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Julestue søndag 8. december kl. 11 – 16
Det er i år 14. gang, Kongsgaardens Venner afholder julestue på Kongsgaarden – fra den
første spæde start i 2006, hvor den store lade blev rigget til med forhåndenværende
borde, og en del stadeholdere var friske på at stille op i den store lade – uden lys eller
varme. Siden har vi heldigvis fået forbedret rammerne meget.
Nye og tidligere års stadeholdere har fyldt boderne i Svellehuset med:
Julepynt

Bolcher

Honning og mjød

Vævede ting og strik

Bamser

Juledekorationer Lidt af hvert i uld

Smykker i sølv, sten, glas

Småkager

Kniplinger

Gravpynt

Krus, skåle og vaser

Keramik øreringe

Håndarbejde

Juleting

Nisser i alle størrelser

Kom og smag Bentes hjemmelavede klejner

Julestuen afholdes altid 2. Søndag i advent.
Det er ikke Sjællands største julemarked – til gengæld den hyggeligste JULESTUE, hvor det gamle stuehus er pyntet op, og juletræet er pyntet med Lones julepynt, så man
hensættes til ”Jul i de gode gamle dage”.
Måske er der en bedstemor eller bedstefar, som tager sig tid til at læse julehistorier
for børnene?
Der vil være gang i det gamle køkken med klejnekogning og småkagebagning bl.a. – og der
er mulighed for at fremstille gammeldags julepynt i spisestuen.
Nævnes skal også udstillingen i det tidligere vaskehus/karlekammer, - med plancher og
effekter fra Kongsgaarden de seneste ca. 200 år.
Der er gratis adgang til stuehuset denne dag (man må dog gerne lægge
et bidrag i mælkejungen i entreen)
Herudover kan nævnes:
• Broby spillemændene leverer julemusik i Svellehuset
• Tirsdagsklubben sørger for hestevognskørsel i Vester Broby
• Kongsgaardens Julelotteri – med fine præmier fra stadeholdere
m.fl.
• Salg af gløgg, æbleskiver og kaffe i ”Loen”

Jul og Nytår 2019/2020
Hvis vi ser tilbage på 2019 set med Kongsgaardens Venners øjne, må vi jo
være tilfredse med forløbet af vores arrangementer, med undtagelse af
weekenden med arrangementet Liv i Landet, hvor vi var ramt af ekstremt
regnvejr om lørdagen, hvilket bidrog til et meget lavt besøgstal.
Arrangementet blev dog gennemført efter programmet, hvilket var endnu
et bevis på den indsats som venneforeningen udfører under alle
omstændigheder for at videreføre formålet med vores virke.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som gennem hele året har
bidraget til, at Kongsgaarden har bevaret sin tilstand, og at der har været
livlig aktivitet på stedet. Vi håber på tilsvarende aktivitet i 2020.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet
i det forløbne år, jeg ser frem til at det fortsætter i 2020.
Med julehilsen
Leif von Gersdorff
formand

Madbix på Kongsgaarden
Madbix på Kongsgaarden starter op i det nye
år tirsdag den 14. januar kl. 18.30 og efterfølgende:

Tirsdag den 14. januar
Torsdag den 13. februar
Tirsdag den 10. marts
Torsdag den 16. april i forbindelse med Venneforeningens generalforsamling.
Vi laver mad, vi hygger os, og vi synger efter Højskolesangbogen.
Og har nogen lyst til at fortælle en lille historie/anekdote, er man velkommen til det.

Tilmelding:
Steen Justesen mobil 24642875
mail: steen.m.justesen@gmail.com

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- datoer 2019
Julestue
søndag den 8. december
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2020:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 14. januar
Madbix
torsdag den 13. februar
Madbix
tirsdag den 10. marts
Madbix
torsdag den 16. april
Generalforsamling
torsdag den 16. april
Sommersangaftener
ikke tilrettelagt endnu
Sct. Hansfest
tirsdag den 23. juni
Jazzkoncert Svellehuset
onsdag den 22. juli
*Høstweekend Liv i landet
lørdag-søndag den 22.-23. august
Høstbal
fredag den 18. september
Æbledag
lørdag den 3. oktober
Madbix
tirsdag den 13. oktober
Håndarbejdets dag
torsdag den 5. november
Madbix
torsdag den 12. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 12. november
Julestue
søndag den 6. 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
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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
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