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KONGSGAARDEN 
Madbix, Generalforsamling 

Og loppemarked 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kongsgaardens eng i morgendis 

 

 

 

Marts 2013 

 



Generalforsamling 2013 torsdag den 11. april 

 
Der indkaldes herved til Generalforsamling i Kongsgaardens Venneforening: 

torsdag den 11. april 2013 kl. 20.00 i ”Loen” Kongsgaardens sydlænge. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

(se www.kongsgaardenbroby.dk/venner/tilmeld) 

På valg er: Lene Ranvig, Anne Marie Sarring, Preben Lund Andersen og Leif 

Pedersen. 

 

Der indledes med spisning (madbix) kl. 18.30 for medlemmer af 

Kongsgaardens Venneforening, hvortil der er tilmelding til Steen tlf. 

24642875 eller på mail: sju@post.tele.dk  Pris kr. 60,00 

 

 

     

 

Kontingent til Kongsgaardens Venneforening: 

Girokort vedlægges til indbetaling af kontingent for perioden 1. januar 2013 til 

– 31. december 2013. 

Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00, Par/husstand kr. 200,00. 

Bedes indbetalt  senest 11. april 2013. 

 

Der kan også indbetales kontingent ved bankoverførsel til Venneforeningens 

konto: Sydbank reg. 6823 konto nr. 0001020097 

Eller på indbetalings kort nr.: +73                         +84078425 

-herved kommer der til at stå Kongsgaardens Venner på dit kontoudtog. 

 

Arbejdslørdage: Vi vil gerne invitere medlemmerne til at komme og 

give en hånd med ved det frivillige arbejde på Kongsgaarden. Vi 

arrangerer nogle arbejdslørdage, hvor vi i et godt fællesskab hygger 

os omkring at udføre forskellige opgaver på Kongsgaarden. Vi skal 

bl.a. have renoveret vores gamle kostald, og vi skal have udført et par 

reparationsopgaver indenfor i stuehuset, samt en del opgaver med 

oprydning/bortkørsel af grene m.v. i vores prydhave, og mange andre 

ting. Kom og vær med, Venneforeningen er vært ved en lettere 

frokost. Lørdag den 13. april fra kl. 9.00 

 Lørdag den 8. juni fra kl. 9.00 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 11. maj kl. 10-16 
(Bemærk ændret dato) 

 
i og uden for Svellehuset på Kongsgaarden. Det er tanken at det skal være et 

rigtigt Loppemarked hvor private og kræmmere sælger gamle og antikke ting og 

sager. Jo ældre jo bedre. 

Har du ting du vil af med, er der her en chance for at afhænde dine ting i de 

smukke omgivelser på Kongsgaarden. 
 

En indendørs stadeplads koster  200 kr. inkl. bord, en udendørs koster 100 kr. 
 

Er du interesseret i en stadeplads kan du henvende dig til Steen Justesen på 

tlf. 57822875 mobil 24642875 eller mail: sju@post.tele.dk 
 

Har du ting som vi kan sælge og som du ønsker at donere til Kongsgaardens 
Venner, tager vi gerne imod - ring og lav en aftale! 
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Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2013 

Arrangement: Dato: 
Madbix Torsdag den 11. april kl. 18:30 

Generalforsamling Torsdag den 11. april kl. 20:00 

Arbejdslørdag Lørdag den 13. april kl. 09:00-? 

Loppemarked Lørdag den 11. maj kl. 10-16 

Arbejdslørdag Lørdag den 8. juni kl. 09:00-? 

Sct. Hansfest Søndag den 23. juni kl. 18:30 

Juli måned åbent hus Se www.kongsgaardenbroby.dk  

Sommersangaften Torsdag den 11. juli kl. 19:30 

Høstweekend Liv i landet Lørdag-søndag den 24-25 august 

Høstbal Lørdag den 14. september kl. 18:30 

Æbledag Lørdag den 5. oktober kl. 10-16 

Madbix Tirsdag den 8. oktober kl. 18:30 

Håndarbejdets dag Torsdag den 7. november kl. 16-20 

Madbix Torsdag den 14. november kl. 18:30 

Gammeldags Andespil Torsdag den 14. november kl. 20:00 

Julestue Søndag den 8. december kl. 11-16 

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

 

Følg med på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk 
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