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Årgang 1, Nummer 1
Du sidder nu med første
udgave af Nyhedsbrevet for
Kragelund Forsamlingshus i
hænderne ! Et nyhedsbrev
som denne her vil ikke blive
fremsendt med posten
(med mindre man er medlem af ”Støtteforeningen
Kragelunds venner”, og ikke
har en e-mail adresse), men
vil blive lagt ud på vores
hjemmeside
www.kragelundforsamlingshus.dk. Derimod
fremsendes Aktivitetskalen-

deren til alle Kragelund borgere eller borgere
der har tilknytning til Kragelund.

huset 29 gange, og vi
bliver fortsat kimet ned.

Medlemsskaber.
På Generalforsamlingen den 23. Januar 2004,
blev det besluttet at ændre vedtægterne,
hvilket betød at samtlige medlemsskaber
ophørte. Det koster nu 100,- pr. år at være
medlem af Kragelund Forsamlingshus, men så
har du også stemmeret på generalforsamlingerne. Allerede nu har vi modtaget ca. 40
indbetalinger. Godt gået !!!!

Noget på hjerte ?
Såfremt du ligger inde
med noget ,du vil dele
med os andre,vedr. forsamlingshuset er du meget velkommen til at
fremsende dette til :
Jan Juhl Christensen
Ribe-Vejle Landevej 49
6622 Bække
info@kragelundforsamlingshus.dk

Udlejning
Udlejningen af Forsamlingshuset går forrygende ! Allerede i år har vi udlejet forsamlings-

Gerne i Word-format.
Go’ læselyst

Juletræsfesten 27. Dec. 2003
Juletravlheden var overstået, de
fleste Julefrokoster ligeledes, og
traditonen tro afholdte Kragelund Forsamlingshus igen i år
Juletræsfest for forældre og
børn. Vi var ca. 50 denne aften.
Vi startede med at danse om
det flot pyntede Juletræ, hvor

Kevin Gouldmann og Søren
Poder spillede til, på henholdsvis
klaver og violin.

Herefter var der leg for børnene,
som Thomas ”Julemand” stod for.
Herefter kom den ”rigtige” julemand med godteposer til Børnene, og forældrene kunne nyde et
glas glöog og æbleskiver
Se flere billeder på vores hjemmeside.
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Generalforsamling, 23. januar

”Hellere Kragelund,
frem for
Grammyshow”

Citat : Peter Viskinde,
i Jydske Vestkysten

24 fremmødte – hvilket formanden med glæde konstaterede da han bød velkommen.
Derefter gik man over til
dagsordenen, hvor Svend O.
Hansen blev valgt til ordstyrer og Gunnar Damgaard og
Rene blev stemmetællere.
Niels Balslev blev referent.
Svend O. Hansen takkede for
valget, og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formanden fremlagde derefter sin beretning og kunne i

den forbindelse at årets
arrangementer i store
træk var gået godt og
havde været velbesøgte.
Juletræsfesten var også
gået godt, men fremmødet havde været begrænset .
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Kasseren fremlagde regnskabet, der kom ud med
et resultat i plus. Også
dette blev enstemmigt
vedtaget.

Fra bestyrelsen gik Karin Sørensen
og John Pedersen af. John ønskede
ikke genvalg.
Foreslået blev Karin Sørensen,
Torben Midtgaard og Birgit Gouldmann.
Valgt blev Karin og Torben. Birgit
blev suppleant for de 2 valgte.
Gudmund Busk blev valgt til revisor og Ole Eriksen til revisorsuppleant.
Læs endvidere vedtægtsændringerne på www.kragelundforsamlingshus.dk, samt hele
referatet

Michael Falch koncert, 12. februar
Så kom han igen !!!!! Michael Falch…og
igen trak han fulde huse i Kragelund
Forsamlingshus.

”Kragelund
styrere for vildt ! ”
”Et af Danmarks
bedst bevarede
spillesteder”

Citat : Michael
Falch

Pia Brand Pedersen, Rockscenen skrev :
Hvis man styrer direkte ind mod Jyllands
centrum, forbi Egtved-pigens grav, kommer man ud på Randbøl Hede. Her har
vinterstormene virkelig taget fat, og det
flyder med nedblæste tage og knækkede
træer derude. Man fortsætter ude i det
store vide åbne, og når man tror, at al
civilisation er ophørt, så dukker der en lille
klynge huse op i februar-regnen.
Man kan faktisk ikke se Kragelund for bare
væltede træer. "Forsamlingshus" fortæller
et skilt på den ene bygning. Det viser sig at
være dansk musiks bedst bevarede hemmelighed, der ligger her. En perle af et
sted, smagfyldt renoveret med træbeklædning til glæde for akustikken, gode faciliteter og en arrangørgruppe, der ikke bare er
stolte af deres lille forening herude på
Herrens Mark, men også dybt professionelle og livsglade. Der har allerede haft besøg
af Allan Olsen, Lars Lilholt og enkelte andre
troubadourer, og mon ikke mester Hausgaard er næste mand på pletten.
Det bliver en aften med en stemning så
intim, at jeg skal passe ikke at være for
jysk underspillet mht. at udtrykke min
fornøjelse ved forløbet. Men jeg hørte da
én af de ældre af arrangørerne sige bagefter til ren gæst: "Jamen, vi er da godt
te´fræds! Det er vi!" Og det tillader jeg
mig at tolke som store ord på de kanter.

Så blev lattermusklerne virkelig rørt. En forrygende aften
med god underholdning og
god mad. 95 forventningsfulde
gæster, var mødt op. Fuld
hus !
Carsten Knudsen entrerede
aftenen som Gertrud Sand, og

NYHEDSBREV

"Kragelund styrer for vildt!, som vi
sagde fra kukkassescenen. Og ikke et
ord om, at kragerne vender…"
Sådan noterede Michael Falch i sin
dagbog i forbindelse med sit første
besøg i Kragelund Forsamlingshus. Den
12. februar 2000 stod han på scenen i
forsamlingshuset, som igen lagde
rammer til hans koncert her den 12.
februar i år. Altså nøjagtig to år senere. Også ved den seneste lejlighed gav
Michael tydeligt udtryk for sin begejstring for stedet. Og man kan da kun
være enig med ham; det meget hyggelige og stemningsfulde forsamlingshus
er virkelig et af landets bedre spillesteder…
Det var vist næsten lige før, at publikums jubel bredte sig helt ud på parkeringspladsen allerede da Michael for
første gang denne aften kom til synes
på scenen. Han var virkelig velkommen. Og da problemer med en ledning
betød, at aftenens første nummer; "Ud
Af Mørket" måtte klares mere eller
mindre unplugged - i hvert fald uden
mikrofon - var der da tilsyneladende
heller ingen, der havde noget imod det.
Nærmest tværtimod. Både i pausen og
efter koncerten overhørte jeg flere der
snakkede om, at "det med lyden klarede han virkelig flot"… Det var en tydeligt glad Michael Falch, der fremkaldte
brede smil ved beretningerne om
døtrene og svigersønnerne, hvoraf det
ene par var til stede dén aften, om
hvordan han elsker at sige "hvornår er
vi der?" og om hvordan han som helt

ung i Malurt nægtede at skrive tekster og synge om
kærlighed… Også den mere alvorlige side af Michael
kom til syne gennem hans rørende fortælling om,
hvordan han for kort tid siden tog sig selv i at løfte
telefonrøret for at ringe til sin afdøde mor. Han havde
lyst til at snakke med hende, og havde et kort sekund
fortrængt, at hun ikke var der mere. Dén episode ledte
ham videre ud i en lille beretning omkring hvordan
hans mors liv var, en beretning, vi i forvejen kendte
fra efterårets foredragsrække, og som blev fulgt op af
den tårefremkaldende og meget smukke "De Første
Fugle Uden Dig".
Alle var begejstrede. Både for Michaels personlige
fremtræden, men også for at høre alle de elskede
sange igen. At se ham på dén scene, som ingen havde
turdet håbe på, han igen ville kunne betragte som en
ven. Michael selv belønnede sit publikum med indtil
flere ekstranumre - selv under hele "Lykkelig Undervejs" blev folk stående op, og da publikums gentagne
klapsalver og råb på "Superlove" genlød i flere minutter, vente Michael storsmilende og hovedrystende
tilbage til scenen og gav efter for tilhørerne's "krav".
Midt under publikumssangen forlod han scenen, og
vendte ikke tilbage. Men hvis det viser sig, han kan
forene sit nye liv med fortsat at besøge nogle af
landets spillesteder ind imellem, er jeg helt overbevist
om, at han ikke var været i Kragelund for sidste
gang !

Vinterfest 12. marts

derefter gik det ellers slag i slag
i et forrygende tempo, hvor
Carsten slog sig løs på ukulele,
guitarer, tuba, didgeridoo, fløjter, piber og bentøj m.m.

testedet, men sagt med et
glimt i øjet .

En forrygende underholdende
aften, hvor der fløj en del igennem luften, der var under bæl-

Se flere billeder på Nettet

Menuen kom fra Gravens
Kro , og var helt fantastisk.
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Arbejdsdage, 8 & 9. april
Der skulle males, males og males !,
ordnes kloak, hovedrengøres, Etc.
etc.
Vi valgte at afholde arbejdsdagene
i påsken i år, hvilet vi i bakspejlet
kunne se, måske ikke var en så
god idé !! Fremmødet kunne nemlig godt ha’ været bedre

En tiltrængt
ølpause

Vi startede dagene med rundstykker, for de fremmødte.
Herefter begyndte arbejdet, med
at male sal, forgang etc.
Andre gik i gang med at hovedrengøre, mens andre begyndte at
forberede etableringen af
”opvaskerummet” hvor vor nyerhvervede opvaskemaskine skal stå.

Allan Olsen koncert, 16. april
Ca. 150 forventningsfulde publikummer havde valgt at fejre dronningens fødselsdag i Kragelund
Forsamlingshus. Allan Olsen kom
nemlig forbi og gav solo koncert.
Godt nok var det 8 år siden Allan
sidst var i Kragelund, men det så
ud til, at Allan syntes godt om at

være tilbage.
2 x 45 minutters koncert, med
efterfølgende
grillpølser & brød på terrassen
Mange lokale, men også udenbys
fra kommende Allan Olsen fans,

havde en forrygende aften.
Læs evt. på www.allanolsen.dk,
hvad der skrives om koncerten i
Kragelund. Et er sikkert og vist,
man har fået øje på Kragelunds
koncertarrangementer ude i det
ganske land.
Tak for en god koncert...

”Støtteforeningen Kragelunds venner”
Den 1. januar 2004, startede
”Støtteforeningen Kragelunds
venner” officielt. Støtteforeningen blev startet på opfordringer, da mange IKKE Kragelund borgere gerne ville orienteres om kommende koncerter/arrangementer i Forsamlingshuset, og gerne ville betale

for det. Man kan vælge at tegne
et personligt medlemskab
(100,- pr. år), Husstandsmedlemskab (200,- pr. år) eller et
firma/foreningsmedlemsskab
(500,- pr. år). Fordelen er at
Aktivitetskalenderen sendes/
mailes på samme tid som den
husomdeles i Kragelund. Der-

med undgår du at komme
for sent til eventuelle billetsalg.
Derudover er du med til at
sikre Forsamlingshuset’s
fremtidige eksistens.
Så hvis du ikke bor i Kragelund, er det bare med at ind-
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melde dig ind støtteforeningen (Kragelund
borgere er selvfølgelig
også velkomne).
Tilmeld dig på
75389245 eller på
www.kragelundforsamlingshus.dk
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AKTIVITETSKALENDEREN 2. HALVÅR 04´
KRAGELUND FORSAMLINGSHUS
Henning Stærk Band - 3. September 2004 - Kl.: 20:00
Vi har fornøjelsen at kunne præsentere CD aktuelle Henning Stærk.
Dørene åbnes kl. 19:00
Billetpris : 250,00 Kr. inkl. forsalgsgebyr
Billetsalg : Lørdag den 3. juli 2004 - Kl.: 9:00 (personlig fremmøde)
Kragelundvej 9 - 6622 Bække
E-billetter

: Fra søndag den 4. juli - 3. september
på www.kragelund-forsamlingshus.dk eller på 75 38 96 97

Læs mere på vores hjemmeside

Lis Sørensen & Band - 22. Oktober 2004 - Kl.: 20:00
Så gæster Lis Sørensen igen Kragelund Forsamlingshus, ganske som
hun annoncerede sidste år. En forrygende koncertoplevelse er i vente !!!
Dørene åbnes kl. 19:00
Billetpris : 250,00 Inkl. Forsalgsgebyr
Billetsalg : Lørdag den 3. juli 2004 - Kl. 9:00 (personlig fremmøde)
Kragelundvej 9 - 6622 Bække
E-Billetter : Fra søndag den 4. Juli - 23. Oktober
på www.kragelund-forsamlingshus.dk eller på 75 38 96 97
Læs mere på vores hjemmeside

Julebanko - 24. November 2004 - Kl. 19:00
Der vil blive mulighed for at spille om juleanden eller nogle af de andre
flotte præmier. I pausen serveres kaffe & kage.
Øl & vand kan købes

Juletræsfest - 27. December 2004 - Kl.: 19:00
Vi danser om juletræet, synger og leger. Julemanden kommer forbi og
deler godteposer ud til børnene..
Vi sælger kaffe incl. Kage, Glögg & æbleskiver, sodavand & øl
Entreen er gratis.

Generalforsamling - 21. Januar 2005 - Kl.: 19:00
Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til generalforsamling

Udlejning sker gennem :
Jan & Annette Christensen
Ribe-Vejle Landevej 49
6622 Bække
Tlf.: 75 38 99 93 / 75 38 92 45
e-mail : udlejning@kragelund-forsamlingshus.dk
web : www.kragelund-forsamlingshus.dk
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Hold konfirmationen, fødselsdagsfesten,
brylluppet, jubilæet, foreningsmødet, etc.
etc. i Kragelund Forsamlingshus.

KRAGELUND
FORSAMLINGSHUS

Huset er igennem tiderne løbende blevet
renoveret, og står i dag, som et rigtigt hyggeligt og præsentabelt Forsamlingshus.
INFO :
- Plads til 150 (90 spisende ) gæster

Staushedevejen 51

- Anretter køkken

6622 Bække

- Stor Scene

Telefon: 75 38 92 45

- Gode toilet forhold

E-mail: info@kragelund-forsamlingshus.dk

- Gode parkeringsforhold
- Lukket legeplads til børnene

Besøg vores websted :
www.kragelund-forsamlingshus.dk

Bestyrelsen
Formand :
Thomas Morthorst
Dansebjergvej 1
6622 Bække
Tlf.: 22 84 23 85

PR :
Jørgen Hoff Jepsen
Kragelundvej 9
6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 97

Næstformand :
Torben Midtgaard
Dansebjergvej 2
6622 Bække
Tlf.: 76 96 80 81

Koncert koordinator :
Lene Nielsen
Staushedevejen 56
6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 38

Sekretær :
Inge Jørgensen
Nedre Kragelundvej 9
6622 Bække
Tlf.: 75 38 91 79
Kassér :
Karin Sørensen
Staushedevejen 51
6622 Bække
Tlf.: 76 96 80 91

Udlejning :
Jan & Annette Christensen
Ribe-Vejle Landevej 49
6622 Bække
Tlf.: 75 38 99 93 / 75 38 92 45
e-mail :
udlejning@kragelund-forsamlingshus.dk
web :
www.kragelund-forsamlingshus.dk

Bestyrelsen orientere :
NYT NYT
Efter mange forespørgsler, er det nu
muligt at leje duge i Forsamlingshuset.
Enten hvis man lejer forsamlingshuset, eller hvis holder en privat fest
kan du leje dugene .
Dugene er nervøst velour som passer
til alle bordene i forsamlingshuset.
Prisen er 200,00 kr. uanset antal, i
samme farvekategori. Vi har 5 farver.
OPFORDRING
Den 8 & 9. april afholdt vi arbejdsdage. Desværre var det kun bestyrelsen og enkelte Kragelund borgere
der mødt op. Vi vil herigennem gerne
opfordre Jer til at møde op på disse
arbejdsdag, og dermed være med til
at vi også fremover har et pænt forsamlingshus. Huset er jo også dit
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