SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
August 2013

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

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.

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BYFEST DEN 24 AUGUST 2013
Loppemarked den 7. september 2013
Oktoberfest den 5. oktober 2013

LOPPEMARKED

Husk oktoberfesten. Det bliver igen et brag af en fest – så har I husket at
tilmelde jer? – I kan ringe på tlf. 25325851 og sikre jeres pladser

Husk årets loppemarked. Det løber af stabelen
Lørdag d. 7. september 2013 med start kl. 09.00
Vi samler ind d. 5.-6. september fra kl. 17-20. Det er også muligt selv at
aflevere ”lopper” i forsamlingshuset de samme dage kl. 17-20.

BYFEST I KOLLUND
Byfesten bliver i år afholdt den 24. august. Byfestudvalget håber på, at der
igen i år kommer rigtig mange, der bakker op om dette arrangement. Der
sendes invitation ud til jer alle, men book allerede nu datoen og vær klar til
nogle fornøjelige timer med familie, naboer, venner og bekendte fra nær
og fjern.

FRA BESTYRELSEN

Husstande i Herning og Lind, der ønsker ”lopper” afhentet, bedes ringe til
Leon Dalgaard, tlf.: 2972 8974. Så kommer vi og henter ”lopperne”.

Ja man kan roligt sige, at sommeren er over os. I skrivende stund er det
29,2 grader, men vi nyder det. Sommerferien er ved at være slut for de
fleste, og byens borgere er nu ved at gøre klar til de næste arrangementer.
Byfest i august, Loppemarked i september og ja, Oktoberfest i oktober.
Bestyrelsen er meget glade for den store opbakning, der gives til de
mange, der står for arrangementerne. Det skulle glæde os meget, om de
seneste tilflyttere bliver mere aktive i lokalsamfundet og gerne involverer
sig. Det er den bedste måde at falde til og lære nye mennesker at kende.
Fortsat god sommer, vi ses!

