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Julestue 4. december
Juletræet med sin pynt i Loen
November 2011

Vi mangler stadig frivillige på Kongsgaarden til at
tage del i den indsats, der skal til, for at få sat rigtig
gang i hjulene. Derfor inviterer vi til:
Temadag på Kongsgaarden
Lørdag, den 14. april 2012
i tiden 10.00 til 14.00
Bestyrelsen for Kongsgaardens Venneforening vil fortælle om projektet
og visionen ”Kongsgaarden”.

Hvad skal vi?
Hvad vil vi?
Hvad kan vi?
Venneforeningens arbejdende grupper vil orientere om deres opgaver:
Historiegruppen (Jørgen)
Havegruppen (Helga)
Maskin- og redskabsgruppen (Leif)
Mad- og kulturgruppen (Lene)
Stuehusgruppen (Helle)
Formidlingsgruppen.(Carl-C)
Det er venneforeningens ønske at mange vil få lyst til i fremtiden,
at deltage som frivillig i Kongsgaardens mange aktiviteter i vejen mod
”Det levende gårdmuseum” og livet på landet før og nu.

Venneforeningen er vært ved en lettere frokost.
Mød frem og hør om Kongsgaardens aktiviteter er noget for dig.

Julestue søndag den 4. december kl. 11-16.
Igen i år arrangerer vi Julestue på Kongsgaarden. Der vil være
18 stadeholdere tilstede i år, så det er igen fuldt hus,- alle
pladser er udsolgt.
Udbuddet vil være meget varieret i år. Stade holderne har
meget godt med at tilbyde såsom - tørklæder, strikkede bamser,
smykker af forskellig art, småkager, æblesaft og selvfølgelig
også juleting som dekorationer, lys m.v.
Der bliver meget interessant at se på, og købe med hjem til at
forsøde Julen med.
Og på vanlig vis vil der blive mulighed for at købe kaffe, juleglögg
og æbleskiver i Cafe Loen (Sydlængen).
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 4. december 2011 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 2011,
med håbet og ønsket om, at vi vil ses rigtig mange gange i det nye
år 2012 til hyggeligt samvær på Kongsgaarden.
Carl-Christian Bringgaard

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer
- datoer 2011 og 1 halvår 2012:
Arrangement:
Julestue
Madbix
Madbix
Madbix
Madbix
Generalforsamling
Temadag
Loppemarked

Dato:
søndag den 4. december kl.11–16
Tirsdag den 10. januar kl.18:30
Torsdag den 9. februar kl.18:30
Tirsdag den 13. marts kl.18:30
Torsdag den 12. april kl.18:30
Torsdag den 12. april kl.19:30
Lørdag den 14. april kl.10-14
Lørdag den 19. maj kl.10-16

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
Følg med på hjemmesiden:

www.kongsgaardenbroby.dk

