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KONGSGAARDEN

Madbix, Generalforsamling
Jazzkoncert og Loppemarked

Loppemarked i og uden for Svellehuset

Marts 2015

Generalforsamling 2015 torsdag den 9. april
Der indkaldes herved til Generalforsamling i Kongsgaardens Venneforening: torsdag den 9.
april 2015 kl. 20.00 i ”Loen” Kongsgaarden.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
(se www.kongsgaardenbroby.dk)
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 2015 til – 31.
december 2015.
Kontingent: Enkelt medlem: kr. 125,00, Par/husstand kr. 200,00.
Bedes indbetalt senest 9. april 2015.
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.

Loppemarked og kartoffel-lægge-dag
samt andre børneaktiviteter lørdag d. 25. april kl. 10.
I og uden for Svellehuset afholder vi loppemarked, hvor private og kræmmere sælger gamle
og antikke ting og sager.
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.
Stadeplads kan bestilles hos Steen på tlf.nr. 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!
*******************
I marken lægger vi kartofler sammen med de børn, der møder op og har lyst til at være med.
Udbyttet fra kartoflerne tager vi så op sammen med de børn, der møder op til kartoffeloptage-dag mandag i efterårsferien.
Ved bålpladsen kan man få lov til at bage sin egen pandekage, lave håndstrik og andre
børneaktiviteter. Det koster 25 kr. pr. barn at deltage i alle aktiviteter.
Alle børneaktiviteterne foregår i tidsrummet kl. 10-13.
Der vil også være mulighed for en gratis køretur i hestevogn, så det vil være oplagt at gøre
turen til en familiedag, hvor det også er muligt at spise sin medbragte mad.
Café Loen er åben for salg af kaffe og hjemmebag i tidsrummet kl. 10-16.

Kongsgaarden får igen besøg af Scandinavian
Rhythm Boys som leverer en ægte Jazzstemning som
ellers kun kan opleves i det gamle forjættede Jazzland
New Orleans. Glæd dig til at møde dem igen, og de
lover at levere en Jazzstemning som vi kender fra de
tidlige Jazzklubber.
Inden koncerten og i pausen kan du købe vin, øl, kaffe.

Scandinavian Rhythm Boys-

Billetbestilling til bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433
Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2015
Arrangement:
Dato:
Madbix
torsdag den 9. april
Generalforsamling
torsdag den 9. april
Loppemarked
lørdag den 25. april
Kartoffel-læggedag
lørdag den 25. april
Jazz 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: leneskouranvig@gmail.com
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

