SPONSORER:

Kollund Sand & Grus
Tlf. 96 26 35 60

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
April 2012

LOPPER TIL LOPPEMARKED:
Har du allerede nu lopper til loppemarkedet, som du gerne vil af med, kan
disse afleveres hos Frode Jensen. Aflevering kan aftales med Frode på tlf.
9721 2696.

ADRESSEÆNDRING:
De beboere, der fraflytter Kollund-området, og som stadig ønsker at
modtage vores folder, skal huske at give besked til Kollund
Forsamlingshus og Borgerforening , da vi ikke automatisk modtager
meddelelse om flytningen. Så husk at ringe til tlf. 4059 8375 vedr.
adresseændringen.

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Oprydningsdag den 21. april 2012
Legedag den 29. april 2012
Sankt Hans den 23. juni 2012

OPRYDNINGS- OG ARBEJDSDAG
DEN 21. APRIL 2012
Opgaverne består denne dag af:
 Den sædvanlige oprydning langs vejene i vores lokalområde samt
rundt om forsamlingshuset.
 Vi skal have lagt de sidste 2 paller græsarmering ud.
 Der er nogle opgaver i forsamlingshuset: rengøring af ovnen, emhætte,
køleskabet, opvaskeren og gulvet under opvaskeren samt afrimning af
fryseren.
Hvor mange af disse ting vi når, afhænger naturligvis af hvor mange, der
vil give en hånd med. Så vi håber der kommer mange hjælpende hænder.

LEGEDAG DEN 29. APRIL 2012
Se mere i den vedlagte indbydelse.

OPSTILLING AF LEGEREDSKAB DEN 10.
JUNI 2012
Vi har fået et legeredskab til legepladsen. Den har tidligere stået ved
Herning Sygehus. I skrivende stund mangler vi svar fra kommunen på
vores ansøgning om at opstille den. Men det skulle kun være en formalitet.
Til at få den opstillet den 10. juni 2012, vil vi gerne have hjælp af 5-6
personer. Vi sørger for mad og drikke til de hjælpende hænder.
Så vil du gerne give en hjælpende hånd – også for dine børn, hører vi
meget gerne fra dig. Der er tilmelding inden den 8. juni 2012 til Eivind
Lassen, tlf.: 9721 0342

Vi mødes i forsamlingshuset kl. 9.00, hvor foreningen er vært ved kaffe og
rundstykker. Derefter fordeles opgaverne.
Af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer, er der tilmelding inden den
19. april 2012 til Eivind Lassen, tlf.: 9721 0342

