
 
 
Svellehuset 
Svellehuset har nu igen undergået en forandring. Desværre 
opfyldte bygningen ikke Brandmyndighedernes krav til bygninger, 
hvor der skal opholde sig mennesker. Derfor måtte vi i gang med at 
foretage denne forbedring, så vi kan få godkendt bygningen. Sorø 
Spare- og Lånekasses Fond har været så venlige at donere 148.000 
kr. til denne forbedring. Vi er meget taknemmelige for den donation. 
Nu kan vi få Svellehuset godkendt. til de formål vi gerne vil. 
Bygningen kan nu bruges i mange sammenhænge som galleri, 
julestue, demonstrationslokale, legestue, madpakkerum og meget 
andet. 
Ved en lille seance onsdag den 2. marts modtog Kongsgaarden en 
check på beløbet fra Sorø Spare- og Lånekasses Fond. 

/ccb 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Svinehuset som nu er  
      
 
 
                                                                          Jørgen From Andersen modtager checken 
 
 
 
 
 
       blevet til Svellehuset 
 
                                               
 
 
 
 

 
 

nr. 16 
KONGSGAARDEN 

   På Kongsgaarden glæder vi os nu over, at  
    renoveringen er tilendebragt, og vi nu har udsigt 

   til nye mål for fremtiden. 
 

  Marts 2011 
 

                                



Generalforsamling 2011 
 
Der indkaldes herved til Generalforsamling i Kongsgaardens 
Venneforening: onsdag den 12. april 2011 kl. 19,30 i 
Kongsgaardens sydlænge. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne  
                      (se   www.kongsgaardenbroby.dk/vennerne/tilmeld) 
På valg er: Lene Ranvig, Anne-Marie Sarring, Leif Pedersen  og  
Preben Lund Andersen. 
 
Der indledes med spisning (madbix) kl. 18:00 for 
medlemmer af Kongsgaardens Venneforening, hvortil 
der er tilmelding til Lene Ranvig 57648181  eller på  
mail: ranvig@privat.dk  
 
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen tager vi en 
billedtur  
ned af Strandvejen i selskab med  
Ejler Kjær Larsen, der fortæller om  
mennesker i Broby.  
Ejler Kjær Larsen ville være fyldt 100 år den 12. januar i år.  
 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening: 
Girokort vedlægges til indbetaling af kontingent for 
perioden 1. januar 2011 til - 31. december 2011. 
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00,  Par/husstand kr. 
200,00 Bedes indbetalt senest 12. april 2011.
 
Der kan også betales kontingent ved bankoverførsel til Venne-
foreningens konto: Sydbank reg. 6823  konto. nr. 0001020097 
 
 
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 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2011:
Arrangement:  Dato: 
 
Generalforsamling 

  
Onsdag  den 12. april  

Loppemarked Lørdag den 28. maj  10 – 17 
 

Sct. Hans fest i 
samarbejde  
med LAV 

 
Torsdag den 23. juni 
 

”Kongsgaarden slår 
portene op” 
 
 

Åbent hver dag i juli måned 
undtagen mandag  
kl. 10.00 – 16.00 
(i øvrigt efter aftale) 

Høst- og Tærskedag 
Landbrugsaktiviteter 
Børnedyrskue i 
samarbejde med 4H ”Liv i 
Landet” 

 
Lørdag og søndag  
den 20.-21. august  
 

Høstbal i Laden Lørdag den 10. september  
Æbledag Lørdag den 1. oktober  
Håndarbejdets dag Torsdag den 3. november 
Julestue søndag den 5. december  

                                                                    
Venneforeningens bestyrelse: 
Formand   Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø  
tlf 57833805   mobil 40 433 433  mail: bringgaard@c.dk  
 
Næstformand Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted  
tlf. 57616463  mobil 22100756  mail: marileif@pedersen.mail.dk  
 
Kasserer Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted 
tlf. 57641173   mobil 21914173   mail: prebenlunda@mail.dk  
 
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: ranvig@privat.dk  
Anne-Marie Sarrring,  tlf. 57648064  mail: fattigaarden@get2net.dk  
Per Henrik Niemann,  mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk  
Steen Justesen, tlf. 57822875   mail: sju@post.tele.dk  
Suppleanter: 
Helle Eriksen, tlf. 57648317  mail: helleelsebeth@mail.dk  
Thorkild Hauge, tlf. 57608383  mail: thorkild@fam-hauge.com
Fondsrepræsentant  
Jørgen From Andersen tlf. 24664416  mail: jfa@bgsbroby.dk  
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Madbix 
Venneforeningen har med succes startet en madklub 
(madbix) op på Kongsgaarden. Første gang var tirsdag den 
9. november 2010 hvor der denne første gang var 50 
personer til fællesspisning og hyggeligt samvær. Vi fortsatte 
i det nye år 2011 med madbix i januar, februar, marts og 
sidste gang i denne sæson bliver som omtalt andetsteds i 
forbindelse med generalforsamlingen den 12. april. Der har 
vist sig at være stor interesse for det fællesskab at spise 
sammen. Og det glæder naturligvis bestyrelsen. Vi vil 
fortsætte til efteråret, men har besluttet at det skifter hver 
anden måned mellem anden tirsdag og anden torsdag i 
måneden. På den måde giver vi alle en chance for at kunne 
deltage i dette samvær. Menuen vil altid være ganske 
almindelig hverdagsmad. Tilmelding er  nødvendigt til hver 
madbix. Tilmelding til Lene Ranvig. 
Men det kræver hver gang et madhold! Har du lyst og mod på at 
være med til at lave mad, så henvend dig også til Lene Ranvig.    /ccb 

 
       Loppemarked 28.. maj                                 Hygge i Madbixen                                  

Der kan være mange andre opgaver vi kan give os i kast 
med på Kongsgaarden? Men det kræver en stor indsats fra 
frivillighedens side. Vi mangler stadig at få flere frivillige 
aktiveret i arbejdet på Kongsgaarden. Er der noget  af 
ovenstående  du kunne tænke dig at deltage i? Så henvend 
dig til en af bestyrelsesmedlemmerne. 

 
 
 
 
Loppemarked 
Venneforeningen har sat lørdag den 28. maj af til afholdelse 
af et Loppemarked på Kongsgaarden. Det er tanken at det 
skal være et rigtigt Loppemarked. Det vil sige, at det skal 
være brugte sager der opstilles på standende til salg. Jo 
ældre jo bedre. 
Vi tænker at bruge både det nyrenoverede Svellehus, samt 
en del af den store lade, og udendørs omkring nævnte 
bygninger (hvis vejret tillader det) til stadepladser. 
Er du interesseret i en stadeplads kan du henvende dig 
til….. 
Prisen for en stadeplads vil være 100,- kr.  

/ccb      

Nye mål for fremtiden? 
Venneforeningen vil nu igangsætte renovering af haven. 
Både prydhaven og æblehaven skal undergå en forandring. 
Målet er at føre prydhaven tilbage til det oprindelige, og i 
æblehaven skal udplantes de nye træer der længe har stået 
i ”kravlegård”. 
Der skal opsartes en Historiegruppe. I denne gruppe skal vi  
arbejde med Kongsgaardens historie. Vi skal dykke godt 
ned i gemmerne og se hvad vi yderligere kan finde frem om 
Kongsgaarden udover den historie vi allerede kan. Et 
interessant projekt vil det være. 
Vi skal have nedsat et arbejdene ”Lade/maskin-udvalg” som 
skal tage sig af oprydning, hvad er værd at gemme, samt 
renovering af vores mindre maskinpark. Og evt. forestå 
skiftende udstilling af ”gammelt landbrug”. 
Der tænkes også oprettet en ”Bi-skole” hvor der skal 
arbejdes med rigtige bier. 

Vi skal i gang nu.
/ccb 

 

I øvrigt skal vi-  
have fundet på et navn til sydlængen (mødelokalet). Kom med dit 
bud på hvad du mener, vil være et godt navn for det nye møde- 
lokale i sydlængen. Det bedste forslag,- og det der bliver 
antaget belønnes med to flasker rødvin.  
Styregruppen på Kongsgaarden vil være bedømmelsesudvalg. 
Du kan skrive dit forslag på et stykke papir, og aflever det ved 
generalforsamlingen den 12. april. 

/ccb 
 



Kongsgaardens historie og fortællinger 
Historiegruppen skal samle på historier og fortællinger om 
Kongsgaarden og livet i og omkring gården.  
Her følger i stikordsform nogle ideer til hvordan det kan 
gribes an. Som det vil fremgå er der stof til mange grupper. 
Samtidig skal vi huske at formålet med at samle 
fortællinger er, at de skal bruges og bidrage til den 
oplevelse, det skal være at besøge Kongsgaarden. 

Jørgen From Andersen 
 
Kongsgaardens overordnede historie handler om 
Roskildebispens gård, Sorø Kloster’s og Sorø 
Akademis gård. Ljunge-slægtens gård, 
sognefogedgården slægtsgården, museumsgården 
Alle dokumenter og vidnesbyrd skriftlige såvel som 
mundtlige skal findes frem og samles til en fortælling, der 
kan vises som fast udstilling og skrives ned i en bog 
 
Kongsgaardens andre fortællinger (forslag) 
 
Fortællinger om Kongsgaarden bygninger og 
indretning og anvendelser 
Der skal indsamles viden om byggeskik, findes 
arkivmateriale, brandtaksationer m.m. og  tegninger og  
billeder og oplysninger om hvordan længerne har været 
indrettet og benyttet. Der kan opsættes små skilte, der 
fortæller om staldenes brug. 
 
Fortællinger om maskiner og redskaber og deres brug 
Registrering af alle maskiner og redskaber med billede 
beskrivelse af genstanden dens anvendelse alder og 
tilstand. Udvalgte genstande gøres klar til demonstration 
eller udstilling 
 

Fortællinger om gårdens produktion dyr, marker og 
have 
Indsamle oplysninger om Kongsgaardens dyrehold gennem 
tiderne 
og hvad har der været dyrket og hvor meget 
Arrangere temadage: høstdage, æbledage, malkedage, 
slagtedage osv 
Udgive små hefter - Undervisningsmateriale 
 
Fortællinger om arbejdslivet og hverdagen på 
Kongsgaarden  
om bondefamilien, karle og piger, daglejere, kræmmere, 
kunstnere og originaler 
Finde fotos breve nedskrevne erindringer indsamle og 
optage fra nulevende, der har haft deres gang på gården 
Fortællingerne kan udkomme som små artikler  
og særudstillinger evt. dvd med billeder og lydklip 
 
Fortællingen om Eremitten fra Susåen 
som en lille særudstilling 
 
Fortællingen om vandmøllen 
 
Fortællingen om renoveringen 
som et billedshow  
 
Fortællinger om Kongsgaarden i dag 
hvad sker der - hvad er der sket? 
indsamle dokumentation, billeder, video,  
presseklip m.m. 
 
 Stuehuset 
Stuehuset er et projekt for sig 
Alt inventar og løsøre skal  
registreres og dokumenteres 
med billeder. 
(noget er allerede gjort) 
Soveværelset skal reetableres 


