
Venneforeningens Generalforsamling 2012 blev afviklet den 12. april.  
Se referatet på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk 
                      
Svellehuset                      Vi er i gang med udvendig renovering af Svel- 

lehuset, og det skal males. Det gør vi lørdag den 
30. juni, hvor vi har brug for frivillige til hjælp 
til den opgave. Mød op lørdag den 30. juni og giv 
os en hånd med det. Vi sørger for forplejning 
under arbejdet. Af hensyn til forplejningen 
gerne tilmelding bringgaard@c.dk 
 

Åbent hus i juli måned m.v.  (se nærmere program på hjemmesiden) 
Alle dage undtagen mandag er der åbent på Kongsgaarden mellem kl. 
12.00 og 16.00. Tag venner og familie med. Kom og få en snak med os, nyd 
en kop kaffe med kage, som kan købes på stedet. Medbring gerne 
madkurven og indtag den i haven, på gårdspladsen- eller på engen. 
Musik i gården hver onsdag eftermiddag.  
 
Veteranbiltræf på Kongsgaarden lørdag den 7. juli kl.12-14 
 
Sommersangaften på Kongsgaarden torsdag den 12. juli kl. 19.00  
At synge sammen er til stor glæde for mange af os.  
Vi synger i sangcafeer vinteren igennem, men mangler  
her at synge nogle af alle de dejlige sommersange  
som står i Højskolesangbogen.  Kom og vær med til  
at synge dem, samt andre friske sange. Hvis vejret  
tillader det, vil vi starte på engen, og herefter rykke  
tilbage til Loen hvor kaffe med brød vil blive serveret.  
Kom og syng for livet, torsdag den 12. juli. 
 
4H børnedyrskue, høst- og tærskedag ”Liv i landet” den 25.-26. august 
Kom og oplev de mange udstillede dyr, legeplads, hoppeborg, tryllekunst- 
ner, Falkonér, opvisning i hestevognskørsel, oplev stemningen og miljøet 
som det var på landet i midten af forrige århundrede. Se hvordan det 
gamle landbrug arbejder, selvbinder, tærskeværk og meget andet. Tag 
børnene med og nyd en dag på Kongsgaarden i de meget hyggelige- og 
landlige omgivelser. Mad og kaffe kan købes i restauranten. 
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Har du husket at betale dit kontingent til Kongsgaardens Venneforening? 
Ellers gør det inden du tilmelder dig til Sct. Hans- festen! Du kan 
indbetale på konto nr. reg. 6823 konto nr. 0001020097. 
Kontingent: kr. 125,00 for enlige,  kr. 200,00 for husstandsmedlemsskab 

INDBYDELSE TIL SCT. HANS: 
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer i fællesskab Sct. 
Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen  

Lørdag den 23. juni 
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.) 
*Johan de Mylius holder båltalen – og der er sang/fællessang og under- 
holdning af Lars Grand Duo. 
Pladsen på engen åbnes for salg af kaffe, øl, vand, is, slik m.v. kl. 20,00 

               Alle er velkomne   
 
FÆLLESSPISNING       
Inden bålet tændes, arrangeres der igen i år fællesspisning kl. 18,30 som 
i år vil være i Kongsgaardens Svellehus.  
Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og 
jordbærgrød.  Pris kr. 130,- voksne, kr. 65,- børn under 12 år. 
Der kan købes øl, sodavand, vin,  (egne drikkevarer må ikke medbringes) 
Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende–, til formanden 
bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 senest 12. juni. 
(Der er begrænset deltagerantal til spisningen) 
 
*Årets båltaler Johan de Mylius (født 1944) er dansk H.C. Andersen 
forsker, ansat ved Syddansk Universitet, hvor han leder H.C. 
Andersen Centret under Institut for Litteratur, Kultur og Medier. 
dr.phil. 1981, Mylius har skrevet flere bøger om H.C. Andersen og 
andre emner indenfor litteraturhistorien. Er således også en stor 
B.S. Ingemann kender. Johan de Mylius skulle være kommet sidste 
år, men måtte melde afbud på grund af akut sygdom. Vi glæder os derfor til at 
høre hans tale i år. 
 
Den musikalske underholdning står Lars Gran Duo for. 
Med en kæmpe passion og respekt for de store danske sangskrivere underholder 
Lars Grand med sit show, hvor han akkompagneret af sin harmonika synger sange 
af Benny Andersen, Evert Taube, Sigfred Pedersen, Jeppe Aakjær samt andre 
digtere af nyere og ældre dato! Han underholder på store og små scener landet 
over og høster altid ros for sine autentiske og ikke sjældent humoristiske 
fortolkninger af landets store digtere og sangskrivere! 

Kik ind på hjemmesiden www.kongsgaarden.dk  for yderligere information om Kongsgaarden  
. 

 
Har du mail adresse må du meget gerne maile den til kassereren 
prebenlunda@gmail.com  
 
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2012: 

Arrangement:  Dato: 
Sct. Hans fest i samarbejde  
med LAV 

Lørdag den 23. juni 
 

”Kongsgaarden slår portene 
 op” 
 
 

Åbent hver dag i juli måned 
undtagen mandag  
kl. 12.00 – 16.00 
(i øvrigt efter aftale) 

Høst- og Tærskedag 
Landbrugsaktiviteter 
Børnedyrskue i samarbejde 
med 4H ”Liv i Landet” 

 
Lørdag og søndag  
den 25.-26. august  
 

Høstbal i Svellehuset Lørdag den 8. september  
Æbledag Lørdag den 6. oktober  
Madbix Tirsdag den 9. oktober 
Håndarbejdets dag Torsdag den 1. november 
Madbix og Andespil Torsdag den 8. november 
Julestue søndag den 9. december  

Venneforeningens bestyrelse: 
 
Formand   Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø  
tlf 57833805   mobil 40 433 433  mail: bringgaard@c.dk 
  
Næstformand Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted  
tlf. 57616463  mobil 22100756  mail: marileif@pedersen.mail.dk 
  
Kasserer Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted 
tlf. 57641173   mobil 21914173   mail: prebenlunda@gmail.com 
  
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: ranvig@privat.dk 
Anne-Marie Sarrring,  tlf. 57648064  mail: fattigaarden@get2net.dk 
Per Henrik Niemann,  mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk 
Steen Justesen, tlf. 57822875   mail: sju@post.tele.dk 
  
Suppleanter: 
John Ho Petersen, tlf. 29714451 mail: johnhopetersen@gmail.com 
Bente Pedersen, tlf. 57648094/20836894  mail: bobep@mail.dk 

mailto:preneblunda@mail.dk�
mailto:bringgaard@c.dk
http://www.kongsgaarden.dk/
mailto:prebenlunda@gmail.com
mailto:bringgaard@c.dk
mailto:marileif@pedersen.mail.dk
mailto:prebenlunda@gmail.com
mailto:ranvig@privat.dk
mailto:fattigaarden@get2net.dk
mailto:broby-kano@mail.tele.dk
mailto:sju@post.tele.dk
mailto:johnhopetersen@gmail.com
mailto:bobep@mail.dk

