nr. 50

KONGSGAARDEN

Liv i Landet
Dyrskue, marked, tærskedag og gammelt landbrug
17.-18. august
Høstfest 13. september

Borgmester Gert Jørgensen på vej til åbningstale 2018

August 2019

Liv i Landet i weekenden 17.- 18. august
Liv i Landet for 10. gang på Kongsgaarden
Man kan vel tale om JUBILÆUM.

Årets store begivenhed nærmer sig : I weekenden d. 17. -18 august holder
vi Liv I Landet , Børnedyrskue og høstmarked på den gamle museumsgård i
Vester Broby. På pladsen kan opleves masser af dyr, vikinger, Ibber
Cirkus,Sofus Sæbebobler, veterantraktorer, gl. danske husdyrracer, ,
Folkedansere i den gamle have , Hesteshow, Falkonér , det gamle landbrug
arbejder i marken , der vil desuden være en udstilling af gamle og nye
lastbiler, vi har dyrskuekro hvor der både kan købes vådt og tørt , der er
kaffetelt på pladsen med kage , is og nybagte vafler . Kom og oplev dette
og meget mere . Parkering er gratis , indgang 50.- Børn under 12 er gratis .

Vi vil meget gerne have hjælp til opsætning:
Tirsdag den 13. august og onsdag den 14. august, begge dage sen
eftermiddag og aften fra kl. 16.30 – 20.00.

Efter den forhåbentlige velbesøgte weekend skal der jo ryddes op, og alle
vil gerne hjem SÅ.......kom gerne og hjælp når Liv I Landet 2019 siger tak
for denne gang søndag kl. 16.00

Den gamle kostald på Kongsgaarden bliver gæstet ved ”Liv i landet”

Og der vil også være dækket op i de gamle stuer- samt åbent i udstillingen,
i weekendenden 17. – 18. august.
Vi glæder os til at modtage dig, og vise rundt begge steder.

Høstfest fredag 13. september kl. 18.30

Det er med glæde, at Kongsgaardens Venneforening igen i år inviterer
medlemmer med evt. gæster til høstfest i Svellehuset. Traditioner er til
for at blive fulgt, så når høsten er i hus afholder vi høstfest med spisning
kl. 18.30 og efterfølgende bal til levende musik.
Spillemændene fra Broby Gl. Skole
også kaldet Harmonikagruppen har igen
lovet at levere musikken. Menú: Sensommerbuffet, kaffe og æblekage kr. 150,00
Drikkevarer øl, vand og vin købes til venneforeningens absolut konkurrencedygtige priser.
Der er lagt op til en rigtig god og hyggelig
aften i venners lag.
Tilmelding nødvendig og bindende på mail:
prebenlunda@gmail.com eller mobil: 21914173
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 5. september

Madbix tirsdag 8. oktober kl. 18.30

Vi starter Madbix sæson 2018-19 op, så husk
at sætte kryds i kalenderen den 8. oktober og
kom og vær med til at hygge dig sammen med
gode venner i Loen på Kongsgaarden.
Tilmelding til Steen Justesen på mail: steen.m.justesen@gmail.com eller
mobil: 24642875. Prisen for mad er som tidligere 60 kr.
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2019:
Arrangement:
Dato:
*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:
Formand: Leif von Gersdorff mobil 40270788 mail: leif@gersdorff.dk
Næstformand: Steen Justesen, mobil 24642875 mail: steen.m.justesen@gmail.com
Sekretær: Lene Ranvig, mobil 51362475 mail: leneskouranvig@gmail.com
Kasserer: Preben Lund Andersen, Havemøllevej 15, 4100 Ringsted
tlf. 57641173 mobil 21914173 mail: prebenlunda@gmail.com
Pernille Hansen, mobil 20254795 mail: pha2@live.dk
Flemming Andersen, mobil 50481017 mail: flem_andersen@mail.dk
Bent Hansen, mobil 22300663 mail: ingeogbenthansen@gmail.com
Suppleanter:
Peer-Henrik Niemann, mobil 40102042 mail: broby-kano@mail.tele.dk
Hilde Pico Andersen, mail: hilde.pico.andersen@gmail.com
/ccb

