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INDBYDELSE TIL SCT. HANS: 
Kongsgaardens Venner arrangerer på vanlig vis Sct. Hansfest på Kongsgaardens 
eng ned mod Susåen  

søndag den 23. juni 
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.) 
*Andreas Kristensen 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: Andreas Kristensen, sognepræst, 
 Lynge-Broby Sogne  
 
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. 27. juni  
og næste gang torsdag 25. juli. 
Fællessangen akkompagneres	af Kongsgaardens	
husorkester. I pausen serveres kaffe med brød. 
Entre´ kr. 30,- inkl. kaffe m/brød 
Begge dage start kl. 19.00. Alle er velkomne. 



JAZZ PÅ KONGSGAARDEN 

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

 
Festlige New Orleans veteraner spiller i Kongsgaardens Svellehus.  
I mere end 25 a ̊r har Spirit of New Orleans band fornøjet og begejstret sine 
tilhørere med solid fodtappende traditionel jazz. Bandet besta ̊r af fem 
rutinerede musikere, som virkelig  
forsta ̊r at levere musikalsk kvali- 
tet og skabe løsluppen stemning i  
god kontakt med publikum. Bandet 
 giver koncert onsdag eftermid- 
dag den 24. juli i Svellehuset pa ̊  
Kongsgaarden i Vester Broby – og  
det bliver utvivlsomt foran en varm,  
tætpakket sal.  
The Spirit of New Orleans rummer  
alle de ingredienser, der skal til for  
at gøre den traditionelle jazz med- 
levende. Orkestret spiller ragtime, blues, marcher, lovesongs, evergreens, egne 
kompositioner og gospel og spirituals af høj kvalitet. Bandet blev dannet i 1990 
pa ̊ initiativ af den nu 70-a ̊rige Preben Nissen, som synger og spiller trækbasun.	
Bassisten Kim Holm Nielsen var med fra begyndelsen, og ba ̊de banjospilleren 
Carsten Henningsen, saxofonisten Stig Nielsen og trommeslageren Jan 
Schio ̈pffe har været med i bandet gennem mange a ̊r 
 

Billetbestilling til				bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 
Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 

 
 
Pinse under åben himmel 

Igen i år samles sognene i Ringsted-Sorø Provsti på 
engen ved Kongsgaarden til fælles friluftsguds-
tjeneste 2. pinsedag. Efter gudstjenesten kan der 
købes kaffe og boller i Kongsgaardens bod. 
Friluftsgudstjeneste på Kongsgaardens enge, 
Strandvejen 11, Vester Broby 2. pinsedag mandag 
den 10. juni 2019 kl. 10.30. 

 
 
 



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. 
Kan også betales på Mobilpay 66831 
 
 
Ændringer i Venneforeningsens bestyrelse: 
På Generalforsamlingen i Kongsgaardens Venner d. 12 april 2019 ønskede Leif 
Pedersen ikke genvalg. 
Bent Hansen, som var suppleant, blev valgt til bestyrelsen, og  
Hilde Pico Andersen blev valgt som ny suppleant. Øvrige poster  
blev besat ved genvalg. Vi byder Hilde velkommen, og ser frem  
til samarbejdet i den kommende tid. 
Leif Pedersen vil vi gerne give en kæmpe tak, for det store  
arbejde han har lagt på Kongsgaarden de sidste 10 år. Leif har  
som næstformand og sekretær, samt medlem af styregruppen  
mellem venneforeningen og fonden,  på sin egen rolige måde            Leif Pedersen 

anvendt sit stratetiske og organisatoriske talent til stor gavn for Kongsgaarden. 
Vi ønsker Leif et velfortjent otium, og håber at se dig af og til på Kongsgaarden. 
 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2019: 
Arrangement:  Dato: 
Sct. Hansfest søndag den 23. juni 
Sommersangaftener torsdag den 27. juni og torsdag den 25. juli 
Jazzkoncert Svellehuset onsdag den 24. juli 
*Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 17.-18. august 
Høstbal fredag den 13. september 
Æbledag lørdag den 5. oktober 
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: Se hjemmesiden under Vennerne 

Venneforeningens generalforsamling 2019 blev afviklet torsdag den 11. april. Se 
referatet på hjemmesiden: www.kongsgaardenbroby.dk                          

 
/ccb 


