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KONGSGAARDEN
Gammeldags Andespil 14. november
Julestue 8. december

Julestue på Kongsgaarden
November 2013

Håndarbejdets Dag
Afholdes på Kongsgaarden, Torsdag den 7. november 2013 fra kl. 16.00 til kl. 20.00
Gratis entré
20 arbejdende stande. Særudstilling af klokkestrenge. Publikum opfordres til at
udlåne deres klokkestrenge. Modtagelse 6.11. kl. 14.00-16.00 og 7.11 fra kl. 12.00.
Café Loen serverer kaffe/the, kage og en let anretning til små priser.

Gammeldags Andespil på Kongsgaarden
torsdag den 14. november kl. 20.00

Madbix og Andespil
Torsdag den 14. november er der igen Madbix på Kongsgaarden. Tilmelding skal ske til
Steen på mail: sju@post.tele.dk eller tlf. 24642875.
Madbixen er kl. 18.30.
Og kl. 20.00 er der gammeldags andespil. Vi spiller om en masse dejlig præmier, og
det kan nævnes at der også er ænder med som præmier. Måske kan du være heldig og
vinde en halv gris. Er det tilfældet vil betingelsen være, at den skal transporteres
hjem på cykel!!
Venneforeningen modtager meget gerne sponserede præmier til andespillet.
Henvendelse om det til Jørgen mobil 24664416. Jo flere præmier,- jo større
spænding er der om at vinde. Der spilles om at have en hel plade fuld af brikker, og
måske også bare om en række. Afhængig af præmier og interessen. Alle er velkomne.
Tag bare familie og venner med, og lad os få en god aften præget i spænding. Hvem
har først en plade fuld af brikker? Hvem råber første gang ”BANKO”?

Madbix i det nye år 2014
Tirsdag den 14. januar
Torsdag den 13. februar
Tirsdag den 11. marts
Torsdag den 10. april i forbindelse med Venneforeningens generalforsamling.
Vi laver mad, vi hygger os, og vi synger efter Højskolesangbogen.
Tilmelding til Madbix: sju@post.tele.dk eller tlf. 24642875

Julestue søndag den 8. december kl. 11-16.
I Svellehuset vil der 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 er vore damer
klar til at servere kaffe,
Julegløgg og æbleskiver i
Cafe Loen på Kongsgaarden.
Tag familie og venner med,
kom og mærk Julehyggen.
Besøg også det gamle stuehus
hvor der bages i det gamle køkkøkken, så der breder sig en
duft af Jul over de gamle stuer.
Og hele stuehuset vil være pyntet op til jul.
Vi håber som sædvanligt, at se rigtig mange af jer til Julestue på Kongsgaarden
søndag den 8. december 2013 mellem kl. 11 – 16.

Tak for i år…
Igen i år vil vi benytte lejligheden til at sige alle vore trofaste medlemmer tak for
jeres deltagelse og opbakning til de arrangementer vi har afholdt i årets løb. Vi er
glade for den frivillige hjælp vi får på Kongsgaarden, men kan godt bruge flere
frivillige til at deltage i aktiviteterne. Vi arrangerer jævnligt arbejdsdage på
Kongsgaarden, hvor du er velkommen til at deltage. Gå ind på vores hjemmeside
www.kongsgaardenbroby.dk og se hvornår der er arbejdsdage.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig Jul samt et lyst og godt Nytår, og på glædeligt
gensyn i det nye år.
Carl-Chr. Bringgaard

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2013

Arrangement:

Dato:

Håndarbejdets Dag
Madbix
Gammeldags Andespil
Julestue

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 Aktiviteter/arrangementer- i 2014:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 14. januar
Madbix
torsdag den 13. februar
Madbix
tirsdag den 11. marts
Madbix
torsdag den 10. april
Generalforsamling
torsdag den 10. april
Loppemarked
lørdag den 10. maj
Sct. Hansfest
mandag den 23. juni
Juli måned åbent hus
Se www.kongsgaardenbroby.dk
Sommersangaften
torsdag den 10. juli
Høstweekend Liv i landet
lørdag-søndag den 23-24 august
Høstbal
lørdag den 6. september
Æbledag
lørdag den 4. oktober
Madbix
tirsdag den 7. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 6. november
Madbix
torsdag den 13. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 13. november
Julestue
søndag den 7. 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: 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

