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Julestue søndag 4. december kl. 11-16
Kongsgaardens Venner er glade for i år, at kunne videreføre traditionen med at holde
Julestue på vores gamle gård. Hertil hører som bekendt velkendte aktiviteter , hvor
Broby Spillemændene leverer julemusik, og Kongsgaardens Venner koger klejner og
bager gode råd på brændekomfuret, sælger julelotteri og syltede ting fra egen have,
samt serverer gløgg og æbleskiver i Loen.
Der er mange tidligere stadeholdere, som igen i år stiller op med boder fyldte med
julepynt, dekorationer, smykker, gravpynt, kaffe, strik, kniplinger, lys og andre gode
sager. Der er samtidig flere nye stadeholdere, som kommer med kunsthåndværk,
trædrejede ting, bolsjer, honning, æbler, portvin og det som er stærkere. Man kan få
læst julehistorier og se julemærker i den fine stue ved det pyntede juletræ, så vi satser
på såvel det gode kendte og på nye smage og nye oplevelser, når vi skal have alle vores
gæster i julehumør.
Vores flittige frivillige har selvfølgelig også julepyntet den gamle gård med lyskæder
omkring gårdspladsen og Lones julepynt fra 1950'erne. Alt vil kort sagt summe af
julestemning og -hygge, og vores mål er, at alle besøgende skal gå småsyngende og
nynnende hjem fra Kongsgaarden med favnen fuld af jule- og værtindegaver samt lækre
ting til at forsøde egen og andres tilværelse med.

Der er julepyntet i det gamle stuehus

Jul og Nytår 2022/2023
De første 2 måneders aktiviteter i dette kalenderår var vi nødt til at aflyse pga. corona
restriktionerne, men resten af året har vi kunnet gennemføre vores planlagte
aktiviteter.
Igen i år har vores jazzarrangementer været af musikalske kvaliteter som gjorde, at
publikum gik højstemte derfra. Også vores Skt. Hans bål og Sommersang aftener
tiltrækker et stort, trofast publikum og Liv i Landet blev, trods nedskæringer, en stor
succes med mange besøgende.
På vores arbejdslørdage har vi været så mange, at vi har fået udført mange af de
planlagte opgaver.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som gennem hele året har bidraget til, at
Kongsgaarden kan bevare sin stand, og at der har været livlig aktivitet på stedet.
Også en stor tak til alle andre af venneforeningens medlemmer som er med til at støtte
vores gamle historiske sted.
Vi planlægger tilsvarende aktiviteter i 2023.
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 2023.
Med julehilsen
Steen Justesen
Formand for Venneforeningen.

.

I sne står urt og busk i skjul, når julen nærmer sig

Madbix på Kongsgaarden
Madbix på Kongsgaarden starter op i det nye
år tirsdag den 10. januar kl. 18.30 og efterfølgende:
Torsdag den 9. februar
Tirsdag den 14. marts
Torsdag den 13. april i forbindelse med Venneforeningens generalforsamling.
Vi laver mad, vi hygger os, og vi synger efter Højskolesangbogen.
Og har nogen lyst til at fortælle en lille historie/anekdote, er man velkommen til det.

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

Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2022
Julestue
søndag den 4. december
Venneforeningens Aktiviteter/arrangementer- i 2023:
Arrangement:
Dato:
Madbix
tirsdag den 10. januar
Madbix
torsdag den 9. februar
Madbix
tirsdag den 14. marts
Madbix
torsdag den 13. april
Generalforsamling
torsdag den 13. april
Musikarrangement
-i maj dato ikke fastlagt
Sommersangaften
torsdag den 15. juni
Sct. Hansfest
fredag den 23. juni
Sommersangaften
torsdag den 13. juli
Jazzkoncert Svellehuset
onsdag den 26. juli (i forbindelse med Sorø Jazzfestival
Liv i landet
lørdag den 19. august
Høstbal
fredag den 8. september
Madbix
tirsdag den 10. oktober
Madbix
torsdag den 9. november
Gammeldags Andespil
torsdag den 9. november
Julestue
søndag den 3. december
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
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