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 Generalforsamling 2023 torsdag den 13. april 
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Kongsgaardens Venner torsdag den 13. april 

2023 kl. 20.00 i ”Loen” på Kongsgaarden. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne (se www.kongsgaardenbroby.dk). På valg er: Lene Ranvig 

Pernille Hansen, Bent Hansen og Sven Reffstrup samt begge suppleanter Hilde Pico Andersen 

og Ole Hesislev 

 
Kontingent til Kongsgaardens Venneforening: 

Kontingent for kalenderåret 2023 udgør – Enkelt medlem: 125,00 kr. Par/husstand:  

200,00 kr. og bedes betalt snarest og senest 31. marts 2023 

 

Kontingent kan indbetales ved: 

• bankoverførsel til venneforeningens konto i Sydbank reg. nr. 6823 konto nr. 

0001020097 eller ved brug af Mobilpay  66831 

Man kan også betale kontingent kontant til kassereren på dagen. Det er også muligt at melde 

sig ind, og blive medlem af Kongsgaardens Venner samme dag. 

 

Madbix torsdag den 13.april 
Der indledes med spisning kl. 18.30 for medlemmer af Kongsgaardens Venner. Pernille har 

sammensat menùen. Glæd jer til en gastronomisk overraskelse som venter dem, der er 

hurtige nok til at få en af de eftertragtede pladser. Husk tilmelding er nødvendig til Sven 

Reffstrup  på mail sven.reffstrup@privat.dk eller tlf.26220647 senest søndag d. 9. april. 
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2 x Jazz på Kongsgaarden  
I denne sommer arrangerer vi to Jazzkoncerter på Kongsgaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi glæder os til igen at byde velkommen til Jazz på Kongsgaarden i denne sommer. Og vi har 

fået aftale med to orkestre der spiller traditionel jazz. Det ser vi frem til. 

Nærmere information i næste Nyhedsbrev om begge koncerter. 

 

Sommersangaftener 
Den første sommersangaften på Kongsgaarden i år er torsdag  

den 15. juni kl. 19.00.  

Næste sommersangaften bliver torsdag den 13. juli kl. 19.00. 

Hvis vejret tillader det vil arrangementet muligvis afvikles i  

haven. 

Vi synger efter Højskolesangbogen, og husorkestret vil på vanlig  

vis akkompagnerer til sangene. 

Alle er velkomne  
 

Kongsgaardens Venneforening  
-arrangerer igen i år stor Sct. Hansfest på Kongsgaardens eng fredag den 23. juni. 

Nærmere om tilmelding i næste Nyhedsbrev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første Jazzkoncert er onsdag den 26. juli kl. 16.00 med 

Flying Jazzman Quintet og senere Kansas City med svenskerne 



 

Lones kaffebord på Kongsgaarden  

Du inviteres til søndagskaffe med Lones hjemmebag og fortællinger om familien og 

gården.  

Hør historien om Lone, husbestyrerinde og 

senere frue på Kongsgaarden. Du hører om 

familien og bladrer i familiealbummet. 

Velkommen i det gamle stuehus med kaffe og 

hjemmebag, som Lone serverede det. 

Stuehuset fra 1823 er uændret siden 

1950'erne.  

Søndag den 14. maj, søndag den 2. juli og 

søndag den 17. september. 

Alle dage fra kl. 14-16.30. 

Billetpris kr. 175,- 

Tilmelding via BilletExpressen 

   
 

Historiegruppen  

Historiegruppen består af Carl-Christian Bringgaard, Jørgen From Andersen, Peter Tønnesen 

og Lene Ranvig.  

Vi er i gang med det omfattende arbejde, det bliver at samle og systematisere materiale fra 

Lille Anes Venners arkiv, afdøde Inger Hansens arkiv og Kongsgaardens arkiv, så vi kan få et 

samlet overblik over, hvad der har rørt sig i Vester Broby Sogn siden udskiftningen sidst i 

1700-tallet. Det gælder både gårdenes og husenes historie, samt de mennesker, der har boet 

i sognet gennem tiden.  

Vi får hjælp fra gode, lokale kræfter fra Lille Anes Venners bestyrelse. Der er plads til 

flere. Hvis du har interesse i lokalhistorien og har lyst til at blive medlem af gruppen, er du 

velkommen. Henvend dig da til Carl-Christian Bringgaard eller Lene Ranvig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROBYARKIVET bliver samlet på Kongsgaarden, i udstillingslokalet i den sydlige ende af 

stuehuslængen. 

 



 

 

 

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 

Lones Kaffebord Stuehuset søndag den 14. maj 

Sommersangaften torsdag den 15. juni 

Sct. Hansfest fredag den 23. juni 

Lones Kaffebord Stuehuset søndag den 2. juli 

Sommersangaften torsdag den 13. juli 

Jazzkoncert Svellehuset onsdag den 26. juli (i forbindelse med Sorø Jazzfestival 

Liv i landet lørdag den 19. august 

Jazzkoncert Svellehuset Søndag den 27. august 

Høstbal fredag den 8. september 

Lones Kaffebord Stuehuset søndag den 17. 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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