
Kongsgaardens historie går tilbage til i hvert fald 1214. Biskop Peder Sunesen fra Roskilde 
ejede “en stor gård i Vester Broby med tilhørende vandmølle” (Kongsgaarden). I Middelal-
deren tjente den som opholdssted for kongen under rejser og som centrum for krongodsets 
forvaltning - deraf navnet. 
Kongsgaarden har fra omkring år 1800 været slægtsgård. Dens sidste ejere, Lone og Ejler 
Kjær Larsen, ønskede at den gamle gård skulle åbnes for offentligheden og være et sam-
lings- og oplevelsessted for natur, landbrugs- og lokalhistorie.
Fra 2007-2010 har RealDania støttet økonomisk til nødvendig istandsættelse og nyindret-
ninger af det enestående og velbevarede firelængede gårdsanlæg. De oprindelige rammer 
er bevaret, men som noget nyt er tilkommet møde- og udstillingslokaler samt herberg.

 



KONGSGAARDENS VENNER inviterer til 
åbent hus i juli 2015 på Kongsgaarden 

På vores Åbent Hus dage vil vi gerne fortælle om og fremvise ”Livet på 
landet” for vores besøgende. Vi prøver at skabe liv på gården, og I er meget 
velkommen til selv at deltage i de fleste aktiviteter.
      I kan blandt andet: 
 
• Besøge det gamle stuehus, lade, stalde og have med mulighed for at se 

hvordan man boede og arbejdede i vore bedste- og oldeforældres tid (pris 
25 kr. pr. person) 

• Besøge det gamle køkken. Der er gang i det gamle brændekomfur, hvor der 
laves mad som i 50’erne.

• Save og flække brænde som oldefar gjorde det 
• Høre og se noget om hønsehold og hønseopdræt 
• Besøge udstillingen ”Slægten og gården” om livet på Kongsgaarden 
• Spille kroket, petang eller vikingespil i haven og prøve Børge’s keglebane 
• Lære at fiske i åen m. Sorø Lystfiskerforening 
• Tage en eftermiddagslur i vores herberg (indendørs shelter). Husk at med-

bringe liggeunderlag 
• Gå på opdagelse i skoven, langs åen og på engen. 
• Købe kaffe, the, vand, is og kage i ”Loen” til rimelige priser 
 
Det koster lidt at deltage i nogle aktiviteter, da vi selv skal tjene til vedligehold 
af den gamle gård. Vi prøver at holde det på et overkommeligt prisniveau, så 
alle kan være med og få en god oplevelse ved et besøg på Kongsgaarden. 
 
I er altid velkommen til at nyde jeres medbragte mad på vores udendørs borde og 
bænke omkring gården og på engen.     
 
På gensyn 
 

Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø



Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø

Vi holder åbent hver dag i uge 28 samt alle weekender i juli
Aktiviteterne er blandt andet: 

Lørdag d. 4.  Kvadrilleopvisning ved Randver Islænderklub

Søndag d. 5.  kl. 13.30 Musik ved Broby spillemændene 
  kl. 14.30 Lones kaffebord på Kongsgaarden*
  Hestevognskørsel 
uge 28
Mandag d. 6.  Ledsaget tur på engen langs Susåen med skovfoged Anders Walther

Tirsdag d. 7.  Rid på islænder med Islænderklubben Randver 

Onsdag d. 8.  kl. 13.30 Broby spillemændene 
  Workshop med tørring af blomster og filtning af små figurer i uld

Torsdag d. 9. Store vaskedag: Vi tænder op i gruekedlen og vasker som oldemor 
  gjorde det 
  kl. 19.30 Sommersangaften med Kongsgaardens husorkester 

Fredag d. 10.  Reparation af værktøj og redskaber 
  Workshop med tørring af blomster og filtning af små figurer i uld

Lørdag d. 11. Lynge Broby jagtforening brækker og parterer en råbuk. 
  Kom og se med. 

Søndag d. 12.  kl. 13.30 Musik ved Broby spillemændene 
  kl. 14.30 Lones kaffebord på Kongsgaarden*
  Hestevognskørsel  
  
Lørdag d. 18.  Arbejdslørdag – kom og vær med. Vi drikker eftermiddagskaffe
  sammen og spiser kage til 

Søndag d.19.  kl. 13.30 Musik v. Broby spillemændene  
  Hestevognskørsel 

Lørdag d. 25.  Sorø Jazzfestival: 
  kl 15.00 – 17.00 Søndergård/Bolberg kvintet spiller i Svellehuset**
 
Søndag d. 26.  kl. 13.30 Musik v. Broby spillemændene  
  Hestevognskørsel

Torsdag d. 30. kl. 19.30: Sommersangaften med Kongsgaardens husorkester

* 100 kr/pr. person. Kræver tilmelding senest kl 12 på telefon: 61 65 01 30
** 125 kr/pr. pers. Forsalg af billetter ved henv. på tlf.: 40 43 34 33 el. købes v. indgangen

Alle ovenstående datoer er åbningstiden kl. 13.00 til 17.00



BLIV FRIVILLIG PÅ ET STED MED SJÆL 

Kongsgaarden drives af Kongsgaardens Venner, der alle er frivillige. Det er os der passer 
og plejer gården og dens omgivelser. Formålet er at levendegøre en bondegård i 1950-
erne, formidle livet på landet i almindelighed og livet i Vester Broby i særdeleshed. 
Kongsgaardens Venner lægger stor vægt på fællesskab og gode sociale relationer. Det 
skal være sjovt og udbytterigt at være frivillig på Kongsgaarden.
Som frivillig kan man byde ind på alle mulige slags opgaver, der spænder fra at bage en 
kage til at udføre reparationer på gården - her er plads til alle, og der sættes pris på en 
hjælpende hånd. 

Vi mangler frivillige til blandt andet: 

Vil du vide mere, ring til Ole Hesislev, mobil 61650130/ E-mail: kgbroby@mail.dk eller 
besøg vores hjemmeside www.kongsgaardenbroby.dk


