SVELLEHUSET

nr. 5

KONGSGÅRDEN
Formand for Venneforeningen Carl-Chr. Bringgaard overrrækker to gode flasker
Rødvin til Keld Nordlund som præmie for det gode forslag til navnet: Svellehuset.

Vi nåede lige at få vores gamle svinehus færdig restaurreret til Julestuen, hvor det
blev indviet. Hvad skulle vi i fremtiden kalde huset? Et godt spørgsmål,- hvorfor vi
lavede en konkurrence, hvor gode forslag til et navn kunne afleveres ved Julestuen.
Mange gode forslag kom ind, og det vil vi gerne sige tak for. Vi samlede alle forslag
og gennemgik dem, og blev til sidst enige om at forslaget: SVELLEHUSET var et
rigtigt godt navn. Den gamle svinestald er netop bygget af sveller, hvilket kom
tydeligt frem under renoveringen.
Så mere præcist kunne det ikke siges,- det navn som Keld Nordlund havde
foreslået,- og som vi antog. Tillykke og tak til Keld Nordlund som vandt
konkurrencen.
Svellehuset kan lejes til sammenkomster/receptioner etc. af Kongsgårdens
Venneforenings medlemmer til følgende priser:
kr. 500,00 pr. dag
kr. 750,00/weekend
-med et forbrugstillæg på kr. 100,00 i perioden oktober-marts.
Henvendelse herom sker til formanden for Venneforeningen.
Kontingent til Kongsgårdens Venneforening:
Girokort vedlægges til indbetaling af kontingent for perioden 1. maj 2008 til31. april 2009.
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00, Par/husstand kr. 200,00
Bedes indbetalt senest 31. april 2008.
Du kan gå ind på Kongsgårdens hjemmeside:
www.kongsgaardenbroby.dk
hvor du kan hente yderligere informationer om Venneforeningenog Fondsbestyrelsen, samt de nye tiltag der er igangsat på Kongsgården

Marts 2008

KONGSGAARDEN – HVORFOR?
Vær med i fællesskabet – gør visionen til en realitet!

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2008:
Arrangement:

Dato:

Generalforsamling

tirsdag den 15. april 2008

Løvspringstur/vandretur
på Kongsgårdens eng
i samarbejde med LAV
(Lille Anes Venner)

lørdag den 26. april 2008
Kl. 14,00

Sct. Hans fest i samarbejde
med LAV

mandag den 23. juni 2008

Tærskedag- samt evt. andre
Landbrugsaktiviteter

lørdag den 9. august 2008

Høstbal i Laden

lørdag den 20. september 2008

Julestue

søndag den 7. december 2008

Meld dig på nedenstående skema!
------------------------------------------------------------------------VIL DU GIVE EN HÅND TIL KONGSGÅRDEN / VIL DU VÆRE
AKTIV I KV?
Vi har flere tilbud til dig:
- du kan arbejde med have og bygninger,
- du kan bistå med arrangementer,
- du kan deltage i interessegrupper efter ønske, og
- du binder dig ikke til mere end du har tid og lyst.

HVAD KAN DU TÆNKE DIG?
Sæt KRYDS:
Have og omgivelser
Bygninger
Arrangementer
Interessegrupper
- Skriv emne/emner her: _______________________________________
HVEM ER DU?
Navn
Adresse
Tlf.
Mail

KENDER DU EN ANDEN SOM VIL VÆRE MED?
Navn
Adresse
Tlf.
Mail
Skemaet kan afleveres ved generalforsamlingen, eller sendes- mailes

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 15. april 2008
kl. 19,00 i SVELLEHUSET, Kongsgården.
Dagsorden i henhold til vedtægt.

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

