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Håndarbejdets dag 3. november
Gammeldags Andespil 10. november
Julestue 4. december

Julestue på Kongsgaarden

November 2016

Håndarbejdets Dag torsdag 3. november kl. 16 – 20
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  gang	
  er	
  det	
  
torsdag den 3. November fra kl. 16.00 til 20.00. Der vil
være 20 arbejdende værksteder fordelt over Svellehuset og
stuehuset. Der vil bl.a. være trædrejning, smykkefremstilling,
udsmykning af glas til selskaber og meget mere. I Loen er der
salg af lette anretninger samt kaffe/the og kage. Hele gården
er hyggeligt udsmykket med lys og guirlander.
Temaet i år er forklæder fra 50-erne. Har du nogle, vi må låne
til udstilling, tager vi meget gerne imod. Så vil vi hænge dem op.
Alt leveres naturligvis retur efter kl. 20.00.
Har du et håndværk, du går og hygger dig med og som du kunne tænke dig at vise frem,
er du velkommen til at kontakte Ingrid på mail: ingrid.justesen@gmail.com
	
  

Madbix og Andespil torsdag 10. november

Kl. 18.30 begynder vi med Madbix, hvor menuen traditionen tro står på
andesteg med rødkål.
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.
Selvom du ikke har deltaget I madbixen, er du velkommen til det efterfølgende
Andespil som starter kl. 20.00

Tilmelding til Steen Justesen på mail: steen.m.justesen@gmail.com ellermobil 24642875.

Madbix i det nye år 2016

	
  

Vores madhold ved januar måneds madbix har måttet sige fra
på grund af forskellige omstændigheder.
Vi har derfor brug for et “nyt madhold” til januar måneds
Madbix.
Vi er afhængige af, at nogen melder sig, da hele konceptet
bygger på, at "vi laver mad til hinanden".
Henvend dig til Steen Justesen hvis du har lyst til at være med
på madholdet: steen.m.justesen@gmail.com mobil 24642875

Liv I Landet 2016

Dejligt arrangement i det flotteste vejr.
En weekend med fest og farver , glade børn og udstillere . Flot gammelt landbrug viste
hvordan man tærskede i gamle dage. Rigtig flot udstilling af gamle danske husdyr. Alt
sammen kranset med god mad fra dyrskuekroen og kaffeteltet med vafler og kage . En
stor TAK til alle som hjalp før, under og efter Liv I Landet
Ene er vi gode , sammen er vi bedst .
Styregruppen for Liv I landet

Kartoffel-optage dag d. 17. oktober

Dejlig dag med mange besøgende – ca. 50 børn som
havde taget deres forældre og bedsteforældre med .
Heldigvis mange kartofler i marken , som blev brugt til
kartoffelsuppe og kartoffeltryk.
Der blev bagt pandekager over bål og malet på sten .
Mange benyttede sig af en tur i Vester Broby med
hestevogn .

TAK til alle frivillige , uden jer kunne sådan en dag ikke
blive så vellykket

Julestue søndag 4. december kl. 11-16
Vi håber, at såvel stadeholdere som besøgende
ikke kan komme rigtig I julestemning uden først
at have aflagt Kongsgaardens Julestue et besøg.
Vi er så heldige, at Broby Spillemændene atter
begi'r sig ud på lange veje for sammen med stadeholdere, besøgende og venner af Kongsgaarden at
skabe den ægte julestemning på den gamle gård.
Julestuen foregår i Svellehuset, hvor alle stadeholdere stiller op med deres juleting. Der vil igen
i år være Julelotteri, hvor du kan købe lodder til
de fine præmier, som stadeholderne har doneret.

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
2017 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
2017 og I må gerne udvide vores kreds af besøgende, så tag et kig på Aktivitetskalenderen på sidste side.

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2016
Håndarbejdets dag
torsdag den 3. november
Madbix
torsdag den 10. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 10. november
Julestue
søndag den 4. december

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2017:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 10. januar
Madbix
torsdag den 9. februar
Madbix
tirsdag den 14. marts
Madbix
torsdag den 20. april
Generalforsamling
torsdag den 20. april
Musik i Svellehuset
fredag den 19. maj
Sct. Hansfest
fredag den 23. juni
*Sommersangaftener
se dagspressen
*Høstweekend Liv i landet
lørdag-søndag den 19.-20. august
Høstbal
fredag den 8. september
Æbledag
lørdag den 7. oktober
Madbix
tirsdag den 10. oktober
Kartoffel-optagedag
mandag den 16. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 2. november
Madbix
torsdag den 9. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 9. november
Julestue
søndag den 10. 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:

Flemming Andersen, tlf. 50481017 mail: flem_andersen@mail.dk
Per Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk

