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KONGSGAARDEN
Madbix, Generalforsamling

Kongsgaardens eng ved forårstide

Marts 2017

Generalforsamling 2017 torsdag 20. april

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens Venner: torsdag den 20. april
2017 kl. 20.00 i ”Loen” på Kongsgaarden.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se www.kongsgaardenbroby.dk). På valg er: Leif
Pedersen, Preben Lund Andersen, Lene Ranvig og Pernille Hansen.
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.
Maden tryller Pernille frem.
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening:
Kontingent for kalenderåret 2017 udgør - Enkelt medlem: 125,00 kr. Par/husstand: 200,00
kr. bedes betalt snarest og senest 10. april 2017.
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.
Husk - vi har plads til mange flere medlemmer i KONGSGAARDENS VENNER, så indbyd
gerne naboer, genboer, børn og børnenebørn, gode venner og alle andre gode mennesker til
også at tegne et medlemskab.

Tak til de aktive Venner …

som lørdag den 11. marts mødte frem på Kongsgaarden og bidrog til at vi fik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klargjort Svellehuset til den kommende udlejningssæson
sænket nogle kvadratmeter af brolægningen på gårdspladsen, så biler ikke bliver
hængende ved vending i gården
strammet vridere på glasdørene i ”Loen”, så dørene igen bliver tætte
pudset glasdøre i ”Loen”
malet vores nye dør til motorrummet
ryddet op og sorteret værktøj og redskaber i fyrrummet
sorteret værktøj og håndredskaber på gården og lavet indkøbsliste
beskåret især de nye frugttræer samt enkelte andre ting i haven
hygget os sammen over såvel morgenkaffe som frokost

Vi kan bruge flere hænder og hoveder. Kom lørdag 29. april kl. 9.00, når vi mødes igen.
Hvor vi blandt andet skal have vores borde-bænkesæt ordnet og sat ud.
Tilmelding: Ole på tlf. 61650130 eller inge.ole@stofanet.dk af hensyn til traktement.

Loppemarked og kartoffel-lægge-dag

Vi har besluttet at droppe loppemarkedet i år, da det kniber med at få vores kræfter til at
række til de opgaver, som kommer i løbet af året. Der vil blive lagt kartofler lørdag 29. april,
men uden den store annoncering, da fremmødet de seneste par år har været beskedent. Man
er dog meget velkommen til at møde på Kongsgaarden med eller uden børn og deltage i
kartoffellægning eller arbejdslørdag. Vi begynder kl. 9.

Udflugt til Andelslandsbyen Nyvang lørdag den
6. maj sammen med foreningen Lille Anes Venner
Mødested Broby Gamle Skole kl. 09:30 med henblik på
samkørsel ca. 45 min. Pris kr. 110, børn halv pris. Medbring
evt. selv frokostkurv og kaffe.
Giv besked senest 1/5 om I kommer til: bringgaard@c.dk
eller mobil 40 433 433.

Musikarrangementet planlagt til fredag 19. maj er aflyst
Arbejdsaftner på Kongsgaarden

I maj og juni måned mødes vi på onsdage 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.

Frivilligbørs på Kongsgaarden

Tirsdag 16. maj har Frivilligcenter Sorø indkaldt interesserede foreninger, institutioner og enkeltpersoner til at
møde frem på Kongsgaarden for mellem kl. 16.30 og 18.00 at
2017
netværke og herunder indgå aftaler med hinanden om gratis tjenester og ydelser i det
kommende år.
Det kan være undervisning, underholdning, information eller brug af faciliteter, men fælles
for alle aftaler er, at der ikke må være penge involveret i aftalen. Der er foreløbig tilmeldt
26 organisationer med 50 deltagere. Børsen slutter med fælles spisning i Loen.

Sct. Hans

Som nogen allerede har hørt er det lykkedes os at engagere tidligere
Ceremonimester Eugen Olsen som båltaler i år. Planlæg derfor allerede
nu et besøg på Kongsgaarden denne aften enten med middag (stegt kylling
og jordbærgrød) eller til musik-underholdning af Klaus Wichmann Duo, og
bålafbrænding på engen. Bålet tændes også i år af dejlige elverpiger bragt
til vores eng af Broby Kanoudlejning.

Jazz på Kongsgaarden

Kongsgaarden deltager igen i år med et Jazzarrangement under Sorø
Jazzfestival i uge 30, og det bliver tirsdag den 25. juli kl. 16.00 vi får
besøg af Kansas City Stompers.
Glæd jer til det! Reserver allerede nu eftermiddagen til dette storslåede
Jazzband.
Nærmere information i næste Nyhedsbrev.

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer - i 2017:
Arrangement:
Madbix
Generalforsamling
Udflugt til Andelslandsbyen
Sct. Hansfest
Sommerjazz
Sommersangaftener
Høstweekend ”Liv i landet”
Høstbal
Æbledag
Madbix
Kartoffel-optagedag
Håndarbejdets dag
Madbix
Gammeldags Andespil
Julestue

Dato:	
  
torsdag den 20. april
torsdag den 20. april
lørdag den 6. maj	
  
fredag den 23. juni	
  
tirsdag 25. juli kl. 	
  
torsdag 6. juli og torsdag 27. juli	
  
lørdag-søndag den 19.-20. august	
  
fredag den 8. september	
  
lørdag den 7 . oktober	
  
tirsdag den 10. oktober	
  
mandag den 16. oktober 	
  
tirsdag den 2. november	
  
torsdag den 9. november	
  
torsdag den 9. november	
  
søndag den 10. december

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	
  
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

