
2009 – året der kommer 
 
Gang i byggeriet 
Sydlængen skal forvandles til et forsamlingshus med de gamle mure 
som en skal med en hel ny bygning indeni. Her bliver samlingslokale, 
køkken, kontor og toiletter 
I grisestalden i østlængen skal der indrettes primitiv overnatning for 
vandrerfolket. 
Nye hegn 
Foldene bliver forsynet med nye hegn 
Svellehuset 
Der kommer nyt tag på Svellehuset, der også bliver malet. 
Rundvisninger 
Der bliver arrangeret hyppige rundvisninger i løbet af sommeren, 
hvor der er mulighed for at følge byggeriet og arbejdet med de gamle 
håndværk 
Succes’er følges op 
Sankt Hans, Høst- og tærskedag, Høstgilde, Alle helgen, Julestue,  
Nye idéer 
Fastelavn, Grundlovsfest på engen, flere landboaktiviteter, 
æbledage, ølbrygning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongsgaardens Venner: 
Konst. formand: Mogens Sckerl, tlf. 57834817 
Kasserer: Helle Eriksen, tlf. 57648317 
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 2008 - året der gik 
Støtte 
Året startede løfterigt med budskabet om at Fonden Realdania ville 
støtte Kongsgaard-projektet med godt 4 millioner til tag og fag 
Forsinkelser 
Men det tog tid inden de nødvendige godkendelser og lokalplanen 
var på plads. Det skete først i september. Dertil kom at 
arkitektfirmaet var ramt af sygdom, så projekteringen kom også sent i 
gang. 
Sydlængen 
Men venneforeningen lå ikke på den lade side. Der blev fældet træer 
omkring Sydlængen, der også blev fuldstændig tømt og klar til 
istandsættelsen 
Vandrestier 
Der blev åbnet 2 naturstier med ruteplan og skiltning 
Haven 
Der blev anlagt et område med nye æbletræer til senere udplantnig i 
æblehaven. Og der blev rejst en flagstang på plænen, 
P-pladsen 
Nåede lige at blive anlagt inden Julestuen 
Sankt Hans 
120 til spisning i laden og over 300 hørte båltalen ved Piet van Deurs 
Sommerweekends 
4 weekends i juli var der åbent med rundvisninger – der kom ikke så 
mange, men der var stor interesse blandt dem der kom. 
Høst- ogTærskedag 
Et nyt og meget vellykket tiltag, hvor selvbinderen og det gamle 
tærskeværk kom i funktion 
Høstgilde 
80 til spisning i laden og så var der bal bagefter 
Kaffegilder 
Vester Broby menighedsråd og Lille Anes Venner har ved flere 
lejligheder benyttet Svellehuset eller Stuerne til kaffesammenkomst 
ligesom der har været flere selskaber på besøg  
Julestue 
Afholdes d.7. december hvor der fra 16 salgsboder i Svellehuset 
tilbydes hjemmegjorte ting til fryd for øjet og ganen, mens der 
serveres gløgg og æbleskiver i julestuerne

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

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

Keramik, lys, glas, bagværk 
og meget mere. 

samt juleglade spillemænd 
 

Og i gården 
kan du købe Juletræet        

 
I stuerne serveres Gløgg/kaffe  

og hjemmelavede æbleskiver 
 

VI SES PÅ KONGSGAARDEN TIL HYGGELIG JULESTUE 
 


