Under denne styregruppe tænkes etableret en række grupper eller laug
som hver varetager et interesseområde hvor vi foreløbig har følgende
forslag:
z Køkken og stuer
z Bondegårdshave
z Æblehave
z Ølbrygning m.m.
z Vedligeholdelse, reparationer m.m.
z Kongsgaardens historie
z Hjemmeside/webmaster/PR
z Restaurering af vogne, maskiner, inventar m.m.
z Biavl
z Pileflet
z Markarbejde, demonstration af gamle teknikker m.m.
z Jagt/fiskeri
z Husflid.
z Fjerkræ
Det er som nævnt forslag, og nye ideer modtages med glæde.
Meningen er, at medlemmerne kan melde sig til det eller de område/r,
der har interesse, og derefter er det den enkelte gruppes opgave at
varetage arbejdet helt selvstændigt efter aftale med styregruppen.
Kort sagt, ring eller mail til Mogens Sckerl, telefon 57638308, Email sckerl@mail.tele.dk, eller Flemming Hansen, telefon 56959248,
E-mail b.fl.hansen@stofanet.dk.,
og få nærmere oplysninger om den enkelte gruppe/laug.
Et nødråb yderligere..........................!
Udover indførelsen af planen for det fremtidige arbejde er vi i en
situation, hvor vi skal have ryddet op forskellige steder på gården inden
Sct. Hans, således at alt er i orden til det store arrangement omkring
bålet.
Vi har arbejdsdage hver lørdag fra kl. 9-15, hvor man ikke skal melde sig
på forhånd, men komme i den udstrækning man har tid. Der vil hver gang
være repræsentanter fra bestyrelsen, således at man straks ved hvad
der skal laves den pågældende dag. Kom og vær med og mød med
arbejdshandsker, praktisk tøj og solide sko.
På gensyn på Kongsgaarden.
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Kongsgårdens Venners bestyrelse:

Carl Bringgaard: tlf. 57833805 eller mobil 40 433 433 (formand)
Flemming Hansen: tlf. 56959248 (næstformand)
Helle Eriksen: tlf. 57648317 (kasserer)
Hans Ranvig, Preben Andersen, Per Henrik Niemann og Egon Thorsen.
Suppleanter: Lene Ranvig og Mogens Sckerl
INDBYDELSE TIL SCT. HANS:
Kongsgårdens Venner og Lille Anes Venner arrangerer
i fællesskab Sct. Hansfesten.
Det bliver på Kongsgårdens eng ned mod Susåen
Lørdag den 23. juni
Bålet tændes kl. 21,30 (ca.)
Suzanne Brøgger holder båltalen – og Sorø Underholdningskor synger
for på de kendte sange.
Alle er velkomne – tilmelding ej nødvendig
FÆLLESSPISNING
Inden bålet tændes, arrangeres der i år fællesspisning på Kongsgårdens
gårdsplads. (I tilfælde af dårligt vejr har vi mulighed for at være i
laden)
Slagter Poul Mikkelsen sørger for maden: stor grillbuffet m.v.
Kuvertpris kr. 100,- børn under 12 år kr. 50.
Der kan købes øl, sodavand, vin, kaffe & kage (egne drikkevarer må ikke
medbringes)
Tilmelding nødvendig – og bindende! – sker på nedenstående kupon,
som sendes til kasserer Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180 Sorø
senest 10. juni


Vi kommer ____ voksne (kr. 100,-) og ____ børn u. 12 (kr. 50)
Navn ____________________________________________
Adresse__________________________________________
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Projektet Kongsgaarden trænger til hjælp. Emnet blev lagt frem på
generalforsamlingen.
Der er mange forskellige arbejdsopgaver der skal udføres for at hele
projektet bliver vellykket. Arbejdsopgaver - der skal udføres af
medlemmerne - som stiller krav til:
z interesse og forståelse for bevarelse af gårdens bygninger og
inventar
z muskelkraft og praktisk håndelag, men også
z sans for de finere detaljer
z lyst til at arbejde i team med andre ligesindede
for bare at nævne nogle af de elementer der skal indgå når vi sammen i
et rart og muntert miljø arbejder sammen.
Hidtil har det været Fondsbestyrelsens og Venneforeningens
bestyrelsesmedlemmer og enkelte andre der har deltaget i arbejdet, og
de kan alle bekræfte, at samværet og arbejdet er både givende og
sjovt.
Vi har i året der er gået fået erfaringer ved vores arrangementer,
inspiration fra medlemmerne og undersøgt hvad man gør i lignende
projekter landet over. Det står på den baggrund helt klart, at de meget
varierede arbejdsopgaver skal konkretiseres fordi man ikke kan
forvente, at alle har lyst til at deltage i det hele. Man skal naturligvis
deltage efter interesse og evne. Det betyder altså at alle modtages med
glæde og med det de kan udrette.
Derfor har vi nu lavet en plan for organiseringen af arbejdet på
Kongsgaarden.
Vi har nedsat en styregruppe der består af formændene for de to
bestyrelser samt to medlemmer valgt med et medlem fra hver
bestyrelse. Denne gruppe får ansvaret, for det arbejde der skal udføres
på Kongsgaarden. En nøjere beskrivelse af opgaverne er ved at blive
udarbejdet.

