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Sct. Hans på Kongsgaarden
Juni 2013

INDBYDELSE TIL SCT. HANS:
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer igen i år i fællesskab
Sct. Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen
Søndag den 23. juni
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.)
*Louise Schack Elholm holder båltalen – og der er sang/fællessang og underholdning af Erling Skovdal 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 også igen i år fællesspisning kl. 18,30 i
Kongsgaardens Svellehus.
Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og
jordbærgrød. Pris kr. 140,- voksne, kr. 70,- 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 båtaler: Louise Schack Elholm er folketingsmedlem valgt for venstre.
Louise er Cand. Polit fra Københavns Universitet
2001-2006. Gift med folketingsmedlem Torsten
Schack Pedersen med hvem hun har to børn.
Bor med sin familie på Frederiksberg, Sorø
Den musikalske underholdning: v/Erling Skovdal Duo som vil underholde med
danske sange og evergreens, samt akkompagnere til fællessangene, hvor vi
naturligvis skal synge både midsommervisen og et par andre af vores dejlige
danske sommersange.

Venneforeningens generalforsamling 2013 blev afviklet torsdag den 11. april.
Se referatet på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk

Åbent Hus på Kongsgaarden I juli måned
-med forskellige aktiviteter, se nærmere på hjemmesiden
www.kongsgaardenbroby.dk
men……
Som sidste år arrangerer vi en SOMMERSANGAFTEN torsdag
den 11. juli kl. 19.30. Og hvis vejret tillader det, vil vi igen prøve om vi
kan starte på engen med at synge om de gule kabbelejer m.v. Derefter
fortsætter vi I Loen hvor der serveres kaffe med brød.
Kom og syng med torsdag den 11. juli kl. 19.30 på Kongsgaarden

og….
Veteranbiltræf med Ford A biler på Kongsgaarden søndag den 28. juli

samt….
Under Sorø Jazzfestival er det lykkedes os at få
NULLE OG VERDENSORKESTRET PÅ KONGSGAARDEN
SØNDAG den 28. JULI KL. 15.00
Selvom det er tredive år siden, Nulle sammen med sin
bedre halvdel Louise startede Verdensorkestret,
vedbliver de at betage med deres søde og hyggelige
verdensmusik. Den er mestendels funderet i jazzens
rytmer med spring fra dixie til bebop, men kan tage
overraskende ture over sydamerikansk latin via fransk
musettevals til gamle schlagere, revyviser og selv Pippi Langstrømpe.
For Nulle – med det borgerlige navn Elith Nykjær – begyndte det i Nyhavn
tilbage i 1960'erne, hvor han spillede klarinet i Papa Bennys band. Senere blev
det til 11 år sammen med basunisten ”Fessor” (Ole Lindgreen) i hans såkaldte
”Big City Band”. I dag er de to gamle venner igen sammen i Verdensorkestret,
som også består af den syngende Louise (Albeck).

Søndag den 28. juli kl. 15.00. Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180
Sorø. Entré: 100 kr. Reservation: Carl-Chr. Bringgaard, e-mail: bringgaard@c.dk
mobil 40 433 433 - eller hos Sorø Turistbureau.

4H børnedyrskue, høst og tærskedag ”Liv i landet” i weekenden den 24-25.
august. Arrangementet annonceres i dagspressen, samt se hjemmesiden:
www.kongsgaardenbroby.dk

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
Reg. nr. 6823 konto nr. 0001020097.

Kontingent: kr. 125,00 for enlige, kr. 200,00 for husstandsmedlemsskab
Eller på indbetalings kort nr.: +73
+84078425
-herved kommer der til at stå Kongsgaardens Venner på dit kontoudtog.
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2013

Arrangement:

Dato:

Sct. Hansfest
Juli måned åbent hus
Sommersangaften
Høstweekend Liv i landet
Høstbal
Æbledag
Madbix
Håndarbejdets dag
Madbix
Gammeldags Andespil
Julestue

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 kl. 18:30
Lørdag den 5. oktober kl. 10-16
Tirsdag den 8. oktober kl. 18:30
Torsdag den 7. november kl. 16-20
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 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:
Ole Hesislev, tlf. 57830130/61650130 mail: inge.ole@stofanet.dk
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

