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AKTIVITETSKALENDEREN 1. HALVÅR 05´
KRAGELUND FORSAMLINGSHUS
Vinterfest 12. Marts 2005 - Kl. 19:00
Igen i år prøver vi om vi kan gentage succesen fra sidste år.
Underholdning v/ Lis Lomborg. Musik & dans v/ Hot tin roof. Menuen kommer fra
Gravens Kro, og består af :
Helstegt kyllingebryst med pesto og bacon, Marineret grillmørbrad, urtemarinerede kartofler, Flødegratinerede kartofler, hjemmebagt landbrød, Mexicansk lasagne, Fransk bondesalat, Vintersalat med nødder og frugt samt ingefærcreme,
Rabarberkage på makronbund.
Underholdning og festmenu : KUN 225,00

Seneste tilmelding er den 7. marts 2005

Billetsalg : Lørdag den 12. Februar kl. 9:00 ved Jørgen Hoff, Kragelundvej 9, 6622 Bække
e-billetter : Mandag den 14. februar.

Frivillig arbejdskraft søges - Arbejdsdag(e)
Kom og gi en hjælpende hånd.. Du behøver ikke at være udlært tømrer eller murer. Vi har mange forskellige småjobs som skal udføres. Det være sig : Rengøring, malerarbejde, istandsættelse af gammel
køkken + diverse andre små ting. Datoen er ikke fastlagt, men frivillige får direkte besked.
Tilmelding sker ved Jørgen, på tlf. 75 38 96 97
Hjælp med at give dit forsamlingshus, en ansigtsløftning

VEL MØDT

☺

Musikaften - Hanne Boel 5. Maj 2005 - Kl. 20:00
(Dørene åbnes kl. 19:00)
Én af danmarks mest succesrige sangerinder besøger Kragelund Forsamlingshus. I løbet af Hanne
Boels karriere har hun solgt over 2½ million albums og modtaget et ukendt antal guld og platinplader.
Siden udgivelsen af debutalbummet har Hanne Boels musik spredt sig som ringe i vandet til Norge,
Sverige og Finland
Er pt. Cd-aktuel med ABACO

Kom og oplev én af Danmarks bedste sangerinder.

UDSOLGT - UDSOLGT
Sankt Hans Aften ved Søparken 23. Juni 2005 - Kl.: 18:00
Grillen tændes. Tag naboen under armen og få en hyggelig aften ved bålet og søen.
Medbring selv bøffen og pølserne til grillen. Øl og vand kan købes. Bålet tændes kl. 20:00
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