
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer 2012: 
Arrangement:  Dato: 

Høst- og Tærskedag 
Landbrugsaktiviteter 

Børnedyrskue i 
samarbejde med  
4H ”Liv i Landet” 

 
Lørdag og søndag  

den 25.-26. august  
 

Høstbal i Laden Lørdag den 8. sep.   kl. 18:30 

Æbledag Lørdag den 6. okt.   kl. 10-16 

Madbix Tirsdag den 9. okt.   kl. 18:30 

Håndarbejdets dag Torsdag den 1. nov. kl. 16-20 

Madbix Torsdag den 8. nov. kl. 18:30 

Gammeldags Andespil Torsdag den 8. nov. kl. 20:00 

Julestue Søndag den 9. dec.  kl. 11-16 

   
HUSK øvrige kommende arrangemeter! 
 
Æbledag den 6. oktober: Kom og pluk, kom og pres egne æbler. 
 
Madbix den 9. oktober: Tilmelding til sju@post.tele.dk 
 
Håndarbejdets dag den 1. november:  (Se hjemmesiden) 
 
Madbix og Andespil den 8. november: Tilmelding som ovenfor 
 
         
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: mpoglp@gmail.com 
  
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 Sarring,  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. 57648394/20836894  mail: bobep@mail.dk 
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Børnedyrskue, 4H aktiviteter og 

Høstmarked på Kongsgaarden 

25.—26. august 2012 
Indgang kun 40 kr. for voksne 

 

Traditionelt 4H dyrskue 
 Legeplads og hoppeborg 
 4H’s oplevelsesvogn                             

 Køreshow 
 Tryllekunstner                               

 Foreninger 
 Arbejdende værksteder 

 Brugskunst 
 Kræmmere 

 Erhvervsudstillere 
 Historisk miljø på 4 længet museumsgård 

 Gammelt landbrug i arbejde 
 Dyrskuekro i Svellehuset 

 

Høst- og tærskedag 
Kongsgaardens venner viser: 

●  Mejning af korn med gammel                   
    hestetrukken selvbinder 

●  Tærskning 
●  Demonstration af Lister motor 

●  Udstilling af Kongsgaardens  
    maskinpark 
 

 

Cafe Loen + Stuehuset    
● Kaffe og kage i Sydlængen                     

● Besøg i de gamle bondestuer 

 

 

 

Følg med på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 

Høstfest lørdag den 8. september kl. 18.30 
 

Medlemmerne med evt. gæster indbydes herved til gammeldags 

Høstfest i Svellehuset,- med spisning og efterfølgende bal med 

levende musik. 

Der serveres en to retters menu:            Broby Gullashsuppe-  

                                            med hjemmebagt brød, 

                   Gammeldags Æblekage,  

                                            kaffe og the. 

Pris for menu + bal  kr. 140,- børn under 12 år kr. 70,- 

Drikkevarer øl, vand og vin købes 

 

Balmusikken leveres af  

”Harmonikagruppen”                            

fra Broby Gl. Skole.. 

Tilmelding nødvendig – og 

bindende  

Betaling sker ved ankomst til 

arrangementet. 

Du kan tilmelde dig/jer til 

høstfesten 2012 ved at 

benytte: 

mobil 2466 4416 eller email kgbroby@mail.dk  
Tilmelding senest lørdag den 1. september 

  

Kort nyt 
”Åbent Hus” på Kongsgaarden i juli måned har igen været en succes. 

Mange besøgene fandt vej til Kongsgaarden for at få en rundvisning og 

fortælling om stedet. Ja- helt fra USA og Australien har der været 

gæster. Sommersangaftenen var særdeles godt besøgt,- og de frem- 

mødte fik en god aften med fællessang og kaffebord. Skandinavisk Ford 

V8 klub aflagde besøg en lørdag, og fra Norge kom en V8 årgang 1932  af 

samme slags som Ejler Kjær Larsen var ejer af i begyndelsen 1950erne. 

Jo det har været et godt besøgt ”Åbent Hus” i juli måned. 

http://www.kongsgaardenbroby.dk/
mailto:kgbroby@mail.dk

