SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Oktober 2012

Nyt tlf.nr 42 43 6716

Bevaringsværdige huse – tilskud med deadline 16. november 2012.
Bygningsforbedringsudvalget har nu en ny ansøgningsrunde, hvor fredede
og bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 kan ansøge. Gå
ind på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under ”Om
Kommunen” og ”Råd og Nævn”.
Er du i tvivl om dit hus kan komme i betragtning så søg på
www.kulturarv.dk eller direkte https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Fjederholt Å

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Banko den 25. oktober 2012
Fællesspisning den 6. november 2012
Fællesspisning den 4. december 2012

BANKOSPIL
Den 25. oktober kl. 19.00 åbner vi dørene for årets store bankospil. Igen
med flotte kurve, ænder, vin og sponsorgaver. Sæt kryds i kalenderen og
mød talstærkt frem til støtte for Kollund. Tag gerne familie og venner
med.

MAILADRESSER
Vi har i nogle tilfælde oplevet, at vi gerne vil kunne informere Jer
hurtigere end vi kan gøre med folderne. Vi fik fx. et tilbud fra Herning
Kommune om at nogle af Jer kunne komme på et førstehjælpskursus. Da
det tidspunkt, hvor vi fik tilbuddet, desværre faldt sammen med noget
sommerferie og dermed en forholdsvis kort tilmeldingsfrist, kunne vi ikke
nå at gøre noget. Der kommer så heldigvis en runde mere med
førstehjælpskursus efter nytår.
Der kunne også være andre typer arrangementer, som kræver hurtig
tilmelding. Desuden kunne der være andre forhold, der vil kræve en hurtig
adgang til at informere eller spørge til råds.
Ovenstående gør, at vi gerne vil have mulighed for at informere Jer
hurtigt. Derfor vil vi gerne have samlet mailadresserne fra de af Jer, der
kunne være interesseret i hurtige informationer og tilbud. Er I interesseret,
kan I sende en mail til kollund.forening@gmail.com hvor Jeres
mailadresse vil blive gemt.
Vi gør opmærksom på at denne mulighed IKKE erstatter folderne.
Bestyrelsen

FÆLLESSPISNING D. 6. NOV. Kl. 18.30

BYFEST LOPPEMARKED OKTOBERFEST

Menuen til fællesspisning ser således ud:

Vi har haft rigtig travlt de sidste par måneder, hvor der har været afholdt
byfest, der startede i regn, men blev en stor succes. Sørøver temaet kørte
fint i det våde element. Et fint loppemarked gav et flot tilskud til vore
aktiviteter, men var også det sociale samlingspunkt for mange fra området.
Og så i lørdags for første gang en Oktoberfest i Kollund, som blev en
bragende succes. En stor tak til festudvalget og deres hjælpere. En stor tak
til alle der ydede en indsats før, under og efter loppemarkedet. Og til sidst
en stor tak til Helle og Keld som initiativtagere til Oktoberfesten, men
også en stor tak til de solide kræfter, der har været til stor hjælp under
dette arrangement.

Hamburgerryg med kartofler og tilbehør
Gammeldags æblegrød.
Te, kaffe og småkager
Som altid til den lave pris af kr. 35,- for voksne og kr.10,- for børn.
Tilmelding senest d. 4. nov. til
Dora: 9721 4195
Rikke: 9722 2036

Bestyrelsen

