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Svellehuset er nu blevet malet 

 

 

 

 

December  2020 
 

 

 



Svellehuset 

Som ses af forsiden i dette nyhedsbrev så har Svellehuset fået en tiltrængt 

ansigtsløftning. 

Vi er i Venneforeningen meget glad for at Svellehuset nu præsenterer sig flot og ind- 

bydende- både udvendig og indvendig. Vi har meget glæde af Svellehuset til vores 

arrangementer, både når det gælder fællesspisning ved Sct. Hans og ikke mindst 

fungerer Svellehuset perfekt til afholdelse af musikarrangementer. Så vi er stolte af 

dette nye tiltag. 

 

Jul 2020 

Ser vi tilbage på det snart forgangne år, så har der på grund af COVID-19 

restriktionerne, været småt med aktiviteter i Kongegaardens Venners regi.  

Det eneste arrangement vi har gennemført i år var jazzkoncerten med Kansas City 

Stompers  søndag d. 30. august på plænen i haven. Her kunne vi nemt overholde 

myndighedernes krav til afstande m.m. og alligevel få plads til 150 publikummer. 

Det blev heldigvis en stor succes, ikke mindst fordi vi havde fint sensommervejr med 

kun en lille regnbyge de sidste 15 minutter. Det viste sig at haven er meget fin til 

sådanne arrangementer, så vi tænker nærmere over hvordan vi fremover kan udnytte 

det positivt i den danske - af og til lunefulde -  sommer.  

Vi har haft arrangeret et par arbejdsdage i årets løb med begrænset deltagelse, igen 

p.g.a. COVID-19 restriktionerne, men vi har fået begyndt på oprydningen i laden, så vi 

kan komme i gang med en publikumsvenlig udstilling af vores mange landbrugsredskaber. 

De mest aktive i årets løb har nok været ”havepigerne”, der har sørget for at 

urtehaven blev passet og ukrudtet ikke tog overhånd. En stor tak til dem! 

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som har bidraget med arbejdskraft til 

arrangementer og arbejdsdage, uden dem kan det ikke lade sig gøre at bevare 

Kongsgaarden, så den er et besøg værd! 

Vi håber på at 2021 bliver mere ”normal”.  

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 2021.  

Med jule og nytårshilsen Steen Justesen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja- for ih hvor vi kommer til at savne Bentes klejner i år, samt alle vores stadeholdere i 

Svellehuset 



 

Indvielse og åbning af den nye bro! 

Er desværre igen blevet udsat  pga Corona-krisen.  

Og der er pt ingen afklaring på, hvornår den nye bro  

kan indvies. 

Som sagt skal det 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. 

 

 

 

 

 

 

Bondebal på Kongsgaarden, som på Holbergs tid, lørdag aften den 3. juli 2021 

Kongsgaardens Venner er indgået i et samarbejde med den historiske forening 1684 - 

1862 (Holberg-Ingemann perioden) Den historiske forening afholder hvert år den første 

weekend i juli en historisk festival med forskellige events rundt i hele Sorø kommune. 

Blandt disse events er et BONDEBAL, som Kongsgaardens Venner har sagt ja til at være 

værter for. Planlægningen er så småt gået i gang, - det bliver en aften med bondemad og 

specialbrygget øl, - sang og folkedans til spillemandsmusik, - og måske med indslag fra 

Holbergs "Jeppe på Bjerget".  

 

Planlægningsgruppen afventer, at de mange Coronarestriktioner  forhåbentlig løsnes til 

foråret, så bondeballet kan realiseres. 

Lene Ranvig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2021: 

Arrangement:  Dato: 

Madbix tirsdag den 12. januar 

Madbix torsdag den 11. februar 

Madbix tirsdag den 9. marts 

Madbix torsdag den 8. april  

Generalforsamling torsdag den 8. april 

Gudstjeneste på engen mandag 24. maj 

Sommersang/Alsang på engen torsdag 27. maj 

Sct. Hansfest onsdag den 23. juni 

Bondebal lørdag 3. juli 

Sommersangaften Loen torsdag 15. juli 

Jazzkoncert Svellehuset onsdag den 28. juli 

Jazz i haven lørdag 14. august 

*Høstweekend Liv i landet lørdag-søndag den 21.-22. august 

Høstbal fredag den 17. september 

Æbledag lørdag den 2. oktober 

Madbix tirsdag den 12. oktober 

Håndarbejdets dag torsdag den 4. november 

Madbix torsdag den 11. november 

Gammeldags Andespil torsdag den 11. november 

Julestue søndag den 5. december 

  
 

 

Venneforeningens bestyrelse: 

 

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

 

Næstformand: Leif von Gersdorff mobil 40270788  mail: leif@gersdorff.dk 

    

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: 

Hilde Pico Andersen, mail: hilde.pico.andersen@gmail.com 

Carl-Christian Bringgaard, mobil 40433433 mail: bringgaard@c.dk   
/ccb 
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