan i bestyrelsen konstatere at vi har haft en succesrig 
sæson. Det var ikke givet på forhånd, men bestyrelsens medlemmer og 
enkelte fra medlemskredsen arbejdede ihærdigt og skabte grundlaget for 
Åbent Hus arrangementet og Julestuen hvor der var et deltagerantal langt 
over det forventede. 
Vi lærte en del på det praktiske plan om hvad der skal til for at alt kan 
lykkes og derfor kan vi byde velkommen til en ny spændende sæson i 
2007 hvor vi – som vi også fremhævede i den sidste orientering – vil 
anmode medlemmerne om at deltage aktivt i arbejdet. Det var meget få der 
deltog i 2006.  
I 2007 vil vi fortsætte vore ”arbejdsdage” hvor den første er- lørdag den 
17. marts kl. 9,00,- men som noget nyt etablere laug/grupper med 
forskellige ansvarsområder og desuden tilbyde at deltage i enkeltprojekter 
hvor man ikke er bundet af deltagelse i noget bestemt omfang. Laugene 
regner vi med at opdele i f.eks. haveområdet, køkkenområdet, 
historieområdet, ølbrygning,  m.fl. medens projekterne  f.eks. kan være 
renovering af en gl. kane, en brandsprøjte, en gig el.lign. Inspirationen til 
projekterne er faktisk opstået på Åbent Hus dagen fra to af medlemmerne. 
Vi vil i en senere orientering og på generalforsamlingen gøre nærmere 
rede for de nye aktiviteter. Men tænk aktivt som medlem og mød op med 
åbent sind, praktisk tøj og arbejdshandsker. Vi skal også understrege at vi 
er meget åbne over for ny inspiration til det praktiske arbejde men også til 
eventuelle nye aktiviteter. 
Arrangementer i 2007 er foreløbig fastlagt følgende: 
 
Generalforsamling indkaldes hermed til tirsdag den 17. april 2007 kl. 
19.00 på Kongsgården. Dagsorden i henhold til vedtægten.  
 
Sct. Hans arrangement lørdag den 23. juni afholdes i samarbejde med 
Ll. Anes Venner. Der startes med fællesspisning kl. 19.00 hvor der i 
gården serveres grillmad med diverse tilbehør. Forfatteren Suzanne 
Brøgger kommer og holder båltalen på engen ved Susåen. Bålet tændes af 
kanosejlere med fakler,- og Sorø Underholdningskor vil underholde 
omkring bålet. Der vil være tilmelding til fællesspisningen. (se nærmere i 
dagspressen) 
 
Høstfest afholdes lørdag den 15. september 2007. 
 
Julestue afholdes søndag den 9. december 2007. 



Arrangementerne bliver mindst lige så mangfoldige og festlige som i 2006. 
De vil blive annonceret i pressen og medlemmerne vil få en særskilt 
orientering når alle detaljer er klar.  
 
Med venlig hilsen 
Carl-Chr. Bringgaard 
Formand 
 
 
Orientering fra Fondsbestyrelsen v/ Ea Matzon 
 
Fra bestyrelsen for Lone og Ejler Kjær Larsens Fond er der stor glæde for 
samarbejdet med Kongsgårdens Venner. Det har overgået alle vores 
forventninger at se, hvor meget der er gjort ude og inde. Ligeledes var det 
ikke til at regne med på forhånd, at der ville være så stor interesse på vores 
åbent hus dag, og Julestue. Det er vores store ønske at bevare dette 
engagement gennem en dialog og en række fælles aktiviteter mellem 
Fonden og Vennerne.  
 
Om Fonden 
Lone og Ejler Kjær Larsens Fond blev stiftet oktober 2002 efter et ønske 
fra Lone, som havde bestemt, at bestyrelsen skulle sammensættes af: 
 

1. et medlem fra Kongsgårdens venner eller anden person 
med museumsinteresse/ erfaring, Jørgen From Andersen 

2. et medlem med landbrugserfaring, Leif Frederiksen 
3. et medlem udpeges af Sydvestsjællands Museum, Ea 

Stevns Matzon 
4. et medlem skal have økonomisk/ juridisk erfaring, Niels 

Lind 
 
Efterfølgende har bestyrelsen suppleret sig med en repræsentant for det 
statslige skovvæsen/ Anders W. Hansen. Fondens bestyrelse har til opgave 
at arbejde sammen med Kongsgårdens venner og det lokale museum at 
realisere Lone og Ejlers ønske om at bevare stedet, som et offentligt 
tilgængeligt sted til glæde for lokalmiljøet og for besøgende fra nær og 
fjern.  
 



Store planer  
Der ligger mange opgaver foran os med at få realiseret de ønsker og 
visioner, som Lone var med til at formulere i Fondens første leveår. Derfor 
var det en glæde for os, da vi i 2002 blev kontaktet af en anden fond, 
RealDania, som havde hørt om Kongsgården. Realdania finansierede en 
total bygningsgennemgang samt en beskrivelse af den fremtidige 
indretning af Kongsgården samt en bæredygtighedsundersøgelse, som 
vurderede stedets potentiale som besøgssted.  
Nu skal vi så i gang med at sikre, at visionerne kan blive til virkelighed. 
Det kan kun ske gennem en betydelig sponsering, da den medfinansiering 
Fonden kan stille med, ikke dækker halvdelen af anlægsudgifterne. Derfor 
har vi et møde med arkitekten Peter Bering, som vil vejlede fondens 
bestyrelse i forhold til at skrive den rigtige ansøgning. Samtidig har 
bestyrelsen for Fonden den udfordring, at den skal opstille et realistisk 
driftsbudget, for at sikre sponsorstøtte. I dag giver ingen store fonde 
bidrag, hvis ikke man kan dokumentere en efterfølgende 
sammenhængende drift af stedet.  
Visionerne blev skrevet i ”Kongsgården slår portene op” som nu vil blive 
justeret en smule i forhold til tidsplaner og indretning/ anvendelse af 
stuehuset. Stuehuset var jo beboet af Lone, da planerne blev formuleret, og 
både Fond og venneforening har et ønske om at anvende dele af stuehuset 
til den kommende formidling af stedet.  
 
Tidslomme 
Arkitekt Peter Bering har fortalt os, at det der er så specielt ved 
Kongsgården og især stuehuset er, at det er som at træde ind i en 
”tidslomme”, når man besøger stedet. Hans indtryk var, at der ikke var 
lavet så meget om siden ca. 1950, og at det var det indtryk vi endelig måtte 
bevare. Derfor bad han os om at sikre, at der ikke blev ændret på 
indretning og interiør.  
 
Lokalplan 
Før vi kan indrette så meget på Kongsgården er det nødvendigt, at der 
kommer en lokalplan for området, der tillader at stedet ud over at blive 
drevet som landbrug også anvendes til kulturelle formål. Dette arbejde er 
sat i gang, og vi ved ikke hvornår det afsluttes. Først sidst i 2006 fik 
Fonden godkendelse fra Jordbrugskommissionen til at drive stedet videre 
som landbrug. Men vi regner ikke med, at det vil volde problemer at få lov 
at drive denne perle videre til gavn og glæde for os alle. Møderne mellem 
de aktive på Kongsgården viser, at der er et stort potentiale og mange 
rigtig gode og spændende ideer. 


