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Generalforsamling 2020 torsdag den 16. april 
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens Venner torsdag den 16. april 
2020 kl. 20.00 i ”Loen” på Kongsgaarden. 
Og du kan godt møde op til generalforsamlingen uden at have deltaget i Madbixen! 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se www.kongsgaardenbroby.dk). På valg er: Leif von 
Gersdorff, Steen Justesen og Flemming Andersen. Alle villige til genvalg! 
 
Madbix torsdag den 16. april 
Der indledes med spisning kl. 18.30 for medlemmer af Kongsgaardens. Pernille har sammensat 
menùen. Glæd jer til en gastronomisk overraskelse som venter dem, der er hurtige nok til at 
få en af de eftertragtede pladser. Prisen er stadig kun 60,00 kr. og husk at tilmelding er 
nødvendig til Steen på tlf. 24642875 eller mail: steen.m.justesen@gmail.com 
 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening: 
Kontingent for kalenderåret 2020 udgør – Enkelt medlem: 125,00 kr. Par/husstand:  
200,00 kr. og bedes betalt snarest og senest 6. april 2020 
 
Kontingent kan indbetales ved: 

• bankoverførsel til venneforeningens konto i Sydbank reg. nr. 6823 konto nr. 
0001020097 eller ved brug af Mobilpay  66831 

• -eller indbetalingskort nr: +73 + 84078425, hvorved der kommer til at stå 
Kongsgaardens Venner på dit kontoudtog. Man kan betale kontingent til kassereren på 
dagen. Det er også muligt at melde sig ind samme dag. 

 
Husk – vi har plads til mange flere medlemmer i KONGSGAARDENS VENNER, så indbyd 
gerne naboer, genboer, børn og børnebørn, gode venner og alle andre gode mennesker til også 
at tegne et medlemskab. 
 
Brunch på Kongsgaarden den 8. februar 2020 
Lørdag den 8. februar bød Kongsgaarden på brunch for interessenter og beboere i 
lokalområdet. Ca. 50 gæster tog imod tilbuddet om at høre lidt nærmere om vores projekter 
og aktiviteter. Brunchen var god, stemningen fin og Kirsten Henriksen bød velkommen, hvor-
efter fondens bestyrelse præsenterede sig.  
Da den værste sult var stillet, var det Venneforeningens formand, Leif von Gersdorffs tur til 
at præsentere foreningens bestyrelse og fortælle lidt om årets mange aktiviteter, herunder 
koncerter, fællesspisninger, omvisninger m.v. - og naturligvis også vores store 
sommerbegivenhed i samarbejde med Liv i Landet, hvor vi har åbent hus, børnedyrskue, diverse 
opvisninger samt demonstration af pløjning m.v. Venneforeningen tæller ca. 140 medlemmer, 
hvoraf ca. 40 er aktive ved arrangementer - og ikke mindst- i vedligehold af gården, have og 
omgivelser. I dette gode fællesskab  er der  altid plads til flere. 
Kirsten omtalte kort projektet med restaureringen af Kongsgaardens stuehus, som vi stadig 
arbejder på finansieringen af, og herefter fremlagde Anders Walther Hansen på fornem vis 
vores store projekt med en genetablering af broen over Susåen. I samarbejde med Sorø og 
Næstved kommuner omsider er det lykkedes efter 10 år forberedelse. Vi er Anders 
taknemmelige for en kæmpeindsats. Næste brunch ultimo januar 2021. 
 



Indvielse af den ny bro 
-er berammet til torsdag den 7. maj. Men efter regeringens udmeldinger, har vi nu til beslut- 
tet, at vi stiller al videre planlægning i bero i de næste 14 dage, som regeringen ind til videre 
har ladet de seneste stramninger gælde. 
Så må vi tage stilling derefter - men hold venligst den 7.5. reserveret indtil videre. 
 
Fælles provsti-pinsegudstjeneste på Kongsgaardens eng 2. pinsedag 
Igen i år samles sognene i Ringsted-Sorø provsti til en  
fælles Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Sognepræst Andreas  
Kristensen prædiker. Præster fra hele provstiet medvirker og,  
står for Nadveren. 
Kongsgaardens eng, mandag den 1. juni kl. 10.30. 
 
Arbejdsaftner på Kongsgaarden 
I maj og juni måned mødes vi på onsdage ved 16-tiden eller så snart man har mulighed for at 
at komme. Vi løser mange forskellige praktiske opgaver på gården, så denne kan fremstå pæn 
og ryddelig til glæde for gæster, lejere og frivillige. Vi arbejder normalt 2 – 3 timer og 
slutter af med sammen at nyde et eller andet, mens vi får ordnet verdenssituationen, sådan 
nogenlunde i hvert fald. Tilmelding er ikke nødvendig og vi aflyser kun, hvis vejret er helt 
håbløst. 
 
Kongsgaardens Venneforening  
Arrangerer igen i år stor Sct. Hansfest på Kongsgaardens eng		
tirsdag den 23. juni 
Nærmere om tilmelding i næste Nyhedsbrev. 
 
Sommersangaftener 
Den første sommersangaften på Kongsgaarden i år søges gennemført som en Alsangsaften på 
Kongsgaardens eng torsdag den 4. juni kl. 19.00.  Dette for at markere 80 året for Alsangs- 
indførelse i Danmark under besættelsen.  
Næste sommersangaften bliver i Loen torsdag den 9. juli.	 
 
 
 
2 x Jazz på Kongsgaarden  
Kongsgaarden deltager igen i år med et Jazzarrangement under Sorø  
Jazzfestival i uge 30, og det bliver onsdag den 22. juli 2020 kl. 16.00  
Reserver allerede nu eftermiddagen til et storslået Jazzarrangement på  
Kongsgaarden.  

 
 
 
 
Og igen Jazzkoncert med Kansas City 
Stompers den 30. august 2020 kl. 14.00 
Nærmere information i næste Nyhedsbrev om 
begge koncerter. 

 



 
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2020: 
Arrangement:  Dato: 
Madbix torsdag den 16. april  
Generalforsamling torsdag den 16. april 
Sommersangaftener torsdag den 4. juni og torsdag den 9. juli 
Sct. Hansfest tirsdag den 23. juni 
Jazzkoncert Svellehuset onsdag den 22. juli kl. 16.00 
Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 22.-23. august 
Jazzkoncert Kansas City Stomp Søndag den 30. august kl. 14.00 
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 
  
 
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  
 

                   
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Under arbejdet med at få den nye bro gjort landfast fra Næsby til Broby                                               /ccb 


