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KONGSGAARDEN
Håndarbejdets dag 6. november
Gammeldags Andespil 13. november
Julestue 7. december

Julestue i Svellehuset

November 2014

Håndarbejdets Dag torsdag den 6. november
kl. 14 – 19

Gammeldags Andespil på Kongsgaarden
torsdag den 13. november kl. 20.00
Madbix og Andespil

Torsdag den 13. 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 dejlige præmier, og
det kan nævnes at der også er ænder med som præmier.
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 af spænding. Hvem
har først en plade fuld af brikker? Hvem råber første gang ”BANKO”?

Madbix i det nye år 2015
Tirsdag den 13. januar
Torsdag den 12. februar
Tirsdag den 10. marts
Torsdag den 9. 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 7. december kl. 11-16.
”Julen sig nærmer” som man sagde engang. Men intet
har ændret sig. Heldigvis nærmer tiden sig hvor vi alle
udfra vore forskellige behov og muligheder kaster os
ud i den dejlige traditionsrige periode hvor der skal
laves julekalendere, adventskranse, klippes hjerter,
kræmmerhuse, kurve, engle og meget andet. Der skal
øves sange til højtiden. Der skal forberedes
hjemmelavet konfekt og bages småkager og ikke at
forglemme pyntningen af hjemmet og måske haven. Alt
sammen aktiviteter der kan samle familierne og som
måske kan bidrage til at børnene kan mærke en ægte
glæde over alt det der sker.
Julestuen på Kongsgaarden er som tidligere i Svellehuset hvor 20 stadeholdere stiller
op med deres Juleting,- og alt er til salg.
Der vil igen i år være et Julelotteri hvor du kan købe lodder og måske vinde en af de
dejlige præmier.
Og som vanligt serveres der kaffe, Julegløgg og æbleskiver i Loen. Og i det gamle
stuehus bages der i det gamle køkken, hvor du er velkommen til at kigge ind og mærke
den julestemning der vil brede sig i de gamle stuer.
Vel mødt til Julestue på Kongsgaarden.

Tak for i år…

En rigtig glædelig Jul ønskes alle medlemmer af Kongsgaardens Venner,- med ønsket
om, at 2015 må blive et lige så spændende og godt år for Kongsgaarden, og for os alle
som det var i 2014!
Tak for den store tilslutning til vores arrangementer, tak for interessen for vores
gamle gård, og på glædeligt gensyn i det nye år, som igen vil byde på mange gode
aktiviteter. Se aktivitetskalenderen på sidste side.
Carl-Chr. Bringgaard

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2014

Arrangement:

Dato:

Håndarbejdets Dag
Madbix
Gammeldags Andespil
Julestue

torsdag den 6. november kl. 14-19
torsdag den 13. november kl. 18.30
torsdag den 13. november kl. 20:00
Søndag den 7. december kl. 11-16

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2015:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 13. januar
Madbix
torsdag den 12. februar
Madbix
tirsdag den 10. marts
Madbix
torsdag den 9. april
Generalforsamling
torsdag den 9. april
Loppemarked
lørdag den 25. april
Kartoffel-læggedag
lørdag den 25. april
Musik i Svellehuset
lørdag den 9. maj
Sct. Hansfest
tirsdag den 23. juni
*Juli måned åbent hus
Se www.kongsgaardenbroby.dk
*Sommersangaftener
se program for åbent-hus juli måned
*Høstweekend Liv i landet
lørdag-søndag den 22.-23. august
Høstbal
lørdag den 19. september
Æbledag
lørdag den 3. oktober
Kartoffel-optagedag
mandag den 12. oktober
Madbix
tirsdag den 13. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 5. november
Madbix
torsdag den 12. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 12. november
Julestue
søndag den 6. december
*se program Kongsgaardens hjemmeside www.kongsgaardenbroby.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

