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KONGSGÅRDEN
HØSTMARKED-HØSTFEST
lørdag den 8. september

Malet af EGT 2006

August 2007

Høstmarked lørdag den 8. september kl. 13,00-18,00
Kongsgårdens Venneforening har herved fornøjelsen at indbyde
dig til Høstmarked på Kongsgården.
Der vil på dagen være en masse aktiviteter som vi glæder os til at
byde dig velkommen til:

• Høstmaskiner gennem tiderne udstilles
• Veterantraktorudstilling
• Markarbejde med Veterantraktorer, pløjning
etc.
• Markarbejde med heste
• Hestevognskørsel
• Ponyridning for børn
• Gamle lege for børn i haven (is kan købes)
• Udstillere: Pileflet m.v.
• Udstilling af Høstbilleder m.v.
• Frugthaven er åben
• Stuehuset er åbent
• Kaffe og hjemmebagt kage kan købes
• Kl. 17,00: Åben Kirke i Broby Kirke
m/forevisning af kalkmalerier samt orgelmusik
• *Spisning kl. 18,30,- med efterfølgende Høstbal
i Laden (se omstående side)
(*tilmelding til spisningen nødvendig)

Medlemmerne opfordres,- som sidste år til at donore
hjemmebagt kage til eftermiddagskaffen.
Henvendelse angående dette til:
Gurli Thorsen tlf. 57646849 eller e-mail: egt@pc.dk

Høstfest kl. 18,30
Medlemmerne med evt. gæster indbydes til gammeldags Høstfest i
Laden,- med spisning og efterfølgende bal med levende musik, som
leveres af ”Harmonikagruppen” fra Broby Gl. Skole.
Der serveres en to rettes menu:

Bøf Stroganoff,
Gammeldags Æblekage,
kaffe og te.

Kuvertpris kr. 140,- børn under 12 år kr. 70,Drikkevarer øl, vand og vin købes ved Kornsiloen.
Ballet indledes med gammeldags kædedans.
Tilmelding nødvendig – og bindende! – sker på nedenstående kupon,
som sendes til kasserer
Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180 Sorø, senest 27. august
På mail-adresser på bagsiden kan der også tilmeldes.
(begrænset antal pladser, - så hurtig tilmelding anbefales)

Vi kommer ____ voksne (kr. 140,-) og ____ børn u. 12 (kr. 70)
Navn ____________________________________________
Adresse__________________________________________
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

På glædeligt gensyn på Kongsgården den 8. september

Kom og vær med..............................
Mange opfordringer er sendt til medlemmerne om at være
med i arbejdet på Kongsgården.
Stadig er det kun bestyrelsen, og enkelte andre der deltager.
Vi mangler folk til det videre arbejde, hvis projektet
”Kongsgården” skal gennemføres fremover.
Tag en hurtig beslutning og få en snak om mulighederne med en
fra bestyrelsen - eller mød op når vi har arbejdsdage på
gården. Du vil blive en del af et mangfoldigt, hyggeligt og
humørfuldt miljø hvor dine særlige evner og interesser kan
blive brugt.

Kongsgårdens Venner:
Formand: Carl-Chr. Bringgaard, tlf. 57833805 mobil 40 433 433
e-mail bringgaard@c.dk
Næstformand: Flemming Hansen, tlf. 56959248
e-mail b.fl.hansen@stofanet.dk
Kasserer: Helle Eriksen, tlf. 57648317

