
Har du husket at betale dit kontingent kr. 125,- til Kongsgaardens 
Venneforening? 
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Høstfesten!   
 
Aktiviteter/arrangementer på Kongsgaarden- datoer 2009: 
 

Arrangement: Dato: 
 
Høstbal i Laden 

 
lørdag den 19. september kl. 18.30 
 

Æbledag  
– kom og pluk, smag og pres 

søndag den 4. oktober      kl. 13 - 17 

Alle Helgens Aften 
Broby Kirke, efterfølgende 
kaffe, saft og spøgelseshisto-  
rier på Kongsgaarden 

 
onsdag den 4. november  kl. 19.00 

Julestue 
Julemarked i Laden (?) 

søndag den 7. december kl. 11 - 16 
           (med forbehold) 

 

Venneforeningens bestyrelse: 
 

Formand 
Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø tlf 57833805   
mobil 40 433 433 
 

Næstformand 
Mogens Sckerl, St. Ladegårdsvej 8, 4180 Sorø tlf. 57638308 
 

Kasserer 
Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted 
 

Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Anne-Marie Sarring, Strandvejen 31, 4180 Sorø 
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø 
Egon Thorsen, Sorøvej 80, 4171 Glumsø 
 

Suppleanter: 
Hans Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted           
 
 

Se hjemmesiden:    www.kongsgaardenbroby.dk

 
 

 
nr. 11 

   KONGSGAARDEN 
   HØSTFEST 

        lørdag den 19. september 
 

                 
 

September 2009 
 
 
 

javascript:gotoshow()
http://www.kongsgaardenbroby.dk/


Høstfest lørdag den 19. september kl. 18,30
 
Medlemmerne med evt. gæster indbydes herved til gammeldags 
Høstfest i Laden,- med spisning og efterfølgende bal med levende 
musik. 
Der serveres en to retters menu:            Broby Gullashsuppe-  
                                            med hjemmebagt brød, 

                   Gammeldags Æblekage,  
                                            kaffe og the. 
Kuvertpris kr. 140,- børn under 12 år kr. 70,- 
Drikkevarer øl, vand og vin købes ved Kornsiloen. 
 
Balmusikken leveres af  
”Harmonikagruppen”  
fra Broby Gl. Skole.. 
 
 
Tilmelding nødvendig – og bindende! – sker på nedenstående  
Betaling sker ved ankomst til arrangementet. 
Du kan tilmelde dig/jer til høstfesten 2009 ved at kontakte: 
Gurli Thorsen på telefon 57 64 69 49 mobil 28 91 55 67 
eller på e-mail til: egt@pc.dk  
Tilmelding senest lørdag den 12. september 
  
Svellehuset 
Brandmyndighederne har forbudt anvendelse af Svellehuset til 
forsamling af mennesker indtil en række forhold til brandsikring 
er bragt i orden. Arkitekt Leif Madsen har på  Carls foranledning 
udarbejdet en plan over de nødvendige forbedringer og den er 
indsendt til Sorø kommune, som skal behandle sagen. Et svar kan 
først ventes sent i november hvorefter de nødvendige 
udbedringer kan påbegyndes og det betyder at Svellehuset ikke 
kan nå at være ramme om årets Julemarked.  
 

4H ”Liv i Landet’s” Børnedyrskue og Høstmarked 
I weekenden 22.- 23. august afholdt 4H ”Liv i Landet” et stort 
anlagt Børnedyrskue og Høstmarked på Kongsgaarden. Arrange-
mentet har de senere år været afviklet på Parnasgrunden, 
Parnasvej i Sorø.  
Først på året i år fik 4H ”Liv i Landet” og Venneforeningen på 
Kongsgaarden indgået en aftale om, at 4H gerne ville flytte deres 
årlige arrangement til Kongsgaarden, hvor man mente rammerne 
er tilstede for afholdelse af dette årlige arrangement. Så i 
samarbejde med Kongsgaardens Venneforening fik vi aftalerne på 
plads og afviklet Børnedyrskuet & Høstmarkedet. Der var 
udarbejdet et flot program for dagene, med mange 
forskelligartede aktiviteter, hesteshow, hestevognskørsel, 
motionering af hund ved hjælp af frisbee, kræmmere, udstilling 
af veterantraktorer,- samt motorcykler og meget mere. 
Venneforeningens gamle selvbinder- og tærskeværk var i funktion 
mange gange i løbet af weekenden. Jo der skete noget hele tiden. 
Og der var pænt besøg begge dage. I den store stållade var der 
indrettet restauration, og venneforeningen havde åbnet 
Kongsgaardens gamle stuehus for de besøgende,- hvor man i 
gården kunne købe en kop kaffe med kage. 

 

Ja vi må nok sige, at det var en succes til glæde for både 4H ”Liv 
i Landet” og Kongsgaarden. Og man blev enige om at samarbejdet 
mellem de to er kommet godt fra start, hvilket kun kan styrke et 
konstruktivt samarbejde i fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 

Billederne på forsiden er også fra Børnedyrskue- og Høstmarkedsdagene 
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