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Julestue i Svellehuset
November 2012

Julestue søndag den 9. december kl. 11-16.
På Kongsgaarden. Der vil være 20 stadeholdere tilstede i år, så
det er igen fuldt hus,- alle pladser er udsolgt.
Vi glæder os til igen at afholde den traditionsrige Julestue i
Svellehuset, og glæder os til at byde alle vores trofaste venner af
Kongsgaarden velkommen til Julestue. Der er igen meget at se på,
føle på, og købe med hjem til pynt i huset. Og der kan også købes
spiselige ting som frisk brød, samt småkager, syltetøj etc.
Og på vanlig vis vil der blive mulighed for at købe kaffe, Julegløgg
og æbleskiver i Cafe Loen på Kongsgaarden.
Stuehuset vil være pyntet op til jul. Og i det gamle køkken vil der
også i år være en livlig aktivitet, hvor der på gammeldags maner
vil blive Julebagt i det gamle komfur.
Vi håber som sædvanligt, at se rigtig mange af jer til Julestue på
Kongsgaarden søndag den 9. december 2012 mellem kl. 11 – 16.
Tag venner og familie med.
Alle vores trofaste medlemmer ønskes en rigtig god jul, samt et
godt nytår. Tak for opbakningen til vores arrangementer i 2012,
med håbet og ønsket om, at vi vil ses rigtig mange gange i det nye
år 2013 til hyggeligt samvær på Kongsgaarden.
Carl-Christian Bringgaard

Madbix

Succesen med Madbix fortsætter vinteren igennem.
Vi er kommet godt fra start, hvor hyggen breder sig ved hvert
arrangement. Næste gang er tirsdag den 8. januar 2013 kl. 18.30.
Hvad skal vi have at spise? Vides ikke - det er en overraskelse!
Men torsdag den 14. februar er det drengene der laver mad. På
vanlig vis (prøvet én gang) vil de lave stegt flæsk med
persillesovs, og til dessert Citronfromage med flødeskum. Og vi
lover der vil være rigeligt med flæsk i år.
Tirsdag den 12. marts ved vi endnu heller ikke hvad menuen bliver.
Og vi slutter sæsonen torsdag den 11. april hvor der
efterfølgende er generalforsamling i venneforeningen.
Tilmelding til madbix: Steen Justesen sju@post.tele.dk eller
mobil 24642875

Kongsgaard Jazz fredag den 15. marts kl. 20.00
Som et nyt tiltag vil vi prøve at afholde en Jazzkoncert I
Svellehuset. Vi har fundet at der er en
fantastisk god akustik i Svellehuset, og
hvorfor ikke bruge det? Vi lægger ud
med:
Scandinavian Rhythm BoysSom blev startet i 1997, og spiller
rytmisk musik fra 1890erne frem til 2. verdenskrig. Et akustisk
ensemble, med en dynamisk fremtræden, og et repertoire der
indeholder sjældent spillet ragtime, oprindelig blues, spiritual,
gospel, brass band musik samt forskellige tidlige jazzformer,
deres musik hælder til tonesproget som det lød i Chicago, New
York og New Orleans revival. Scandinavian Rhythm Boys har
turneret i Sverige, Canada, USA og senest i Ungarn.
I pausen kan købes kaffe, øl, og vin.
Du kan allerede nu bestille en billet til denne spændende koncert.
Billetpris kr. 100. Mail til bringgaard@c.dk inden 15. februar 2013.

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2013
Arrangement:
Julestue 2012
Madbix
Madbix
Madbix
Kongsgaard Jazz
Madbix
Generalforsamling
Loppemarked
Sct. Hansfest
Juli måned åbent
Sommersangaften
Høstweekend Liv i Landet
Høstbal
Æbledag
Madbix
Madbix
Gammeldags Andespil
Julestue

Dato:
Søndag den 9. december kl. 11-16
Tirsdag den 8. januar kl. 18:30
Torsdag den 14. februar kl.18:30
Tirsdag den 12. marts kl.18:30
Fredag den 15. marts kl. 20-22
Torsdag den 11. april kl. 18:30
Torsdag den 11. april kl. 20:00
Lørdag den 11. maj kl. 10-16
Søndag den 23. juni kl. 18:30
Se www.kongsgaardenbroby.dk
Torsdag den 11. juli kl. 19.30
Lørdag-søndag den 24-25 august
Lørdag den 14. september
Lørdag den 5. oktober kl. 10-16
Tirsdag den 8. oktober kl. 18:30
Torsdag den 14. november kl. 18:30
Torsdag den 14. november kl. 20:00
Søndag den 8. december kl. 11-16

Venneforeningens bestyrelse:
Formand Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø
tlf 57833805 mobil 40433433 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@mail.dk
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: ranvig@privat.dk
Anne-Marie Sarrring, tlf. 57648064 mail: amsarring@gmail.com
Per Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk
Steen Justesen, tlf. 57822875 mobil 24642875 mail: sju@post.tele.dk
Suppleanter:
John Ho Petersen, tlf. 29714451 mail: johnhopetersen@gmail.com
Bente Pedersen, tlf. 57648094/20836894 mail: bobep@mail.dk

Følg med på hjemmesiden:

www.kongsgaardenbroby.dk

Har du mail adresse må du meget gerne maile den til prebenlunda@mail.dk

