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Bålet er tændt- og der synges midsommervisen… 

 
Juni 2018 

 
 
 



 
INDBYDELSE TIL SCT. HANS: 
Kongsgaardens Venner og Lille Anes Venner arrangerer på vanlig vis i fællesskab 
Sct. Hansfest på Kongsgaardens eng ned mod Susåen  

lørdag den 23. juni 
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.) 
*Bjørn Tidmand holder båltalen – og der er sang/fællessang og underholdning af 
Erik Elmelund & Ib Johnsen. 
Pladsen på engen åbnes for salg af kaffe, øl, vand, slik m.v. kl. 20,00 

                                                         Alle er velkomne   
FÆLLESSPISNING       
Inden bålet tændes, arrangeres der også  på vanlig vis fællesspisning kl. 18,30 i  
Kongsgaardens Svellehus.  
Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og 
jordbærgrød.  Pris kr. 175,- voksne, kr. 85,- børn under 12 år. 
Der kan købes øl, sodavand, vin,  (egne drikkevarer må ikke medbringes) 
Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende–, til  bringgaard@c.dk eller 
mobil 40 433 433 senest 12. juni. 
(Der er begrænset deltagerantal til spisningen) 
 
*Årets båltaler: Bjørn Tidmand, sanger og Dansk Top  
Slager Konge 
 
Den musikalske underholdning: Leveres af Erik Elmelund 
og Ib Johnsen (begge tidligere Seventy Four) som vil under- 
holde med en buket af underholdningsmusik og sang, samt  
akkompagnere til fællessangene, hvor vi naturligvis skal synge  
både midsommervisen og et par andre af vores dejlige  
danske sommersange. 
	
Broby Kanoudlejning leverer  også i år, fakler og Elverpiger  
der kommer sejlende og tænder bålet. 
 
SOMMERSANGAFTENER PÅ KONGSGAARDEN 
Igen I år arrangerer vi to sommersangaftener på  
Kongsgaarden. Den første er torsdag d. 5. juli  
og næste gang torsdag 26. juli. 
Fællessangen akkompagneres	af Kongsgaardens	
husorkester.  
I pausen serveres kaffe med brød. 
Begge dage start kl. 19.00. Alle er velkomne. 
      



JAZZ PÅ KONGSGAARDEN 

Tirsdag den 24. juli kl. 16.00 
Entré kr. 150,00 

 
I over 50 år har Daimi med sit glade, rundkindede ansigt strålet med et helt 
særligt lys i dansk showbiz. I sine utallige pophits har hun både kysset i sin 
gadedør og sat sin hat som hun vil. Mindre kendt er det, at hun er forankret i 
jazzen og gennem årene har optrådt med mange jazzbands bl.a. Kansas City 
Stompers, og Louisiana Jazzband, som hun nu kommer til Sorø med. 
Det er en stor glæde,- 
at vi kan præsentere Daimi til en koncert på Kongsgaarden tirsdag den 24. juli kl. 
16.00. Hun optræder sammen med Lousiana Jazzband, som hun har samarbejdet 
med i flere år.  
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	

 
 
         
 

  
 
												
	
	
	
	
      
 
 
 
           Daimi og Lousiana Jazzband 

 
Billetbestilling til				bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 

 
Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 

 
Har du husket at betale dit kontingent til Kongsgaardens Venneforening? Ellers 
gør det inden du tilmelder dig til Sct. Hans- festen! Du kan indbetale på konto 
Reg. nr.  6823 konto nr. 0001020097. 
Kontingent: kr. 125,00 for enlige,  kr. 200,00 for husstandsmedlemsskab 
Eller på indbetalings kort nr.: +73             +84078425 
-herved kommer der til at stå Kongsgaardens Venner på dit kontoudtog. 



 
Ny formand for Kongsgaardens Venner  
Jeg er nyvalgt både i bestyrelsen for Kongsgaardens Venner  
og som formand for samme. Selv om jeg ikke har lokal tilknyt- 
ning til Broby, genkender jeg udviklingen som den også var på  
min fødegård, Vestergaard i Glumsø. Jeg blev født dér i 1939  
og har medvirket i gårdens drift indtil 2016, hvor jeg flyt- 
tede til Sorø. 
Oprindeligt havde gården alle de traditionelle landbrugsdyr:  
heste, køer, grise, får og fjerkræ, men gradvist fasedes  
dyrene ud, - hestene blev erstattet af en traktor, og de sidste dyr på gården var 
fårene, som græssede i mosen. Gårdens avl var derefter alene korn og græsfrø, 
indtil jorden blev bortforpagtet i 1983. 
Selv er jeg ingeniør og har hovedsagelig arbejdet i olieindustrien, - sidst på 
raffinaderiet på Stigsnæs og som chef for de danske olieberedskabslagre.  
Jeg ser frem til at skulle fortsætte Kongsgaardens virke i samarbejde med de 
mange frivillige. Det er et enestående aktivitetsniveau, som der lægges for 
dagen. Jeg glæder mig til at vise gården frem, ikke mindst for tidens skolebørn, 
som jeg synes, det er vigtigt at bibringe forståelse for fortiden og udviklingen 
af, hvad der gennem tiden har været Danmarks vigtigste erhverv.  
Leif von Gersdorff 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2018: 
Arrangement:  Dato: 
Sct. Hansfest lørdag den 23. juni 
*Sommersangaftener torsdagene 5. og 26. juli 
*Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 18.-19. august 
Høstbal fredag den 14. september 
Æbledag Se vores hjemmeside 
Madbix tirsdag den 9. oktober 
Kartoffel-optagedag Se vores hjemmeside 
Håndarbejdets dag torsdag den 1. november 
Madbix torsdag den 8. november 
Gammeldags Andespil torsdag den 8. november 
Julestue søndag den 9. december 

*se program Kongsgaardens hjemmeside www.kongsgaardenbroby.dk                                           
 
Venneforeningens bestyrelse: Se hjemmesiden under Vennerne 

 
Venneforeningens generalforsamling 2018 blev afviklet torsdag den 12. april. Se 
referatet på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk 
 

/ccb 


