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KONGSGAARDEN
Madbix, Generalforsamling
Musikdag og Loppemarked

Kongsgaardens skov ved forårstide

Marts 2016

Generalforsamling 2016 torsdag 14. april

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens Venner: torsdag den 14. april
2016 kl. 20.00 i ”Loen” på Kongsgaarden.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se www.kongsgaardenbroby.dk). På valg er: CarlChristian Bringgaard, Steen Justesen og Ole Hesislev.
Der indledes med spisning (Madbix) kl. 18.30 for medlemmer af Kongsgaardens Venner. Pris
kr. 60,00. Husk tilmelding til Steen på tlf. 24642875 eller mail: steen.m.justesen@gmail.com
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening:
Kontingent for kalenderåret 2016 udgør - Enkelt medlem: 125,00 kr. Par/husstand: 200,00
kr. bedes betalt snarest og senest 10. april 2016.
Kontingent kan indbetales ved:
• bankoverførsel til venneforeningens konto i Sydbank reg.nr. 6823 konto nr.
0001020097 eller ved brug af indbetalingskort nr.: +73 +84078425
• hvorved der kommer til at stå Kongsgaardens Venner på dit kontoudtog.

Velkommen til Kirsten Henriksen

I Kongsgaardens Venner vil vi gerne byde den nye formand for Lone og
Ejlar Kjær Larsens Fond velkommen til Kongsgaarden. Vi ser frem til et
godt og udbytterigt samarbejde og har bedt Kirsten om kort at introducere sig selv:
Jeg stammer fra Næstved og er uddannet cand.mag. i klassisk arkæologi
og historie. Hovedinteressen er dansk landbrugshistorie med fokus på
tiden fra landboreformerne til vore daglandbrug,herunder kulturlandskabets
udvikling og bevaringsværdige kulturmiljøer.
Jeg har været ansat som leder af Ringsted Museum siden 1986, fra 2006 til 2013 af
Ringsted Museum og Arkiv, - i dag en del af Museum Vestsjælland.I Jystrup nord for
Ringsted fylder husbond (og hund) en del i hverdagslivet sammen med 2 børn bosat i Kbh.
Jeg glæder mig til i Lone og Ejler Kjær Larsens Kongsgaardens Fond og med Kongsgaardens Venner at bidrage til bevaringen og udviklingen af et unikt stykke landbrugshistorie på Sjælland.

Tak til de 13 aktive Venner …	
  
som lørdag den 12. marts mødte frem på Kongsgaarden og bidrog til at vi fik:	
  
	
  
• repareret bænke, borde og klapstole i Svellehuset så de kan tage en tørn mere	
  
• rengjort sæder på de ”orange stole” i Svellehuset	
  
• revet arealerne omkring stuehus, svellehus, lade og nordlænge 	
  
• samlet vinterens nedfaldne grene fra P-plads og æblehave og kørt på engen, hvor det kan
udgøre en del af Sankt Hans bål 2016	
  
• gennemsyn og sortering af service og bestik i Loen	
  
• renset kloakken på gårdspladsen for blade og grus	
  
• repareret hestestalddør	
  
Tak for dejlig morgenmad og frokost til Pernille og Bente.
(fortsættes næste side)	
  

Vi kan godt bruge flere hænder og hoveder, så mød frem fredag 15. april kl. 9.00, når vi
mødes igen. Tilmeld gerne til Ole på tlf. 61650130 eller inge.ole@stofanet.dk af hensyn til
traktement.	
  

Loppemarked og kartoffel-lægge-dag samt andre børneaktiviteter lørdag d. 30.
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
til steen.m.justesen@gmail.com.
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 kartoffel-optage-dag mandag i efterårsferien. Ved bålpladsen kan man få lov til at bage sin egen pandekage
og deltage i forskellige 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.

Musik på Kongsgaarden søndag 29. maj kl. 14.00

HENRY O`CONNOR – navnet er irsk, men manden er dansk –
med irske aner, idet hans oldefar kom fra Belfast i Nordirland.
Henry O’Connor spiller irsk folkemusik. Det er Irlands historie
han fortæller gennem de gamle irske sange.
Han har udgivet cd`en ”SPIRIT OF IRELAND,” som er et album
med iørefaldende og smukke ballader, der ikke tidligere er samlet
og indspillet i Danmark.
Han seneste cd, som hedder ”MY FATHER SAID”, er en samling af
Irlands mindre kendte sange. Musikken bakkes op af musikere fra
det Kgl. Kapel, hvilket absolut ikke gør dette album mindre iørefaldende.
Kom og oplev en forrygende søndag eftermiddag i selskab med Henry O´Connor og hans
Irske Folkemusik.
Billetpris Kr. 100,- kan bestilles hos: bringgaard@c.dk mobil 40 433 433
Der kan købes kaffe, vin, øl og vand inden,- og under arrangementet og i pausen.

Arbejdsaftner på Kongsgaarden

I maj og juni måned mødes vi hver onsdag kl. 16 eller så snart man har mulighed for at
komme. Vi løser mange forskellige praktiske opgaver på gården, så denne kan fremstå pæn og
ordentlig til glæde for både gæster og frivillige.
Vi arbejder normalt 2 - 3 timer og slutter af med lige sammen at nyde et eller andet inden vi
går hjem. Tilmelding er ikke nødvendig og der er altid mindst et medlem fra bestyrelsen til
stede.
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2016:
Arrangement:
Dato:
Madbix
torsdag den 14. april
Generalforsamling
torsdag den 14. april
Loppemarked
lørdag den 30. april
Kartoffel-læggedag
lørdag den 30. april
Musik i Svellehuset
søndag den 29. maj
Sct. Hansfest
torsdag den 23. juni
*Juli måned åbent hus
Vi er på gården hver lørdag-søndag kl. 13-16. Kom
forbi og få en snak om tiden og stedet, eller nyd
en kop kaffe med kage.
*Sommersangaftener
torsdage den 30. juni 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 bestyrelsesformand, næstformand og sekretær::	
  
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

Har	
  du	
  mail	
  adresse	
  må	
  du	
  meget	
  gerne	
  maile	
  den	
  til	
  prebenlunda@gmail.com	
  

