
Har du husket at betale dit kontingent kr. 125.- til Kongsgaardens 
Venneforening? 
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Høstfesten! 
 
Aktiviteter/arrangementer på Kongsgaarden- datoer 2008: 
 

Arrangement: Dato: 
 
Høstbal i Laden 

 
lørdag den  20. september kl. 18.30 
 

Alle Helgens Aften 
Broby Kirke, efterfølgende 
kaffe, saft og spøgelseshisto-  
rier på Kongsgaarden 

 
onsdag den 5. november kl. 19.00 

 
Julestue 

 
søndag den 7. december kl. 11-16 
 

 
Venneforeningens bestyrelse: 
 

Formand 
Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø tlf 57833805   
mobil 40 433 433 
 

Næstformand 
Mogens Sckerl, St. Ladegårdsvej 8, 4180 Sorø tlf. 57638308 
 

Kasserer 
Helle Eriksen, Strandvejen 12, 4180 Sorø tlf. 57648317 
 

Hans Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Preben Lund Andersen, Suserupvej 49, 4180 Sorø 
Per Henrik Niemann, Strandvejen 32, 4180 Sorø 
Egon Thorsen, Sorøvej 80, 4171 Glumsø 
 

Suppleanter: 
Lene Ranvig, Næstvedvej 73, 4180 Sorø 
Ole Hansen, Strandvejen 33, 4180 Sorø           
 

Se hjemmesiden  www.kongsgaardenbroby.dk
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Høstfest lørdag den 20. september kl. 18.30 
 

Medlemmerne med evt. gæster indbydes herved til gammeldags 
Høstfest i Laden,- med spisning og efterfølgende bal med levende 
musik. 
Der serveres en to retters menu:            Broby Gullashsuppe-  
                                            med hjemmebagt brød, 

                   Gammeldags Æblekage,  
                                            kaffe og the. 
Kuvertpris kr. 140,- børn under 12 år kr. 70,- 
Drikkevarer øl, vand og vin købes ved Kornsiloen. 
 
Balmusikken leveres af  
”Harmonikagruppen”  
fra Broby Gl. Skole.. 
 
 
 
Tilmelding nødvendig – og bindende! – sker på nedenstående 
kupon, som sendes til kasserer Helle Eriksen, Strandvejen 12 
4180  Sorø,  eller på mailadresse: bringgaard@c.dk
Tilmelding senest 13. september 
 (begrænset antal pladser,-så hurtig tilmelding anbefales) 

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

 
 

Forsidebilleder er stemningsbilleder fra Høst-Tærskedagen 9. august 2008 

Nyt fra Fonden m.m. 
I januar i år fik vi besked fra Fonden Realdania, at de ville 
støtte istandsættelsen af tag og fag på Kongsgaarden. Der blev 
også udpeget en arkitekt, som skulle forestå projektet. Nu 
skulle vi blot vente på Sorø kommunes godkendelse af 
lokalplanen for området.  

 

Men lokalplanen blev forsinket og arkitekten blev syg.  
Nu er lokalplanen endelig blevet godkendt i Sorø byråd og 
arkitekten er blevet rask, så projektet kan gå i gang.  
Der bliver snart anlagt en parkeringsplads, og det første der 
sker med selve anlægget er istandsættelsen og indretningen af 
Sydlængen, som udvendigt beholder sine mure forsynet med 
stråtag, men indvendigt bliver forvandlet til et moderne 
formidlings- og forsamlingshus med et større samlingslokale 
samt kontor, køkken og toiletter. 
I mellemtiden har Kongsgaardens Venner lagt et stort arbejde i 
at skabe liv omkring Kongsgaarden som kulminerede med Sankt 
Hansfesten og Tærskedagen. 
I juli måned var der weekend-åbent og det var også en succes - 
ikke fordi der kom mange, men fordi der var mange positive 
reaktioner. 
På Venneforeningens initiativ er der rejst en flagstang 
midlertidigt på plænen, hvor der også er en lille 
æble”børnehave”, hvor nye stiklinger af gamle æblesorter skal 
vokse sig større så de kan blive plantet ud i æblehaven 
30. august åbnedes de to naturstier 
med oplysningstavler i samarbejde  
med Danmarks Naturfredningsforening  
og Venneforeningen, der bl.a. har  
opstillet hvilebænke langs ruten. 
DN har påbegyndt en registrering af 
plantelivet på engen. 
          Jørgen From Andersen 

mailto:bringgaard@c.dk

