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http://www.kongsgaardenbroby.dk/


 

Høstfest fredag 16. september kl. 18.30  
Traditionen tro så høstede og tærskede vi i forbindelse med  

Liv i Landet arrangementet, så det er med stor glæde at Kongs- 

gaardens Venneforening igen i år kan invitere medlemmer med  

evt. gæster til høstfest i Svellehuset. Spillemændene fra  

Broby Gl. Skole også kaldet Harmonikagruppen vil underholde.  

Menuen er Sensommerbuffet, kaffe og æblekage til kr. 160,-.  

Drikkevarer øl, vand og vin kan købes til venneforeningens abso-           

lut konkurrencedygtige priser.  

Tilmelding nødvendig til Sven på mail: sven.reffstrup@privat.dk  

eller mobil: 26220647. Tilmeldingsfrist: torsdag d. 8. september.        

OBS! For at lette administrationen vil vi bede jer om at indbetale        

deltagerbetalingen på MobilePay nr. 66831 eller via bankoverførsel  

til venneforeningens konto i Sydbank reg.nr. 6823kontonr.1020097. 

Jeres indbetaling er gældende reservation til høstfesten! 
                                                                                                                    Og nu går det hjemad 

                               med det allersidste læs. 

                              : Rev vi marken let, 

                                                                                                              det er gammel ret, 

                               fuglen og den fattige, 

                                                                                                                                                                   skal også være mæt.: 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satte kornet i stak i gamle dage 
På Kongsgaarden havde man før 1932 ingen andre muligheder end at stakke kornet, når 

det blev kørt hjem fra marken. Den store lade blev først bygget i 1932. Der hvor der nu 

er æblehave stakkede man kornet, hvorfor området blev benævnt som ”stakhaven”. Og 

det var noget af en opgave, at få lavet så høj en stak som muligt. Dels måske af plads 

hensyn, men også for- at når man skulle tærske kornet var det nemmere med så få stakke 

som muligt, af hensyn til opstilling af tærskeværket. 

                              
Her det gamle omrejsende  

tærskeværk som Kongsgaarden 

kørte ud med, og tærskede for  

andre. 

Det er Ejler der står forrest. 

Billedet tænkes at være fra 

1946-47  
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Arbejdsdag lørdag den 17. september kl. 09.00 
Vi har i Kongsgaardens Venneforening til stadighed 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 arbejdsopgaver, så glæder vi 

os til at se dig.  

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

Nogle af opgaverne er: 

▪ Reparation af vandtruget i gården 

▪ Montere riste foran indgangene i Svellehuset 

▪ Opsætte udendørs vandhane i Svellehuset 

▪ Flække og “arkivere” brændet i kostalden                 

▪ Reparere grøn bænk 

▪ Halvtag over skraldespande 

▪ Nedbrydning af silokant 

▪ m.m.m.                                                                          Også tid- til en kaffetår ved arbejdsdage 

Vi vil gerne have din tilmelding til:                                       

                Sven på mail sven.reffstrup@privat.dk  eller på mobil 26220647 

senest torsdag d. 15. kl. 12 aht. forplejningen. 

 

Efteråret 2022 byder på to gange madbix:  
-tirsdag den 11. oktober kl. 18,30 (tilmelding senest 6. oktober)  

-torsdag den 10. november kl. 18,30, med efterfølgende andespil  

(tilmelding til madbixen senest  6. november)  

Vi hygger med "almindelig god hjemmelavet mad" og synger et par sange  

fra højskolesangbogen.  

Pris: 85 kr. (dog for medlemmer af Kongsgaardens Venner kr. 70) 

Tilmelding til steen.m.justesen@gmail.com, eller mobil 24642875   

 

Julestue på Kongsgaarden søndag 4. december kl. 11-16 
Kongsgaardens Venner er glade for igen i år, at kunne invitere til Julestue på den gamle 

gård. Hertil hører de velkendte traditioner, hvor Broby Spillemændene leverer julemusik, 

tirsdagsklubben sørger for hestevognskørsel gennem Vester Broby, vores stadeholdere 

fremviser og sælger flittige hænders produkter, og Kongsgaardens Venner koger klejner 

på brændekomfuret, sælger julelotteri og serverer gløgg og æbleskiver i Loen. Send en 

mail til  iohesislev@gmail.com eller en SMS til tlf. 61650130,                     

hvis du allerede nu ønsker at reservere en stadeplads til vores julestue. 

 

Et vellykket ”tak for hjælpen” arrangement.. 
-blev afholdt på Kongsgaarden tirsdag den 16. august, hvor Venneforeningen og 

Fondsbestyrelsen var gået sammen om, at afholde en Grillfest for bestyrelserne, samt 

alle vores frivillige med ledsagere. Én meget vellykket sammenkomst, hvor man hyggede 

sig og fik noget lækkert og godt Grillmad med tilbehør. Og ikke mindst havde vores 

fortrinlige Pernille igen fremtryllet en lækker kage til kaffen. Opskriften på den er 

blevet efterspurgt, hvorfor vi her bringer den på næste side: 
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Citrontærte m/ kanelkiks                       6 personer  
250 g. Bastogne- kiks ( kanelkiks) 

100 g. smør , smeltet  

1 dåse kondenseret mælk 

4 æggeblommer 

2 citroner 

2½ dl. piskefløde 

Tænd ovnen på 170 g.  Kom bagepapir i bunden af en springform. 

Knus kiksene fint – evt. i en minihakker , tag 2 spsk. fra til pynt . 

Bland med smørret og pres det ud i bunden af springformen med en ske.  

Bag 15 min.    Lad køle af 

Rør kondenseret mælk med æggeblommer , citronskal og citronsaft , til det tykner . Hæld 

det på den afkølede kiksebund . Bag 18-20 min ved 150g.    Sæt tærten på køl , gerne til 

næste dag . 

Pisk fløden og fordel på tærten , drys med kanelkiks . 

Klar til servering – velbekomme  

 

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i  2022: 

Arrangement:  Dato: Kl: 

Høstfest fredag den 16. september 18.30 

Madbix tirsdag den 11. oktober 18.30 

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: iohesislev@gmail.com  
/ccb 
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