Kalender september 2019 - juni 2020
Fredag den 27. september 2019 kl. 20.00 Spisning kl. 18.00

FREDDYs BLUES TRIO Country, Blues, Folk, Rock’n Roll
Entre:140,- kr. / Kuvertpris: 80,- kr.
Tilmelding Tlf. 3042 7760 Senest 23/9 2019
Mail: koedforsamlingshus@gmail.com
FREDDYs BLUES TRIO er et ungt meget spændende band, der med sin
sprøde velklingende musik på kort tid er blevet landskendt. De spænder
bredt i deres repertoire og er både originale og kompetente.
Frederik Tygesen har længe været anset som et af de store, up-andcoming talenter i dansk blues. Trods sine kun 23 år er han i fuld gang
med sin musiske karriere. Han kigger ofte dybt i den amerikanske
sangskat, og bevæger sig ofte ud i beslægtede genrer som country, folk
og rock’n roll.
Sammen med Filip Dybjerg (Bas) og Mathias Rindom (Trommer) giver
han sit bud på, hvordan blues kan lyde i 2019. Koncerterne er energiske
og byder op til dans!

Lørdag den 2. november kl. 20.00 spisning kl. 18.30

SOCKS IN THE FRYING PAN
Entre:150,- Kuvertpris 100,Tilmelding: 22640821 Senest den. 27/10-2019
Mail: koedforsamlingshus@gmail.com
SOCKS IN THE FRYING PAN er en
prisvindende trio fra County Clare på
Irlands vestkyst, knudepunktet for traditionel irsk musik. Deres dynamiske
vokalharmonier, virtuose musikalske evner og deres scenehumor har
fanget og fænget publikummer rundt om i verden. De er et af de mest
efterspurgte irske folkbands - og "sokkeinvasionen" fortsætter!
Bandet består af Aodán Coyne på guitar og sang samt de fabelagtige
brødre, Shane og Fiachra Hayes på hhv. harmonika og violin/banjo. Trioen
udgav deres debutalbum, Socks in the Frying Pan, i 2012 og opfølgeren,
Return of the Giant Sock Monsters from Outer Space, udkom i 2015.
Deres seneste album, Without a Paddle, udkom i 2016.
De tre musikere nyder åbenlyst at spille live og man blæses til tider næsten
omkuld af deres ekvilibristiske musikalitet. Deres indbyrdes drillerier og
jokes på scenen (især mellem de to brødre) gør, at man hele tiden sidder
med et smil på læben, mens man nyder trioens musik.

Høstgudstjeneste og auktion i Koed søndag 29. september kl. 13.30
Først er der høstgudstjeneste for hele familien i
Koed Kirke, hvorefter der er festligt samvær med
kaffebord og auktion i forsamlingshuset.
Medbring gerne grønsager/frugt/bagværk eller
andet til auktionen, hvor overskuddet går til
Kirkens indsamlingsformål. Arrangementet er et
samarbejde mellem Koed forsamlingshuset og
Koed Kirke

Tirsdag den 19. november kl. 18.00 mad og 19.30 Julebanko
Fællesspisning Ribbensteg med tilbehør og ris a la
mande
Mad 75,- kr. Voksen
Mad 50,- kr. Børn
Tilmelding til spisning til
Jørgen på 30427760, man betaler ved tilmelding,
med angivelse af navn og adresse.
kl. 19.30 Kæmpe Julebanko og Amerikansk
Lotteri

Luciaoptog søndag 15. december kl. 14.00
Efter familiegudstjeneste kl. 14.00 i kirken fortsætter vi med Luciaoptog i
forsamlingshuset, hvor menighedsrådet er vært for et gratis kaffebord.

Ølsmagning den 28 februar 2020 kl. 18.00
Lige som sidste år, har vi fået fat på Keld der kommer og fortæller om de
Tjekkisk øl og ikke mindst skal vi smage på dem.
Prisen er 250,- inkl. Mad
Tilmelding nødvendigt til Jens Otto på
22640821, man betaler ved tilmelding,
med angivelse af navn og adresse.

Kalender 2020 - Forår
Generalforsamling den 28. januar 2020 kl. 18.00
Husk at betale jeres medlemskontingent, 200,- pr. husstand.
MobilePay 13716 eller konto.nr. 7300 1002960
HUSK Navn og adresse
Gratis for medlemmer, ikke medlemmer også velkommen,
de betaler 80,- for maden.
Tilmelding til Grete 86391847
Gule ærter eller Klar suppe.

Lørdag den 28. marts 2020
Arbejdsdag kl. 8.00
Vi starter med morgenkaffe, når vi når middag vil der være frokost.
Rengøring mm.

Tirsdag den 26. august 2020 kl. 18.30
Fællesspisning gratis for medlemmer

Tirsdag den 23. juni
Sankts Hans aften

Koed Forsamlingshus
Skalhøjvej 1, Koed, 8560 Kolind
Koedforsamlingshus.dk

