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KONGSGAARDEN 
Jazz, Høstfest, Madbix, Generalforsamling 

 

 
 

 

 
 

 
Kansas City Stompers på Kongsgaarden.  

Kom og oplev det fantastiske Jazzorkester  
Koncerten er i haven 

I tilfælde af dårligt vejr trækker vi indendørs 
Inden koncerten og i pausen kan du købe vin, øl, kaffe 

 
Billetbestilling til mail: bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 

                                                                                                                                                                                                            

 
Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 

 

August  2020 
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Høstfest fredag 25. 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    

            

Spillemændene fra Broby Gl. Skole                             

også kaldet Harmonikagruppen vil under- 

holde. Men grundet Corona situationen,-  

bliver der  formodentlig ikke dans. Vi af- 

venter regeringens udmelding. 

Menú: Sensommerbuffet, kaffe og æble- 

kage kr. 150,-. Drikkevarer øl, vand og  

vin købes til venneforeningens absolut kon- 

kurrencedygtige priser.  

Vi håber på opbakning til aftenen, selvom  

den altså bliver noget anderledes. 

      

Tilmelding nødvendig og bindende på mail:  

prebenlunda@gmail.com eller mobil: 21914173 

Tilmeldingsfrist: onsdag d. 16. september 

 
Madbix og generalforsamling tirsdag 13. oktober kl. 18.30 

Vi starter Madbix sæson 2020-21 op, så husk  

at sætte kryds i kalenderen den 13. oktober og  

kom og vær med til at hygge dig sammen med  

gode venner i Loen på Kongsgaarden. 

Vi afholder samtidig denne aften den general- 

forsamling som skulle have været afholdt  

den 16. april,- men måtte aflyses pga Corona-krisen. 

 

Hvorfor der indkaldes til Generalforsamling i Kongsgaardens Venneforening torsdag 

den 13. oktober 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. 

Suppleanterne er på valg hvert år. 

 

Kontingent til Kongsgaardens Venneforening: 

Enkelte medlemmer mangler at indbetale kontingent for kalenderåret 2020. 

Kontingent udgør – Enkelt medlem: 125,00 kr. Par/husstand: 200,00 kr. og bedes betalt 

snarest. 

Kontakt evt. kassereren Preben Lund hvis du er i tvivl om kontingent indbetaling! 

 
Tilmelding til madbix; Steen Justesen på mail: steen.m.justesen@gmail.com eller mobil: 

24642875 senest fredag d. 9. oktober. Prisen for mad er som tidligere 60 kr. 
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Indvielse og åbning af den nye bro! 

Desværre er der pga Corona-krisen ingen afklaring på, hvornår den nye bro kan indvies. 

Det skal aftales mellem Næstved og Sorø kommuner hvornår denne indvielse kan finde 

sted. Og det har ikke været muligt at nå til en afklaring endnu. Så snart der er det, vil 

det blive meddelt på Kongsgaardens hjemmeside. 

Men uanset indvielse eller ej- ja så benyttes broen flittigt af borgere fra begge sider. 

Og det er jo glædeligt, at broen er taget så godt imod og blevet et så populært 

udflugtsmål. 

 

Renovering af Kongsgaardens stuehus 

Den 13. august havde Niels Lind og Kirsten H. møde med arkitekt Bering og bygge-

firmaet Kopp-Sorø ved projektleder Michael Nygaard , der skal stå for renoveringen af 

Kongsgaardens stuehus.  

Der satses på, at renoveringen kan gå i gang 1. november, og så har vi godt 2 mdr. til at 

klargøre stuehuset  med fotografering af vægge, opmåling af tingenes og møblernes 

placering - samt nedpakning. Når håndværkerne slutter, har vi kun det sjove tilbage: at 

genmøblere et nyrenoveret stuehus!  Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med i 

det spændende projekt, hvor der selvfølgelig bliver tid til kaffepauser! 

Tilmelding  meget gerne allerede nu til Steen eller Kirsten, og gerne med evt. 

ferieoplysninger, så vi kan lave et skema, der passer alle os travle folk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag onsdag den 9. september kl. 16.00 

Vi har igen i Kongsgaardens Venneforening nogle opgaver vi skal have udført. Derfor har 

vi brug for din hjælp. 

Vi slutter dagen med, at der serveres sandwichs. 

Vi vil gerne have din tilmelding til: Steen Justesen på mail: steen.m.justesen@gmail.com  

   -eller mobil 24642875 

 

Senest dagen før kl. 12. 
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Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2020: 

Arrangement:  Dato: 

Jazzkoncert Kansas City Stompe søndag den 30. august kl. 14.00 

Arbejdsdag  onsdag den 9. september kl. 16.00 

Høstfest fredag den 25. september 

Æbledag lørdag den 3. oktober 

Madbix tirsdag den 13. oktober 

Generalforsamling  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  

/ccb 
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