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Du sidder nu med 2. udgave
af nyhedsbrevet for Kragelund Forsamlingshus. Vi har
fået en del tilkendegivelser,
om at dette nyhedsbrev er
en god idé. Så det fortsætter vi med.!!!!!
Set i bakspejlet har 2. halvår
af 2004 været et godt halvår. Udlejningen går forry-

gende, og vi afholdt 2 fremragende koncerter Indlæg til nyhedsbrevet
med Lis Sørensen & Henning Stærk, Julebanko modtages også gerne.
(Word-format)
og juletræsfest
Derudover har vi investeret i en industriopvaskemaskine.
Såfremt du brænder inde med, eks. Nye forslag til arrangementer, nye tiltag etc. til Forsamlingshuset, modtages disse gerne. Enten
på formanden telefon eller på

Ny bestyrelse konstitueret
Fredag den 21. Januar 2005,
havde bestyrelsen for Kragelund
Forsamlingshus, indkaldt til Generalforsamling for medlemmerne.
Der var fremmøde, men ikke et
stort et ! Bestyrelsen + 3 medlemmer. Hvilket man i bestyrelsen tog for gode varer. På den
måde at forstå, at hvis der ikke
mødte flere op, så må alle jo
være tilfredse ?

Alligevel ville bestyrelsen gerne
have set et større fremmøde

Valgt blev Lene Nielsen, suppleant
pladsen gik til Susanne Schmidt.

Thomas Morthorst ønskede
ikke genvalg. Vi takker for
Thomas’s gode bestyrelsesarbejde, gennem de sidste 2 år.

På bestyrelsesmøde søndag den
30. januar blev posterne fordelt :

Efter endt generalforsamling,
bød bestyrelsen på smørrebrød,
øl, vand og kaffe.
Genvalg til : Jørgen Hoff & Inge
Jørgensen,

Formand, Jørgen
Næstformand, Torben
Sekretær, Inge
Pr, Lene
Kasser, Karin
Suppleant, Susanne
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Henning Stærk Koncerten 3/11-04

Større (eller STÆRKERE)
mand er næppe før set i Kragelund !!! Både bogstaveligt
talt, men også indenfor Henning Stærk’s musikgenre.
En forrygende koncert oplevelse med én af Danmarks
’grand old man’ indenfor rock
’n’ Roll-genren.
Og aldrig før, er der blevet
slæbt så meget udstyr ind på

’Hvis I kalder på
mig , kommer jeg
helt sikkert tilbage
næste år’

Citat
Lis Sørensen

den lille scene i forsamlingshuset. En kæmpe
lastbil fyldt med alverdens
teknik, der skulle sikre
den fuldendte musikoplevelse, fandt alligevel
sin plads på scenen.

bestod bandet af : Mick Rasmussen
(Guitar & Vokal), Kristian Fogh
(Keyboard & Vokal), Janus Rau
(Bas & Vokal) og Sune Bahr
(Trommer). Se flere billeder på
vores hjemmeside.
/JJC

Et fyldt forsamlingshus
(150 publikummer), fik en
god koncertoplevelse.
Foruden Henning Stærk,

Lis Sørensen & Band, 22/10-04
Næsten på årsdagen for Lis
Sørensens første optræden i
Kragelund forsamlingshus, var
Lis & Band tilbage.
LIS ER GUD !!!
Nej nu skal jeg passe på at
begejstringen ikke løber af
med mig !! Men sikken en
oplevelse. 5 stjerner ud af 5
mulige  /JJC
Bestyrelsen kunne ha’ sparet
sig at opstille stole til denne
koncert. De blev næsten ikke
brugt !!! Samtlige publikummer stod stort set op, under
hele koncerten.
Lis Sørensen var i storform,
og var mere end nogensinde
nærværende. Tydelig at se at
hun nød at være tilbage i Kragelund.

NYHEDSBREV

Udover Lis’s fremragende
præstation, skal resten af
bandet også fremhæves.
Specielt Poul Halberg &
Per Frost på guitar, gav
nogle fremragende soloer.
Og ikke at forglemme :
Jette Schandorff (bas) og
Jan Sivertson (percussion
og trommer)
Aftenens Lis Sørensen
Quiz-vinder blev :
Jane Kristensen,
Kragelundvej 14
6622 Bække
Efter koncerten var der
traditionen tro, pølsesalg
på terrassen. Aftenen sluttede kl. Ca. 2:00
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Julebanko 24. November 2004
Onsdag den 24 November Vi vil herigennem gerne
afholdte vi Julebanko, Ca. 80 rette en hjertelig tak til
borgere var fremmødt. Flot. alle vore gave sponseMange fine gaver fik nye eje- re :
re.

Hjemmesiden
I 2003 introducerede vi hjemmesiden for Kragelund Forsamlingshus.
I starten blot for at være med ’på
noderne.’
I dag er hjemmesiden blevet et
arbejdsredskab for bestyrelsen,
Kragelunds venner , udlejningen
samt potentiale lejere.

Mange benytter i dag hjemmesiden
til at : Se billeder fra arrangementer, forespørge på udlejninger,
bestille billetter, se bestyrelses
dokumenter etc etc.
I 2004 havde vi 5377 hits, hvor
juletravlheden blev trodset. December måned blev topscoren
med 745 hits. Godt gået

Besøg www.kragelund-forsamlingshus.dk

”Nyt fra ’udlejning’ ”
Året 2004, har på alle måder,
set fra udlejningens side, været
et kanon godt år.
Med en fremgang på over 200
% i forhold til 2003, kan vi ikke
være andet end tilfredse.
42 udlejningsweekender !!!!

Dertil skal det også nævnes at
der er blevet sagt nej til en del.
Da den ønskede dato allerede
var booket.
Vi kan allerede nu se at tendensen for 2005, er den samme. Kragelund er efterspurgt !!!

Vi har rent faktisk bookninger helt frem til 2009.
Lejen for 2005 (uændret) :
Stor sal
: 1.000,00 Kr.
Lille sal
: 600,00 Kr
Leje af duge : 200,00 Kr.
Rengøring : 250,00 Kr
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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
Billetsalg

: Ved Jørgen & Conny, Kragelundvej 9, 6622 Bække
: Lørdag den 12. Februar kl. 9:00 eller fra mandag den 14/2 på vores
hjemmeside : www.kragelund-forsamlingshus.dk

Billetpris

: 275,00 Kr

Kom og oplev én af Danmarks bedste sangerinder.

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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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 52
6622 Bække
Telefon: 75 38 92 45
E-mail: info@kragelund-forsamlingshus.dk

- Anretter køkken
- Industri opvaskemaskine
New

- Stor Scene
- Gode toilet forhold
- Gode parkeringsforhold

- Lukket legeplads til børnene

Besøg vores websted :
www.kragelund-forsamlingshus.dk

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

Kassér :
Karin Sørensen
Staushedevejen 51
6622 Bække
Tlf.: 76 96 80 91

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

PR :
Lene Nielsen
Staushedevejen 56
6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 83

Sekretær :
Inge Jørgensen
Nedre Kragelundvej 9
6622 Bække
Tlf.: 75 38 91 79

Suppleant :
Susanne Schmidt
Kragelundvej 10
6622 Bække
Tlf.: 75 38 98 08

Koncert koordinator :
Lene Nielsen
Staushedevejen 56
6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 83

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