
  
Har du mail adresse må du meget gerne maile den til  

prebenlunda@mail.dk
 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2010:

Arrangement:  Dato: 
Alle Helgens Aften 
Kl. 19 i V. Broby Kirke 
Derefter på Kongsgaarden 

Onsdag den 3. november kl. 19:00 

Madbix  Tirsdag den 9. november kl. 18:30 
Julestue søndag den 5. december  11 – 16 

                                                                           
 
Kongsgaardens Venneforenings bestyrelse:  
 
Formand 
Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø tlf 57833805   mobil 40 433 433 
 
Næstformand 
Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted  tlf. 57616463 
 
Kasserer 
Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted  tlf. 57641173 
 
Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Anne-Marie Sarring, Strandvejen 31, 4180 Sorø  
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø 
Steen Justesen, Søbjerg 3, 4180 Sorø 
 
Suppleanter: 
Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180 Sorø 
Thorkild Hauge, St. Ladegårdsvej 17, 4180 Sorø 
 
 
 
Du kan gå ind på Kongsgaardens hjemmeside  
                                                              www.kongsgaardenbroby.dk  
hvor du kan hente yderligere informationer om Venneforeningen- og 
Fondsbestyrelsen, samt de nye tiltag der er igangsat på Kongsgaarden. 

 
 

    
     

                            nr. 15 
  KONGSGAARDEN 

 
   Madbix & Julestue 

 
 

                                                                 MMaaddbbiixx  99..  nnoovveemmbbeerr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
                                                                  
                                                                    

                                                                  JJuulleessttuuee  55..  ddeecceemmbbeerr                          
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Oktober 2010 

mailto:prebenlunda@mail.dk
http://www.kongsgaardenbroby.dk/


Madbix tirsdag den 9. november kl. 18,30 
 
Som noget nyt vil Kongsgaardens Venneforening arrangere  
Madbix tirsdag den 9. november kl. 18,30. Og fremover hver  
2. tirsdag i måneden (ikke december). 
Der vil blive serveret almindeligt dagligdags mad. Hvad retten skal 
bestå af første gang, er i skrivende stund ikke bestemt. Men så er 
det jo en overraskelse, og vi lover det bliver en almindelig spiselig 
ret. 
Prisen for at deltage vil være kr. 50,00, og der er tilmelding til 
Madbixen. Deltagerantallet vil være begrænset, så tilmelding er 
efter først til Mølle-principet.  
 
Tilmelding senest onsdag den 3. november:  
til Lene Ranvig tlf. 57648181 eller mail: ranvig@privat.dk
 
 (begrænset antal pladser,-så hurtig tilmelding anbefales) 

----------------------------------------------------------------------- 
Vi kommer   ____   voksne (a`kr. kr. 50,00) børn____ halv pris 
 
Navn ____________________________________________ 
 
Adresse__________________________________________ 
                           telefon nr.___________________ 
 
Du kan også sende denne slip til: Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø  

 
 
 

 
 
 

Julestue søndag den 5. december kl. 11-16. 
 
Igen i år arrangerer vi Julestue på Kongsgaarden. Der har, som de 
øvrige år været stor interesse for at deltage som stadeholder, og 
vi har fuldt hus,- alle pladser er udsolgt. 
Og der vil som foregående år være salg af mange forskellige 
Juleting- og sager fra vores stadeholdere. Vi har forsøgt at sprede 
i udbudet af stadeholdere, således at der vil være mulighed for at 
gøre et godt indkøb til pyntning af egen julestue hjemme. 
 
Og på vanlig vis vil der blive mulighed for at købe kaffe, Julegløgg 
og æbleskiver på Kongsgaarden. 
Stuehuset vil være pyntet op til jul. Og i det gamle køkken vil der 
være en livlig aktivitet, hvor der på gammeldags maner vil blive 
Julebagt i det gamle komfur. 
 
Vi håber som sædvanligt, at se rigtig mange af jer til Julestue på 
Kongsgaarden søndag den 5. december 2010 mellem kl. 11 – 16. 
Tag venner og familie med.  
 
Alle vores trofaste medlemmer ønskes en rigtig god jul, samt et 
godt nytår. Tak for opbakningen til vores arrangementer i 2010, 
med håbet og ønsket om, at vi vil ses rigtig mange gange i det nye 
år 2011 til hyggeligt samvær på Kongsgaarden. 
 
Carl-Christian Bringgaard 
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