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KONGSGAARDEN 
Høst/tærskedag, Jazz, Høstbal, Madbix 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
Høst-tærskedag på Kongsgaarden søndag den 22. august 

 

 

August  2021 
 

 
Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk  

                                           
 

 

http://www.kongsgaardenbroby.dk/


 

Høst/tærskedag søndag den 22. august kl. 10 - 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktiviteter på dagen vil være: 

 

• Tærskning med vores gamle tærskeværk kl. 11, kl. 13 og kl. 15. 

• Pløjning med veterantraktorer. 

• Rundvisning i de nyrenoverede stuer i stuehuset 

• Udstillingen vil være åben 

• Salg af kaffe og kage i Loen 

 

Gratis adgang hele dagen. 

 

 

 
     

Kansas City Stompers  
-igen på Kongsgaarden 

 Koncert i haven 
(eller Svellehuset hvis dårligt vejr) 

Denne gang med verdensnavne – 

inden for Jazz: 

Gunhild Carling      trompet og trombone 

Ulf Johansson         piano og trombone  

Niels Abild             klarinet 

-med flere 

    Søndag den 29. august kl. 11 - 14 

     Billetbestilling: mail bringgaard@c.dk  

                Eller mobil 40 433 433 

Sandwichs kr. 15,- kan bestilles samtidig til  

indtagelse i pausen.  

Kaffe, kage, øl vin og  vand   

kan købes  inden koncerten  og i pausen 

 

 

 

Kansas City Stompers  
-igen på Kongsgaarden 

 Koncert i haven 
(eller Svellehuset hvis dårligt vejr) 

Denne gang med verdensnavne – 

inden for Jazz: 

Gunhild Carling      trompet og trombone 

Ulf Johansson         piano og trombone  

Niels Abild             klarinet 

-med flere 

    Søndag den 29. august kl. 11 - 14 

     Billetbestilling: mail bringgaard@c.dk  

                Eller mobil 40 433 433 

Sandwichs pakke med 2 stk. kr. 30,- kan 

bestilles samtidig til indtagelse i pausen.  

Kaffe, kage, øl vin og  vand  kan købes  

inden koncerten  og i pausen. 
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Høstfest fredag 17. 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:  

Sven.reffstrup@privat.dk  eller mobil: 26220647 

Tilmeldingsfrist: torsdag d. 9. september 

 

Arbejdsdag lørdag den 4. september kl. 09.00 
Vi har igen i Kongsgaardens Venneforening nogle opgaver vi skal have udført. Derfor har 

vi brug for din hjælp. Så har du lyst til at hjælpe os med at udføre forskellige arbejds-

opgaver, se hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk så glæder vi os til at se dig 

Vi starter med morgenkaffe,- og slutter med en let frokost. 

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

   -eller mobil 24642875 

Senest dagen før kl. 12. 

 

 

 

Madbix  
Vi starter Madbix sæson 2021-22 op tirsdag den 12. oktober,  

Tilmelding senest 7. oktober. 

Og næste gang er torsdag den 11. november hvor der også er  

gammeldags andespil. Tilmelding senst 7. november.  

Kom og vær med til at hygge dig sammen med gode venner i Loen på  

Kongsgaarden, hvor der også altid er tid til et par sange fra Højskolesangbogen. 

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

Eller mobil 24642875 
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Håndarbejdets Dag torsdag 4. november kl. 16 – 20 
Vi holder atter Håndarbejdets Dag sammen med resten af Danmark. Der vil være 

arbejdende værksteder i Svellehuset og stuehuset med forskellige kunsthåndværk, 

som knipling, filtning og trædrejning. Vi har i år også en udstilling af malerier. 

I Loen er der salg af tærter og frikadeller samt kaffe/the og kage. Hele gården er 

udsmykket med lys og guirlander. 

Har du håndværk, du går og pusler med, som du kunne tænke dig at vise frem, er du 

velkommen til at kontakte Ingrid på mail: ingrid.justesen@gmail.com 

 

 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2021: 

Arrangement:  Dato: 

Høst/tærskedag søndag den 22. august 

Jazzkoncert Søndag den 29. august kl. 11 - 14 

Høstbal fredag den 17. september 

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 også hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk  

 

Venneforeningens bestyrelse: 

 

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

 

Næstformand: Sven Reffstrup, mobil 26220647  mail: sven.reffstrup@privat.dk 

     

Sekretær: Lene Ranvig, mobil 51362475 mail: leneskouranvig@gmail.com  

 

Kasserer: Sven Reffstrup, mobil 26220647  mail: sven.reffstrup@privat.dk  

  

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  

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

 

Suppleanter: 

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

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

 

 

 

 

   
/ccb 
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