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KONGSGAARDEN
Generalforsamling
Sct. Hans, Historisk Salon
Sommersangaften
Jazz, Høstdag

Kansas City Stompers søndag den 16. maj 2021, det første og succesfuldt arrangement på Kongsgaarden i år….

Juni 2021

Jazzkoncert på Kongsgaarden
Søndag den 16. maj havde vi arrangeret en Jazzkoncert på Kongsgaarden med Kansas City
Stompers,- med den legendariske kapelmester Niels Abild som netop i år fejer 70 års
jubilæum for stiftelsen af Kansas City Stompers. Niels havde sammensat en besætning af
solister som noget af det bedste man kunne høre i Danmark,- blandt andet med en,- ja jeg
tør nok sige verdenskunstner Ulf Johannesson Werre som viste sig at være en pianist i et
format man aldrig før har oplevet på den danske scene, og efter at have publikum totalt med
sig, med sit forrygende pianospil, skiftede han indimellem til Trækbasun, og derefter sang og
fløjtede han, og fik hele lokalet til at swinge.
Den heldige kombination gjorde, at det blev en så forrygende eftermiddag, som oversteg alles
forventninger, også musikernes.
/ccb
Generalforsamling 2021 mandag den 14. juni
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens Venner mandag den 14. juni 2021
kl. 19.00 i ”Loen” på Kongsgaarden.
Dagsorden i henhold til vedtægterne (se www.kongsgaardenbroby.dk). På valg er: Preben Lund
Andersen, Pernille Hansen, Lene Ranvig og Bent Hansen
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 4. juni 2021
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.
Indvielse af den ny bro
-er stadig blevet udsat på grund af Covid-19 pandemien. Vi håber snart vi alle må være ude af
denne pandemi, og vi dermed kan fejre indvielsen af den bro som vi alle er meget stolte af.
Sct.Hans
Desværre har vi igen i år set os nødsaget til at aflyse den store traditionelle Sct. Hansfest.
Også det på grund af Covid-19 pandemien.
Men vi tænder bål til sædvanlig tid på engen, og der vil være en
båltale af en lokalkendt.
Man er velkommen til at komme på Kongsgaardens eng til dette lille
indskrænkede arrangemnet. Der bliver ingen salg,- men medbring
gerne egen fourage, mad i det grønne, kaffe, kage etc.

Historisk Salon
www.1684-1862.dk
I forbindelse med den historiske festival, som finder sted for
første gang i år den første weekend i juli, har Kongsgaardens
Venner budt ind med arrangementet ”Det var en lørdag aften”
på Kongsgaarden lørdag den 3. juli kl. 19,30
Det bliver en ”historisk salon”, - med oplæsning af Holbergs
”Jeppe på Bjerget”, - kaffe med hjemmegjort bagværk efter 1800-tals opskrifter, og fællessang til sange fra perioden 1684 – 1862. Fællessangen bliver akkompagneret af spillemænd
(violin og harmonika)
Pris kr. 130 incl. Gebyr, og kaffe og kage.
Billetkøb (begrænset deltagerantal) på http://kongsgaarden.billetexpressen.dk/ Eventuelt
billetbestilling på Kongsgaardens hjemmeside, på forsiden og rul ned til arrangementet.
Planen havde oprindeligt været at afholde et bondebal som i 1800-tallet, men p.g.a.
coronarestriktioner må det vente til næste sommers historiske festival, - som ligeledes
finder sted 1. weekend i juli
B.S. Ingemann, Ludvig Holberg

Sommersangaftener
Den første sommersangaften på Kongsgaarden i år har vi
på grund af Covid-19 aflyst. Men vi gennemfører den næst
planlagte torsdag den 15. juli kl. 19.00 i Loen. Husorkestret
spiller op, og vi skal synge nogle af vores dejlige sommersange fra højskolesangbogen.
Kom og vær med,- alle er velkomne. Kaffe med kage indgår
i entrebilletten som er kr. 25,-.
Jazz på Kongsgaarden
Kongsgaarden deltager igen i år med et Jazzarrangement under Sorø
Jazzfestival i uge 30, og det bliver onsdag den 28. juli kl. 16.00 med det meget
kendte Jazzband Creole Catz som spiller traditionelt jazz som vi kan li´det.
Reserver allerede nu eftermiddagen til et storslået Jazzarrangement på
Kongsgaarden. Tilmelding: bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433.
Liv i Landet
Det store årlige arrangement ”Liv i Landet” må vi
desværre også aflyse. Men venneforeningen vil i
stedet for arrangere en høst/tærskedag en af
dagene i den weekend 21. eller 22. august hvor det
ellers planlagte arrangement skulle have fundet
sted. Nærmere information vil tilgå. Følg med på
Kongsgaardens hjemmeside hvor vi informerer om
alle aktiviteter på Kongsgaarden.
www.kongsgaardenbroby.dk

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2021:
Arrangement:
Dato:
Generalforsamling
mandag 14. juni kl. 19.00
Sct. Hans
onsdag den 23. juni
Historisk Salon
lørdag 3. juli
Sommersangaften Loen
torsdag 15. juli
Jazzkoncert Svellehuset
onsdag den 28. juli
*Høst/tærskedag
lørdag eller 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
*se hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk
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, 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

Koncert i
Kongsgaardens
Have

/ccb

