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Håndarbejdets Dag torsdag 5. november kl. 16 – 20 
 
Vi fejrer Håndarbejdets Dag på Kongsgaarden med Ingrid, Hanne og 
Isa ved roret. Der vil være mere end 20 arbejdende stande i Svelle- 
huset og det gamle stuehus og lad os nævne sølvsmykker, glas, strike- 
cafe og børstenbinderi, som nogle af de mere specielle. Kom og se,  
hvad man kan opnå med flid og fingersnilde. 
Cafe Loen serverer kaffe, the og kage samt frikadeller med kold kartoffelsalat til 
sædvanlige rimelige priser. Alle stadeholdere deler gerne deres viden og erfaring 
med de besøgende, så kom og oplev knitrende engagement og farverige udskejelser 
for fuld udblæsning 
Entre er igen gratis. 

 
Madbix og Andespil torsdag 12. november 
Kl. 18.30 begynder vi med Madbix, hvor menuen traditionen tro står på  
andesteg med rødkål. Da Steen er forhindret, be'r vi om tilmelding til     
Ole på mail: inge.ole@stofanet.dk eller på tlf. 61650130, men vær hurtig  
for der er allerede solgt mere end halvdelen af aftenens pladser. Der er selvfølgelig 
også kage til kaffen inden vi fortsætter kl. 20.00 med 2. halvleg. 
 
Her går vi over til gammeldags andespil med såvel faste som flydende præmier. Vi 
modtager gerne sponserede præmier, store som små, købte eller hjemmelavede, til 
andespillet. Ring til Ole på tlf. 61650130. Vi ønsker mindst 10 spil med gevinst på 
først en række og derefter på hele pladen. Vi er sikre på at Banko råbene vil høres 
endnu tydeligere i vores akustikforbedrede lokale, så ingen bliver overhørt. 
 
Vi udvider kredsen til bankospillet, så selvom du ikke nåede madbixen  
kan du stadig nå at deltage i Andespillet. Der er kort sagt ingen und- 
skyldning for at sidde hjemme denne traditionsrige aften.   

 
Tak til de  11 aktive Venner … 
...som fredag 23. og lørdag 24. oktober bidrog til at vi på Kongsgaarden fik: 
 
• klippet bøgehæk mellem pryd- og æblehave 
• ryddet tjørn mellem æble- og køkkenhave 
• ryddet op i haven og rundt om gården,                          
• og dermed lagt fundamentet til Sct. Hans bål 2016 
• sat borde-/bænkesæt i vinterhi i laden 
• jævnet huller på P-plads og stier 
• gjort rent i stuehus 
• installeret El-komfur i Svellehuset og 
• gjort Ferguson traktoren køreklar igen og  
• en del mere 
 
Vi håber I kommer igen næste gang vi kalder og at flere får lyst til at deltage i det 
aktive arbejde og sociale samvær på Kongsgaarden til glæde for os alle. 

 



Julestue søndag 6. december kl. 11-16 
 
”I denne søde juletid tør man sig ret fornøje”  
og hvad kan være mere fornøjeligt end at af- 
lægge Kongsgaardens Julestue et besøg. Måske  
ville Brorson også være kommet forbi efter  
han havde skrevet sangen i 1732, hvis han havde  
haft muligheden. Han havde måske endda fået  
Broby Spillemændene til at akkompagnere den 
 nye julesang. Vi er nemlig så heldige, at de igen 
 har lovet at sørge for den musikalske klangbund. 
 
Julestuen foregår i Svellehuset, hvor alle stadeholdere stiller op med deres juleting 
og bidrager til den gode stemning. Der vil igen i år være Julelotteri, hvor du kan købe 
lodder til de fine præmier, som stadeholderne bidrager med. 
 
Vi serverer selvfølgelig også kaffe/the, julegløgg og æbleskiver i Cafe Loen og 
julestemningen når også helt ind i Det gamle Stuehus, som i dagens anledning er 
julepyntet og der bages i det gamle køkken. 
 
Hvis du gerne vil være klar til den kommende Jul er det derfor en god ide, at møde 
frem på Kongsgaarden og lade op sammen med alle de barnlige sjæle, som kommer her 
og glæder sig over hjerter, kræmmerhuse, gran, småkager, konfekt og hvad der ellers 
hører med til Julen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for i år 
 
Alle medlemmer af Kongsgaardens Venner ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt 
2016 med sundhed, velvære og rigtig mange lykkelige stunder. 
Bestyrelsen i Kongsgaardens Venner vil gerne sige tak for tilslutningen til årets 
arrangementer, og interessen for vores gamle gård. Vi håber på at møde Jer alle igen 
i 2016 og I må gerne udvide vores kreds af besøgende, så tag et kig på 
Aktivitetskalenderen på sidste side. 
 
 



Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2015 
Arrangement: Dato: 
Håndarbejdets Dag torsdag den 5. november kl. 16-20 
Madbix torsdag den 12. november kl. 18.30 
Gammeldags Andespil torsdag den 12. november kl. 20:00 
Julestue søndag den 6. december kl. 11-16 

 
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2016: 

Arrangement:  Dato: 
Madbix tirsdag den 12. januar 
Madbix torsdag den 11. februar 
Madbix tirsdag den 8. marts 
Madbix torsdag den 14. april  
Generalforsamling torsdag den 14. april 
Loppemarked lørdag den 30. april 
Kartoffel-læggedag lørdag den 30. april 
Musik i Svellehuset lørdag den 28. maj 
Sct. Hansfest torsdag den 23. juni 
*Juli måned åbent hus Se www.kongsgaardenbroby.dk 
*Sommersangaftener torsdage den 7. juli og den 28. juli 
*Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 20.-21. august 
Høstbal fredag den 9. september 
Æbledag lørdag den 1. oktober 
Kartoffel-optagedag mandag den 17. oktober 
Madbix tirsdag den 11. oktober 
Håndarbejdets dag torsdag den 3. november 
Madbix torsdag den 10. november 
Gammeldags Andespil torsdag den 10. november 
Julestue søndag den 4. december 

*se program 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: steen.m.justesen@gmail.com 
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  
 


