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Ja, så kom 3. udgave af
nyhedsbrevet, endelig i
trykken, om end en
smule forsinket.
Du kan her læse om
de forgangne måneder
i Kragelund Forsamlingshus, samt hvad

der fremover sker.
GOD LÆSELYST
Såfremt du brænder inde med, eks.
nye forslag til arrangementer, nye
tiltag etc. til Forsamlingshuset, modtages disse gerne. Enten på formandens
telefon eller på info@kragelundforsamlingshus.dk

Indlæg til nyhedsbrevet modtages også
gerne. (Wordformat)

Ny bestyrelse konstitueret
12 medlemmer mødte op til
årets generalforsamling.
Formanden bød velkommen.
Karin valgt som skriftfører.
Formanden berettede om et
godt år, for forsamlingshuset.
Vellykkede koncerter og mange
udlejninger. Indtjeningen på
udlejningen har i det forgangne
år dog været minimal, pga. store
olie og el forbrug. Derfor er det
besluttet at lejebetingelserne
laves om, således at der nu indbetales et depositum for

olie og el (500 kr). Måler sættes på
fyret. Overskuddet fra koncerterne
er brugt til indkøb af materialer til
løbende renovering, nyt service,
nye vinduer etc.
På valg til bestyrelsen var Torben
og Karin. De ønskede ikke genvalg.
Jens Schelde og Gitte Damsgaard
blev valgt.
Karsten Jørgensen 1. suppleant og
Susanne Schmidt 2. suppleant.
Vi siger tak for en god indsats til
Morten & Karin samt Elin & Torben

Posterne i bestyrelsen blev
således fordelt
Formand,
Næstformand,
Sekretær,
Pr,
Kasser,

Jørgen Hoff
Jens Schelde
Inge J.
Gitte
Lene

Koncertansvarlig er fortsat
Lene, og udlejning står Jan &
Annette fortsat for.
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Anne Linnet m/band
Fredag den 3. marts
2006 indtog Anne Linnet
m/band, samt nok lyd –
og lysanlæg til at spille
op i Parken i København,
Kragelund forsamlingshus.
En skøn blanding af numre som ’Barndommens
gade’, ’Én jeg elsker’, ’Jeg

er jo lige her’, samt nye
numre som ’Her hos
mig’, ’Og han sang’ fra
Anne’s nye CD ’HER
HOS MIG’
Et propfuldt Kragelund
Forsamlingshus, så Anne
Linnet for fuld udblæsning, med sit 7 mands
store band.



En fremragende
koncert. Se stemnings billeder fra
koncerten på vores hjemmeside.

Ester Brohus m/band



Lørdag, den 1. april kom danmarks
ukronede country dronning forbi
Kragelund forsamlingshus.
Arrangementet var et kombinations
arrangement (Forårsfest), hvor 108 af
150 betalende gæster, startede aftenen med en dejlig forårsmenu. De
resterende 42 tilsluttede sig efter
middagen. Rent faktisk havde vi 10
billetter i overskud. Men 15 minutter
før koncertstart fik vi en opringning
fra nogle entusiastiske Brohus fans i
Odense. De ville lige høre om vi fortsat havde ledige billetter.

Og jo, vi havde 10 tilbage. De aftog 9
stk. SÅ det endte rent faktisk med at vi
igen fik ’næsten’ totalt udsolgt. På nær 1
billet.
Alle hyggede sig med god mad fra Slagter Flemming Hansen,, og vi fik også en
rigtig god koncert oplevelse fra Fru
Brohus. Billeder kan findes på
www.kragelund-forsamlingshus.dk
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Løbende renovering
Forsamlingshuset er altid
under løbende renovation/
forbedring. En del af overskuddet fra udlejningen og
koncerter , går til den løbende vedligeholdelse.

En speciel tak til medlemmerne af Kragelunds venner.
Her går indtægterne ubeskåret til vedligeholdelse.

vinduer, vandskuret facaden
mod øst, malet inde og
ude. Nyt service er indkøbt,
samt supplerende nye stole
og borde

Vi har bla. revet den gamle
scene ned, og opbygget en
nye og større scene, isat nye

Støtteforeningen ’Kragelunds venner’
Her går det godt !!
Medlemstallet stiger fortsat. Vi er
pt. 46 medlemmer, hvoraf 42 er
personlige/husstands medlemmer
og 4 firma medlemmer.
Grunden til at, vi startede Støtteforeningen var, at udefra kommende koncertgæster, var godt
trætte af, at løbe/ringe forgæves
efter billetter til vores koncerter.
Koncertbilletter er igennem tiderne altid først blevet solgt i Kragelund, for kragelund borgere. Og
når så billetsalget blev offentlig,

var billetterne som regel solgte eller kun få tilbage.
Som medlem af støtteforeningen får man i en e-mail eller et
brev oplyst om, hvornår billetsalget er for den aktuelle koncert.
Dermed skulle man være ret
sikker på at få billetter. Udsendelse af breve og e-mails sker
på samme tid, som oplysnings
sedler hus omdeles i Kragelund. Herefter sættes de re-

sterende billetter til salg for
’offentligheden’.
Hvis du ikke allerede er medlem,
kun du tilmelde dig på vores
hjemmeside eller på 75389993.
Priserne er 100 kr. for personlig
medlemskab, 200 kr. for husstands, og 500 kr. for firmamedlemskab.
Alle indtægter går ubeskåret til
renovering af forsamlingshuset.

Besøg www.kragelund-forsamlingshus.dk

”Nyt fra udlejningen ”
Kragelund forsamlingshus er fortsat et
yndet lejemål !
I 2005 har vi haft 38 udlejninger, hvilket
dog er en lille tilbagegang i forhold til
2004 (42 stk.)
Vi har været nødsaget til at opkræve et
depositum for Olie og El.
Regnestykket hang ikke sammen.

Olie og el måler aflæses ved ankomst og ved aflevering.
Vi udlejer pr. 1/1/2006 ikke ud
til efterskoler, højskoler, folkeskoler etc. Slidtagen på forsamlingshuset var for stor i forhold
til lejeindtægten.

Lejen for 2006/07:
Stor sal
: 1.000,00 Kr.
Lille sal
: 600,00 Kr
Depot
: 500,00 Kr.
Leje af duge : 200,00 Kr.
Rengøring : 300,00 Kr
Olieenhed :
Kwh El
:

16,00 Kr.
1,85 Kr.
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SPONSORERE
KRAGELUND FORSAMLINGSHUS
Vi takker nedenstående sponsorer for opbakningen :
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KRAGELUND FORSAMLINGSHUS
Henning Stærk Koncert - 6. oktober 2006
Kl.: 20:00

UD
SO

Så kommer Henning Stærk Band, igen forbi Kragelund Forsamlingshus. Kom og få en
uforglemmelig koncertoplevelse, og oplev Henning Stærk & Band for fuld udblæsning

LG
T

Dørene åbnes kl. 19:00

Pressen skrev :
"...Stærk" rummer masser af gennemsolid rock, soul, pop og country.
På sin vis i direkte forlængelse af, hvad han altid har stået for,
men alligevel en nydelse at opleve musik spillet på musikkens egne præmisser."
Jyllands Posten,

Billetpris

: 275,00 Kr. incl. forsalgsgebyr (Kun få billetter tilbage)

Billetsalg

: 75389697 eller på www.kragelund-forsamlingshus.dk

Nikolaj Christensen Trio Koncert
18. November 2006 - Kl. 20:30
Nikolaj Christensen (fra Nikolaj & piloterne) Trio slår vejen forbi.
Arrangementet er et dobbelt arrangement, med både spisning og/eller
koncert. Tag derfor venner og bekendte, onkler og tanter, naboer og genboer
under armen, og få en god aften, med god mad og fremragende musik.
Spisning Kl. 18:00 - Koncert kl. 20:30

Billetsponsor :

Se mere info omkring Nikolaj på www.nikolajchristensen.dk
Billetsalg

: Ved Jørgen & Conny, Kragelundvej 9, 6622 Bække
: Lørdag den 23. september 2006 kl. 9:00 eller fra mandag den 25/9 på vores
hjemmeside : www.kragelund-forsamlingshus.dk

Billetpris

: 250,00 Kr. incl. forsalgsgebyr (Spisning & Koncert) - Dørene åbnes kl. 17:30
: 175,00 Kr. incl. forsalgsgebyr (Kun Koncert) - Dørene åbnes kl. 20:00

Julebanko 22. November 2006 - Hjælp søges !!!!
Afviklingen af dette års Julebanko, afhænger af, om vi kan få lidt hjælp fra lokale kragelundborgere eller
andet godtfolk. Vi mangler frivillige indsamlere af gevinster. Vi i bestyrelsen har været rimelig hængt op,
mht. renovering af forsamlingshuset, herunder opbygning af ny scene. Derfor søger vi frivillige indsamlere af
gevinster. Har du lyst til at hjælpe, kan du tilmelde dig ved Inge Jørgensen på tlf. 75389179. Jobbet består i at
henvende sig til erhvervsdrivende og butikker i Bække, Vejen og omegn.
På forhånd tak - Bestyrelsen

19. januar 2007 - Generalforsamling kl.: 19:00
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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.

Staushedevejen 52
6622 Bække

INFO :

Telefon: 75 38 92 45

- Plads til 150 (90 spisende ) gæster

E-mail: info@kragelund-forsamlingshus.dk

- Anretter køkken
- Industri opvaskemaskine
- Stor ny Scene
- Gode toilet forhold
- Gode parkeringsforhold
- Lukket legeplads til børnene

Besøg vores websted :
www.kragelund-forsamlingshus.dk

Bestyrelsen 2006 - 2007 :
Formand :
Jørgen Hoff Jepsen
Kragelundvej 9
6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 97

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

Suppleant :
Karsten Jørgensen
Nedre Kragelundvej 9
6622 Bække
Tlf.: 75 38 91 79

Næstformand :
Jens Schelde
Staushedevejen 50
6622 Bække
Tlf.: 75 38 99 97

PR :
Gitte Damgaard
Staushedevejen 40
6622 Bække
Tlf.: 75 38 92 62

Koncert koordinator :
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

Udlejning & Web :
Jan & Annette Christensen
Ribe-Vejle Landevej 49
6622 Bække
Tlf.: 75 38 99 93 / 75 38 92 45
e-mail :

6622 Bække
Tlf.: 75 38 98 08

udlejning@kragelund-forsamlingshus.dk

web : www.kragelund-forsamlingshus.dk
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