nr. 30

KONGSGAARDEN

Liv i Landet
Dyrskue, marked, tærskedag og gammelt landbrug
23.-24. august
Høstfest 6. september

August 2014

23. - 24. august 2014

Liv i Landet
På Kongsgaarden
Strandvejen 11
Vester Broby
4180 Sorø
Ilæggeren arbejder

Halmpresseren arbejder

Historisk miljø på 4-længet museumsgård

Traditionelt børnedyrskue, rollespillere
Legeplads med hoppeborg
Cirkus Bella Donna (lørdag), falkoner (søndag)
Gamle danske husdyrracer
Historisk landbrug i arbejde og hestevognskørsel
Foreninger, hesteshow, og underholdning
Arbejdende værksteder og brugskunst
Erhvervsudstillere m.m.
Miss. /mr. Kongsgaarden kåres blandt publikums
hunde der præsenteres lørdag og kåres søndag
Indgang 40 kr. Børn u 12 år Gratis
Fri parkering
Åbningstider
Lørdag kl. 10- ?
Søndag kl. 10-16
Folkedanserne
optræder i
den gamle
prydhave
Falkoneren optræder 2013

Høstfest lørdag den 6. september kl. 18.30
Kongsgaardens Venneforening har igen i år den glæde at invitere
medlemmerne med evt. gæster til Høstfest
på Kongsgaarden . Og som det nu er blevet
tradition, at når høsten er i hus afholdes
høstfest i Svellehuset med spisning kl. 18.30,
og efterfølgende bal med levende musik. Brobyspillemændene har igen lovet at levere musikken.
Som vanligt er der lagt op til en rigtig god og
hyggelig aften, hvor menuén vil bestå af en
”To retters gammeldags middag”
Pris kr. 150,00
Drikkevarer øl, vand og vin kan købes
Brobyspillemændene

Tilmelding nødvendig og bindende til mail: mpoglp@gmail.com ellermobil 22100756
Tilmeldingsfrist: lørdag den 30. august

Æbledag lørdag den 4. oktober kl. 10-16
Kom og få presset dine æbler og vær
med til at plukke æbler og fremstille
æblemost af Kongsgaardens økologiske æbler.
Medbring gerne emballage til mosten,
i form af:
o Plasticdunke/flasker til fryseren eller
o Flasker med kliklåg/skruelåg, til varmebehandling i bageovn
Æblemosten der produceres af friskplukket
æbler sælges til absolut rimelig pris.
Den gamle frugthave på Kongsgaarden
Så kig forbi Kongsgaarden, lørdag den 4. oktober
og lav din egen æblemost, af økologiske æbler,
fra Kongsgaardens egen frugthave.

Madbix
Starter op igen tirsdag den 14. oktober. Vi beklager at have skrevet
forkert dato i sidste nyhedsbrev, og i udleveret program for 2014.
Tilmelding til Steen Justesen mobil 24642875 mail: sju@post.tele.dk
Følg i øvrigt med på hjemmesiden.
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2014
Arrangement:
Dato:
*Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 23-24 august
Høstbal
lørdag den 6. september
Æbledag
lørdag den 4. oktober
Madbix Obs! ny dato
tirsdag den 14. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 6. november
Madbix
torsdag den 13. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 13. november
Julestue
søndag den 7. december
*se program på Kongsgaardens hjemmeside og www.livilandet.dk
Venneforeningens bestyrelse:
Formand Carl-Christian Bringgaard, Koldemosevej 11, 4180 Sorø
tlf 57833805 mobil 40 433 433 mail: bringgaard@c.dk
Næstformand Ole Hesislev, Peter Dams Vej 11, 4180 Sorø
tlf. 57830130 mobil 61650130 mail: inge.ole@stofanet.dk
Kasserer Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted
tlf. 57641173 mobil 21914173 mail: prebenlunda@gmail.com
Sekretær Leif Pedersen, Hættevej 12, 4100 Ringsted
tlf. 57616463 mobil 22100756 mail: mpoglp@gmail.com
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: ranvig@privat.dk
Anne-Marie Sarring, tlf. 57648064 mail: amsarring@gmail.com
Steen Justesen, tlf. 57822875 mobil 24642875 mail: sju@post.tele.dk
Suppleanter:
Bente Pedersen, tlf. 57648094/20836894 mail: bobep@mail.dk
Per Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk
Har du mail adresse må du meget gerne maile den til prebenlunda@gmail.com

Følg med på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk

