
Træfældning ved Kongsgården 
Af hensyn til bygningerne - ikke mindst sydlængen - er det 
nødvendigt at fælde en del af de gamle selvsåede asketræer, som 
står alt for tæt på bygningerne. Ved samme lejlighed bliver der tyndet 
ud i trærækken som står rundt om den kommende parkeringsplads. 
Svage og undertrykte træer fjernes, så de resterende træer kan få 
plads og bedre vækstbetingelser.  
Akademiets skovdistrikt har sagt ja til at udføre fældningsarbejdet og 
den efterfølgende oparbejdning og fjernelse af træet, som har en vis 
(men begrænset) værdi, som vil blive modregnet i den regning vi får 
fra Akademiet for at udføre opgaven. Vi venter p.t. på at få 
Akademiets tilbud på hvad det vil koste. Det er planen at arbejdet 
skal udføres i begyndelsen af 2008 - gerne i en frostperiode, så 
jorden ikke bliver kørt så voldsomt op, som hvis det foregår på våd, 
blød bund. 
Men vi har lovet akademiet, at alle de små træer på arealet syd for 
sydlængen er skovet og fjernet inden skovningen af de store træer 
går i gang. Den opgave skal vi selv udføre, så det skal igangsættes 
snarest muligt, ligesom vi også selv skal sørge for at fjerne de to 
fold-hegn, som står ved sydlængen. 
  
Natursti og Information. 
Vi har i samarbejde med DN Sorø søgt om støtte fra Friluftsrådet til 
at få etableret en afmærket trampesti på engene langs med åen 
samt til informationsskilte ved Kongsgården. Friluftsrådet har for nylig 
bevilget kr. 25.000 til dette projekt, hvilket er godt det halve af det 
ansøgte beløb. Så nu skal vi prioritere de 25.000 til de vigtigste dele 
af projektet, så denne første del af projektet kan blive sat i gang, og 
så skal vi derefter overveje hvordan vi kan skaffe de resterende 
penge til 2. del af projektet. Det videre arbejde foregår i samarbejde 
med DN. 
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”Julen sig nærmer” som man sagde engang. Men intet har ændret 
sig. Heldigvis nærmer tiden sig hvor vi alle ud fra vore forskellige 
behov og muligheder kaster os ud i den dejlige traditionsrige periode 
hvor der skal laves julekalendere, adventskranse, klippes hjerter, 
kræmmerhuse, kurve, engle og meget andet. Der skal øves sange til 
højtiden. Der skal forberedes hjemmelavet konfekt og bages 
småkager og ikke at forglemme pyntningen af hjemmet og måske 
haven. Alt sammen aktiviteter der kan samle familierne og som 
måske kan bidrage til at børnene kan mærke en ægte glæde over alt 
det der sker.  
Alt det og mere til har vi naturligvis tænkt over på Kongsgaarden. Vi 
vil gerne hjælpe familierne i deres forberedelser og samtidig bidrage 
med en stemningsfuld juleoplevelse hvor man kan blive inspireret, 
købe ting og sager som man slet ikke kan undvære til jul og også få 
noget at drikke og spise.  
Vi gentager succesen fra sidste år, men i år har vi meget bedre 
forhold at byde på. Selve julestuen er nu placeret i Kongsgaardens 
svinehus, der er helt renoveret indvendigt og bliver det  udvendigt til 
foråret. Vi er alle meget glade for dette resultat, der i meget høj grad 
er udført af nogle af bestyrelsens medlemmer og enkelte andre. 
Svinehuset har ikke noget navn og det skal det have. Derfor 
indbydes til en konkurrence som afholdes i forbindelse med julestuen 
hvor vi beder gæsterne komme med forslag til et navn til huset. 
Når julestuen er slut trækker vi en heldig vinder og så er der en 
præmie.  
Mød op og nyd en hyggelig dag hvor man også kan møde venner og 
bekendte og få en lille snak. Gør dagen til en familiedag for 
arrangementet er også til for børnene. 
Vel mødt.  

Venneforeningen 
 
 
Nyt  Nyt  Nyt 
Kongsgaarden har nu sin egen hjemmeside:  
                                                       www.kongsgaardenbroby.dk   
som løbende bliver opdateret med aktuel information, samt billeder. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Mange salgsboder med masser af Juleting:  
Juledekorationer, Nisser, Julekort, Keramik,  

Strik, Honninghjerter,  Hjemmelavet   
og meget mere. 

samt juleglade spillemænd 
 

Og i gården 
kan du købe Juletræet        

 
I stuerne serveres Gløgg/kaffe  

og hjemmelavede æbleskiver 
 

VI SES PÅ KONGSGÅRDEN TIL HYGGELIG JULESTUE 
 

 


