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Julestue søndag 9. december kl. 11 – 16
Ved dette års Julestue kan du både opleve
de velkendte traditioner, hvor Broby Spillemændene leverer julemusik, Tirsdagsklubben
sørger for hestevognskørsel og Kongsgaardens
Venner koger klejner, bager Gode Råd, serverer gløgg og æbleskiver, kaffe og kage samt
sælger julelotteri og pyntegrønt.

Der er heldigvis mange af tidligere års stadeholdere, som også i år kommer tilbage med bod
er fyldte med julepynt, dekorationer, brød og
kager samt andre gode ting til smagsløgene.
Der er dog også flere nye stadeholdere, som
kommer med nye oplevelser og nye smage. Vi
satser kort sagt på, at alle finder den gode
julestemning inden de forlader Kongsgaarden.
Vores stadeholdere er leveringsdygtige i juleog værtindegaver, i juledekorationer og -pynt,
i honning, mjød, portvin, æblesaft, bolcher,
småkager og brændte mandler, i strikkede,
vævede, kniplede, drejede og flettede ting, i fuglehuse og foderbrætter samt smykker
i sølv, sten og glas, malede billeder, foldede bøger og gravpynt.
Vi har julepyntet stuehuset og du kan lave din egen julepynt i spisestuen under kyndig
vejledning. Den gamle gård summer kort sagt af julestemning og -hygge, og det vil være
rigtig svært at komme herfra uden at være i julehumør. Ja, sågar et juletræ kan du
købe med hjem i år.

Liv I Landet 2018

Årets store arrangement på Kongsgaarden løb af
stablen den 18. & 19. august.
Vejret var dejligt og mange børn og voksne fandt
vej til Vester Broby.
Børnene udstillede deres dyr og fik fine præmier.
Det gamle landbrug og de gamle danske husdyrracer
viste sig fra deres bedste side.
I kroen og kaffeteltet kunne man købe god mad, kaffe og kage inden en tur med hestevognen på pladsen
og i den hyggelige lille by.
Borgmesteren på vej til åbningstalen
En stor TAK skal lyde til alle som hjalp før, under og efter arrangementet.

Ene er vi gode, sammen er vi bedst
Styregruppen for Liv I Landet

Madbix på Kongsgaarden

Starter op i det nye år tirsdag den 8. januar kl. 18.30
Tilmelding: Steen Justesen mobil 24642875 mail: steen.m.justesen@gmail.com

Udstilling om livet på Kongsgården

Vi har nu fået etableret en udstilling om livet på
Kongsgården i de tidligere karlekamre i stuehuslængen. Udstillingen strækker sig over perioden
fra begyndelsen af 1700-tallet og frem til 2006.
Udstillingen er sat op med plancher og montrer
som dels beskriver historien, opdelt i en række
perioder, som er typiske for landbolivet i de enkelte tidsrum. I montrerne vises effekter fra perioderne til illustration af det daglige miljø i det omfang disse har kunnet fremskaffes.
Udstillingen skildrer gårdens drift under i alt
7 generationer, som slutter i 2006, hvor gården
overgår til en fond, hvis formål er at bevare gården
og miljøet omkring den som det var i 1950’erne.
De sidste gårdejere var Lone og Ejler Kjær Larsen,
som fonden er opkaldt efter.
Den videre drift er nu overtaget af Lone og Ejler Kjær Larsens
Fond, og har opnået status som bevaringsværdig landbrugsejendom, hvilket vil beskytte gården mod væsentlige ændringer. Fondens bestemmelser indebærer bl. a. at der ikke må anvendes midler af fonden til vedligehold eller istandsættelser.
Pengene hertil må vi så enten selv fremskaffe eller indhente
fra fonde, som har den slags aktiviteter som formål. Vi forsøger på nuværende tidspunkt at skaffe midler til indvendig istandsættelse af stuehuset, idet der er en del skader, som bør repareres inden så længe.
Vi opfordrer til at besøge udstillingen for at få et indtryk af,
hvad det er, som vi forsøger at bevare for eftertiden gennem
vores daglige indsats, og opfordrer også til at invitere så mange
gæster udefra til at komme på besøg.

Glædelig Jul og godt Nytår

Montre fra udstillingen

Planche fra udstillingen

Nu er vi snart igennem 2018 og kan
kaste et tilbageblik på årets gang på
Kongsgården. Det har været et aktivt år
med god deltagelse af medlemmer og
gæster til vores arrangementer. Der har
ikke været indført nye aktiviteter, men
der har været større tilslutning til vores
sædvanlige arrangementer, som således
må betragtes som traditioner i
lokalområdet, der nyder tilslutning.
Hele vores aktivitet er imidlertid betinget af en stor frivillig aktivitet, som udøves af
vores medlemmer. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne udtrykke en stor tak for
indsatsen i løbet af året og ønske tillykke med resultatet. Samtidig vil jeg, selvom det
er lidt tidligt, ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle og på gensyn i 2019.
Leif von Gersdorff

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2018
Julestue
søndag den 9. december
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2019:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 8. januar
Madbix
torsdag den 14. februar
Madbix
tirsdag den 12. marts
Madbix
torsdag den 11. april
Generalforsamling
torsdag den 11. april
Sct. Hansfest
søndag den 23. juni
Jazzkoncert Svellehuset
onsdag den 24. juli
*Høstweekend Liv i landet
lørdag-søndag den 17.-18. august
Madbix
tirsdag den 8. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 7. november
Madbix
torsdag den 14. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 14. november
Julestue
søndag den 8. december
*se program Kongsgaardens hjemmeside www.kongsgaardenbroby.dk

Venneforeningens bestyrelse:
Formand Leif von Gersdorff tlf. 57616463 mail: leif@gersdorff.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
Lene Ranvig, tlf. 51362475 mail: leneskouranvig@gmail.com
Pernille Hansen, mobil 20254795 mail: pha2@live.dk
Steen Justesen, tlf. 57822875 mobil 24642875 mail: steen.m.justesen@gmail.com
Flemming Andersen, tlf. 50481017 mail: flem_andersen@mail.dk
Suppleanter:
Peer-Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk
Bent Hansen, tlf. 22300663 mail: ingeogbenthansen@gmail.com
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