
Fra fondsbestyrelsen 
 
Vi er alle ved at blive utålmodige i forhold til den store ombygning. 
Det er ikke med vores gode vilje, at tingene trækker ud, men vi må 
ikke gå i gang uden den nødvendige byggetilladelse. Hér har vores 
fremsynethed ramt os, idet vores ønske om et pilerensningsanlæg 
skal omkring Fredningsnævnet, som virker som en forsinkende 
instans. Fondens bestyrelse arbejder på en midlertidig løsning. 
Bestyrelsen har søgt og modtaget støtte fra Fødevaredirektoratet til 
hegn i dyrefoldene. De nye hegn vil være klar omkring den 1. april. 
Der vil blive isat en låge for enden af hestefolden, således at 
vandrere nu kan få en hel rundtur, og ikke skal tilbage af samme 
rute. 
Bestyrelsen har tillige søgt og modtaget støtte fra Friluftsrådet til 
materialer til primitiv overnatning i den tidligere svinestald. Vi ser 
frem til at projektet er realiseret. 
Så ser vi frem til foråret og sommersæsonen og de mange gode 
aktiviteter, som Venneforeningen efterhånden har fået etableret. 
Venlig hilsen, Ea Stevns Matzon. 
 
*Middelalder-weekend
Venneforeningen arrangerer i samarbejde med Lynge-Broby Menig- 
hedsråd Middelalder-weekend på Kongsgaarden hvor der kommer 
til at ske en masse ting på Kongsgaarden lørdag den 4. april 
kl. 17,00 i forbindelse med Middelalderdagene. 
Der vil lørdagen igennem være aktiviteter på Kongsgaarden. 
Således kan nævnes Morgenbord kl. 11.00 med kaffe og 
middelalderbrød. Opvisning af div. middelalderarrangementer på 
engen bag Kongsgaardens Sydlænge (Kirkebakken): 
   Drabelige kampe udkæmpes 
   Opvisning med Falk 
      - og meget mere 
Der serveres spidstegt pattegris og lam med diverse tilbehør. 
Pris kr. 130,00 for voksne. Børn kr. 75,00. 
Der kan købes madbilletter på Kirkekontoret i Lynge Præstegård. 
Der vil aftenen igennem være underholdning/kædedans/sang etc. 
Der er begrænsede pladser til spisningen. 
Se i øvrigt dagspressen samt opslag/arrangementsfolder med 
detaljeret program for weekenden. Og på www.lynge-kirke.dk
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Der indkaldes herved til Generalforsamling i Kongsgaardens 
Venneforening: onsdag den 15. april 2009 kl. 19,00 i 
Svellehuset. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se 
www.kongsgaardenbroby.dk/vennerne/tilmeld) 
På valg er: Helle Eriksen, Egon Thorsen, Preben Lund Andersen og 
Hans Ranvig samt suppleanterne Ole Hansen og Lene Ranvig 
Helle Eriksen ønsker ikke genvalg. 
 
Arkitekt Ejnar Chang fra Berings Tegnestue kommer og beretter om 
Kongsgaard projektet. 
 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening:  
Girokort vedlægges til indbetaling af kontingent for perioden 1. januar 2009 til - 
31. december 2009. 
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00,  Par/husstand kr. 200,00 Bedes indbetalt 
senest 15. april 2009. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
Du kan gå ind på Kongsgaardens hjemmeside: 
                                                        www.kongsgaardenbroby.dk
hvor du kan hente yderligere informationer  om Venneforeningen- 
og Fondsbestyrelsen, samt de nye tiltag der er igangsat på Kongsgaarden 

 
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2009: 
 

Arrangement:  Dato: 
*Middelalder weekend 
I samarbejde med Lynge-
Broby Menighedsråd 

  
4. april 2009 

Generalforsamling 
 

onsdag  den 15. april 2009 kl. 19 
 

Sct. Hans fest i samarbejde  
med Lille Anes Venner 
 

mandag den 23. juni 2009  
 
 

Kongsgaarden åbent hus 
 

Hver weekend i juli måned  kl. 12-17 
Tag venner og madkurv med 

Høst- og Tærskedag 
Landbrugsaktiviteter 
Børnedyrskue i samarbejde 
med 4H 

 
Lørdag og søndag  
den 22.-23. august 2009 
 

Høstbal i Laden lørdag den 19. september 2009 
 

Julestue søndag den 6. december 2009 
 

Arbejdsdage - der er brug for 
mange hænder 

hver onsdag kl. 18 - 21 

 
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           

http://www.kongsgaardenbroby.dk/vennerne/tilmeld
http://www.kongsgaardenbroby.dk/

