
Har du mail adresse må du meget gerne maile den til prebenlunda@mail.com 
 

Aktiviteter/arrangementer 2012: 
                                                      
Arrangement:  Dato: 
Madbix  Torsdag den 12. april kl.18:30 
Generalforsamling Torsdag den 12. april kl.20:00 
Temadag Lørdag den 14. april kl.10-14 
Loppemarked Lørdag den 12. maj kl.10-16 
Sct. Hans Lørdag den 23. juni 
Juli måned åbent Se  www.kongsgaardenbroby.dk  
Liv i Landet Høste/tærske 25.-26. august 
Høstfest Lørdag den 8. september 
Æbledag Lørdag den 6. oktober 
Madbix Tirsdag den 9. oktober 
Håndarbejdets dag Torsdag den 1. november 
Madbix-Andespil Torsdag den 8. november 
Julestue Søndag den 9. 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 
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Generalforsamling 2012 torsdag den 12. april 
 
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens 
Venneforening: torsdag den 12. april 2012 kl. 20.00 i 
”Loen” Kongsgaardens sydlænge. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne  
          (se   www.kongsgaardenbroby.dk  →vennerne→vedtægter) 
På valg er: Steen Justesen, Per Henrik Niemann og Carl-Chr. 
Bringgaard.  

Der indledes med spisning (madbix) kl. 18:30 for 
medlemmer af Kongsgaardens Venneforening, hvortil 
der er tilmelding til Steen tlf. 24642875  eller på  
mail: sju@post.tele.dk  Pris kr. 50 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring:  
§ 5 punkt 4 ændres til: ”Stemmeret har alle der har betalt 
kontingent for indeværende år inden generalforsamlingen”.  
Samt i §7 tilføjes: ”Vedtægtsændringer kan vedtages på 
generalforsamlingen ved 2/3 del af de fremmødtes stem- 
mer” 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening:  
Indbetalingskort vedlægges til indbetaling af kontingent for 
perioden 1. januar 2012 til - 31. december 2012. 
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00,  Par/husstand kr. 
200,00 Bedes indbetalt senest 12. april 2012. 
 
Der kan også betales kontingent via netbank  
Som bankoverførsel til konto:     reg. 6823  konto. nr. 0001020097 
eller som indbetalingskort          +73         +84078425 

HUSK at anføre medlemsnummer (står på indbetalingskortet) 
 

Følg med på hjemmesiden:    www.kongsgaardenbroby.dk 

 
 

 

Du inviteres til: 

Temadag og åbent hus 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) 
Vedligeholdelsesgruppe (Preben). Møllelaug? 
 
Måske er det lige dig vi har brug for? Har du lyst til at være aktiv 
medspiller på Kongsgaarden, så læs videre i de indlagte sider.  
 
Kongsgaarden vil være vært ved en lettere frokost på Temadagen. 
 

Indvielse/åbning af Shelters/Herberget på Kongsgaarden 
 
Kl.  14.00 vil der efter Temadagen blive en officiel åbning af 
Shelter/Herberg. Det markeres med snor klipning og besigtigelse af 

lokaliteterne. Samtidig indvies 
den nye grill. 
 
 
   Kom og vær´  med,  
   og overvær indvielsen af  
   Kongsgaardens primitive 
   overnatnings muligheder. 
. 
 
 
 

 



Vedligeholdelsesgruppen  
Kongsgaardens bygninger og omgivelser 
Der vil være brug for en folk, som i fællesskab kan forestå mindre 
vedligeholdelses opgaver på Kongsgaardens bygninger, såvel indenfor 
som udendørs. Desuden er det en opgave at holde pænt og ryddeligt 
udendørs omkring bygningerne. 

 
Der skal også indrettes et 
velfungerende værksted 
 
Større arbejder og  forbedringer 
iværksættes af 
Lone og Ejler Kjær Larsens Fond 
 

 

Møllelaug ? 
Den gamle vandmølle 
Ved møllebakken findes ruinerne af den gamle vandmølle fra midten af 
1800-tallet. Det  er håbet at nogle får lyst til at arbejde med at få 
genetableret møllen og møllesøen. Der skal projekteres og søges om 
støtte. 

  

       
 
 

Andre igangværende projekter/arrangementer 
 

4-H dyrskue 

Håndarbejdets dag 

Loppemarked 

Biavl 

Le-laug 

Æblehaven 

 

 

TEMADAG 
på 

 
 
 

 

KONGSGAARDEN i VESTER BROBY 

Lørdag den 14. april 2012  kl. 10.00 til 14.00 
Alle interesserede inviteres til åbent hus og temadag på 

Kongsgaarden, Strandvejen 13, Vester Broby 
Vi mødes i Svellehuset 

hvor Kongsgaardens Venneforening vil præsentere 
projektet og visionen ”Kongsgaarden”. 

 

Hvad skal vi?    Hvad vil vi?      Hvad kan vi?  

Program 

10:00  Velkomst i Svellehuset 

10:10  Bestyrelsen præsenterer visionen 

10:20  De enkelte arbejdsgrupper giver et kort oplæg om 
            formål og arbejdsform 

11:00   Gruppearbejde – repræsentanter for arbejds-
grupperne  fordeles rundt på gården og tager imod og viser 
frem og giver prøver og besvarer spørgsmål 

12:30  Venneforeningen byder på en lidt at spise 

13:00  Gruppearbejde fortsat 

13.45  Samling i Svellehuset    Hvem vil være med? 

 !4:00  Temadag slut    

Derefter officiel indvielse af Herberg/Shelter 
 



Historiegruppen 
Kongsgaardens fortællinger 
Kongsgaarden har en spændende historie, der går tilbage til 
Hvideslægten. De mange dokumenter og andet materiale skal 
gennemgås og omsættes til fortællinger om livet på og omkring 
Kongsgaarden.  
Der skal også indsamles/optages billeder, film og lydoptagelser fra 
nyere tid. 

 
Havegruppen   
Kongsgaardens prydhave 
Der arbejdes med at genskabe prydhaven som den så ud i 50’erne 
vest for stuehuset med stauder og med anlæg af den oprindelige 
grussti langs med staudebedet, med indgang fra den gamle havedør. 
Ud mod gårdspladsen og syd for Loen skal der også vokse blomster 
f.eks. stokroser. 
 
                      På sigt kan der blive tale om  
                            at anlægge en 
                           mindre køkkenhave. 
 
Maskin- og redskabsgruppen  
Kongsgaardens maskiner, vogne og redskaber 
Den gamle bliklade fra 1938 er rammen om gruppens arbejde med at.  
registrere og beskrive de enkelte genstande.  Der er brug for folk med 
lyst til at renovere og istandsætte de gamle maskiner og redskaber 
så de fremstår som nye originale. De skal opstilles på en måde så de 
kan ses af Kongsgaardens mange besøgende. 
 
                   Ved særlige lejligheder  

              afprøves maskinerne 
 
                                 Tærskedag på Kongsgaarden  
                                 med det gamle tærskeværk       

Mad- og kulturgruppen 
LOEN (Sydlængen) og SVELLEHUSET skal summe af liv. 
Ud over at blive udlejet til foreninger og private fester skal Loen også 
være ramme om kulinariske og kulturelle oplevelse for et bredere 
publikum:  
                                       madbix, sangcafé, andespil 
                                       foredrag, koncerter, filmaftner, m.m.                                                                                                                       
                                           

og i Svellehuset kan der være Sankt Hans- 
spisning, høstbal, julestue, diverse markeder                                                                                     

                                        m.m. 
 
Mad- og kulturgruppen kommer med ideer, og der planlægges og 
arrangeres i samarbejde med de aktuelle aktører 

Stuehusgruppen  
Stuehuset er Kongsgaardens perle 
Stuerne står næsten urørte siden Lones død i 2006 og viser 
bondestuerne som de så ud i1950’erne. 
Stuehuset og inventaret skal passes og plejes, pudses og vaskes  
og der skal dækkes op og pyntes til særlige lejligheder 
                                f.eks.: 
             Alle helgens aften 
             Julestue 
 
 
Formidlingsgruppen    
Kongsgaarden får mange  gæster 
Den ene gruppe eller forening  efter den anden henvender sig for at få 
en rundvisning og fortælling om stedet. I sommertiden er der perioder 
med fast åbning, hvor der kommer en del besøgende. 

Der er derfor brug for 
guider, der kan vise rundt 
og fortælle om bygninger-
ne og deres brug  - om 
landbruget med marker og 
enge - om livet på gården 
gennem tiderne   

- om den  store renovering samt de aktuelle aktiviteter og planer 
 
 

I udstillingsrummet kan 
resultater af disse 
undersøgelser og indsamlinger 
udstilles såvel i en fast udstilling 
som i skiftende udstillinger med 
forskellige temaer 


