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INDBYDELSE TIL SCT. HANS: 
Kongsgaardens Venner arrangerer på vanlig vis Sct. Hansfest på Kongsgaardens 

eng ned mod Susåen  

torsdag den 23. juni 
Bålet tændes kl. 21,00 (ca.) 

*Peter Duetoft holder båltalen – og der er sang/fællessang og underholdning. 

 

Pladsen på engen åbnes for salg af kaffe, øl, vand, slik m.v. kl. 20,00 

                                                         Alle er velkomne   

FÆLLESSPISNING       

Inden bålet tændes, arrangeres der også på vanlig vis fællesspisning kl. 18,30 i 

Kongsgaardens Svellehus.  

Menuen består af: Stegt kylling m/nye kartofler, agurkesalat m.v. og 

jordbærgrød.  Pris kr. 200,- voksne, kr. 100,- børn under 12 år. 
Medlemmer af Kongsgaardens Venneforening kr. 175,- 

Der kan købes øl, sodavand, vin, (egne drikkevarer må ikke medbringes) 

Tilmelding til spisningen nødvendig- og bindende–, til  

bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 senest 12. juni. 

(Der er begrænset deltagerantal til spisningen)  

 

*Årets båltaler: Peter Duetoft, skribent og foredrags- 

holder. Leder af J F Willumsen Samlingen på                                                              

Herregården Odden nord for Hjørring. 

 

Den musikalske underholdning, Sorø bandet Genbrug: 

Bandet består af Anders Thorborg (vokal og  

guitar), Leif Kledal (vokal og mundharmonika)  

og Henrik Steen (vokal og guitar).  

Navnet Genbrug refererer både til bandets  

repertoire, der mest består af gode gamle 

 evergreens, og til medlemmernes alder.  

 

SOMMERSANGAFTENER PÅ KONGSGAARDEN 
Igen I år arrangerer vi to sommersangaftener på  

Kongsgaarden. Den første er torsdag d. 16. juni  

og næste gang torsdag 14. juli. 

Fællessangen akkompagneres af Kongsgaardens 

husorkester. I pausen serveres kaffe med brød. 

Entre´ kr. 30,- inkl. kaffe m/brød 

Begge dage start kl. 19.00. Alle er velkomne. 

mailto:bringgaard@c.dk


 
                     JAZZ PÅ KONGSGAARDEN 

Onsdag den 27. juli kl. 16.00                

   Jazzkoncert med Daimi og Louisiana Jazzband 
I over 50 år har Daimi med sit glade, rundkindede ansigt strålet med et helt 

særligt lys i dansk showbiz. Mindre kendt er det, at hun er forankret i jazzen og 

gennem årene har optrådt med mange jazzbands bl.a. Kansas City Stompers, og 

Louisiana Jazzband, som hun nu kommer på Kongsgaarden med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entré kr. 200,- 

Medlemmer af Kongsgaardens Venneforening kr. 175,- 
Billetbestilling til    bringgaard@c.dk eller mobil 40 433 433 

Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 
 

 

Mere Jazz på Kongsgaarden 
Søndag den 14. august kl. 13.00 

Hvor Kansas City Stompers kommer igen med den svenske 

besætning bl. a. den fantastiske pianist, sanger og trompo- 

nist, Ulf Johanesson Werre.  

Benyt chancen til at nyde denne verdensartist igen på  

Kongsgaarden.  Den samlede presse sammenligner ULF  

med den verdensberømte amerikanske Pianisten Oscar  

Petterson, og det er ikke meget galt. 

 

Entré kr. 200,- 
Medlemmer af Kongsgaardens Venneforening kr. 175,- 

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

Læs mere på hjemmesiden www.kongsgaardenbroby.dk 
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Liv i landet 

Lørdag den 20. august 
Liv i Landet er et hyggeligt familiearrangement for alle, som godt kan lide ar 

være i kontakt med natur, dyr, gammelt landbrug og maskiner. 

Der vil i løbet af dagen være børnedyrskue, underholdning i ringen, folkedans i 

haven, falkoner, ballonsjov, poyridning samt aktiviteter rundt på pladsen.  

Desuden vil der være salg af mad, kaffe, kage, is og drikkevarer. 

Entre 50,- kr. for voksne, børn under 12 år gratis 
 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2022: 

Arrangement:  Dato: Kl: 

Jazzkoncert i Svellehuset søndag den 29. maj  13.00 

Sommersangaften torsdag den 16. juni 19.00 

Sct. Hansfest torsdag den 23. juni 18.30 

Jazzkoncert Svellehuset Onsdag den 27. juli   

(under Sorø Jazzfestival) 

16.00 

 

Sommersangaften torsdag den 14. juli 19.00 

Jazzkoncert i Svellehuset Søndag den 14. august 13.00 

Høstdag Liv i landet lørdag den 20. august Hele lørdagen 

Høstbal fredag den 16. september 18.30 

Madbix tirsdag den 11. oktober 18.30 

Håndarbejdets dag torsdag den 3. november ? 

Madbix torsdag den 10. november 18.30 

Gammeldags Andespil torsdag den 10. november 20.00 

Julestue søndag den 4. december 11 - 16 

   

Se også program Kongsgaardens hjemmeside 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   

Bent Hansen,  mobil 22300663  mail: ingeogbenthansen@gmail.com  

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

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

 

Suppleanter: 

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

Ole Hesislev, mobil 61650130 mail: inge.ole@stofanet.dk 
juni 2022/ccb 
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