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KONGSGAARDEN
Høstfest 12. september
Æbledag 3. oktober

Høsten er i hus og vi fejrer Høstfest lørdag den 12. september

August 2015

Sådan gik ”Liv i Landet” 2015
På vegne af alle aktive hjælpere vil Kongsgaardens Venner gerne sige tak
til de mange besøgende, som mødte frem og gjorde ”Liv i Landet 2015” til
en rigtig interessant og festlig aktivitet.
Vi har i alt haft ca. 850 besøgende de 2 dage. Vi har haft ca. 60
deltagende børn.
Der har 22. og 23. august været mange forskellige aktiviteter på
Kongsgaarden, bl.a. børnedyrskue med 60 dyr, gamle danske husdyrracer,
historisk landbrug i arbejde, hestevognskørsel, falkoner, folkedansere,
rollespil, Brobyspillemændene, hønseskidnings- og kaninhopskonkurrencer
og mm.
At gennemføre arrangementet havde ikke kunnet lade sig gøre uden de
ca. 60 aktive hjælpere, så mange tak til alle for den store indsats. Vi
håber I vil være med igen i 2016. Også en stor tak fra styregruppen.

Høstfest lørdag den 12. september kl. 18.30 (bemærk ændret dato)
Kongsgaardens Venneforening har igen i år den store
glæde at invitere medlemmer med evt. gæster til
Høstfest på Kongsgaarden. Det er jo efterhånden blevet
en fast tradition, at når høsten er i hus afholdes høstfest
i Svellehuset med spisning kl. 18.30 og efterfølgende bal
med levende musik, som Broby spillemændene igen i år
har lovet at levere. Snyd ikke jer selv for en af årets
højdepunkter.
Desværre har det af flere grunde været nødvendigt at
ændre datoen til lørdag den 12. september. Vi undskylder og beklager meget de problemer dette måtte medføre.
Vi håber dog stadig på en rigtig festlig og fornøjelig aften, hvor menuen
vil bestå af Gullasch med kartoffelmos og Æblekage til dessert. Prisen er
uændret kr. 150,00 for entrè, musik og mad, mens drikkevarer øl, vand og
vin kan købes til Kongsgaardens lave priser.
Tilmelding nødvendig og bindende til mail: bringgaard@c.dk eller på mobil
40 433 433. Deltagere som allerede havde tilmeldt til oprindelig dato vil
blive kontaktet snarest.
Tilmeldingsfrist: lørdag 5. september
Æbledag lørdag 3. oktober kl. 10 – 16
Kig forbi Kongsgaarden og få presset dine æbler eller vær med til at
plukke vores økologiske æbler og fremstil æblemost på Kongsgaardens
æblepresser.
Vi har det nødvendige udstyr i form af frugtkværn, rustfri skåle, knive,
skeer mm, og du må meget gerne medbringe emballage til mosten i form
af:
plastikdunke/flasker til fryseren eller
flasker med klik-/skruelåg til varmebehandling i bageovn
Æblemosten der produceres af friskplukkede æbler sælges til absolut
rimelig pris og skulle du ønske at købe æbler, som ikke er presset kan
dette også lade sig gøre.
Kom så du kan sikre dig et vitamintilskud til kommende efterår og vinter.
Kartoffel-optagedag mandag den 12. oktober

Madbix tirsdag 13. oktober kl. 18.30
Vi har allerede tidligere annonceret at denne første madbix bliver noget
særligt. Vi har nemlig også inviteret medlemmer af HjerteforeningenSorø til at deltage. Efter spisningen vil der være foredrag ved
specialeansvarlig overlæge i hjertemedicin, Henrik Ryder.
Prisen er som tidligere 60 kr. Tilmelding til Steen Justesen på
sju@post.tele.dk eller 24642875.
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2015
Arrangement:
Dato:
Høstbal
*lørdag den 12. 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
*bemærk ændret dato
se iøvrigt Kongsgaardens hjemmeside www.kongsgaardenbroby.dk

Venneforeningens bestyrelse:
Formand Ole Hesislev, Peter Dams Vej 11, 4180 Sorø
tlf. 57830130 mobil 61650130 mail: inge.ole@stofanet.dk
Næstformand og sekretær 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
Carl-Christian Bringgaard, mobil 40 433 433 mail: bringgaard@c.dk
Lene Ranvig, tlf. 57648181 mail: leneskouranvig@gmail.com
Steen Justesen, tlf. 57822875 mobil 24642875 mail: sju@post.tele.dk
Pernille Hansen, mobil 20254795 mail: pha2@live.dk
Suppleanter:
Bente Pedersen, tlf. 57648094/20836894 mail: bobep@mail.dk
Per Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk

