SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Januar 2014

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
Generalforsamling den 16. jan. 2014
Fællesspisning fredag den 31. januar 2014
Fastelavnsfest den 2. marts 2014

FREDAGSFÆLLESSPISNING

GODT NYTÅR

Den 31. januar 2014 kl. 18.00
Få en god start på weekenden. Spring madlavningen over og kom
til fællesspisning i forsamlingshuset. Vi inviterer til en fredag aften
med afslappet hygge og god plads til både børn og voksne.

Vi var meget glade for den store opbakning til vores Nytår Kalas den 31.
december. 70-80 voksne og børn deltog i arrangementet i det lidt kølige,
men tørre vejr. Kransekage, bobler, og sodavand blev fortæret i pæne
mængder. Hvor er pølserne? spurgte flere. Det var jo en undtagelse, men
bestyrelsen vil tænke over det til næste Nytårs Kalas. Fortsat Godt Nytår.

Vælg mellem en af vores hovedretter. Vi serverer hjemmelavet burger
efter eget valg. Du kan også vælge at bestille hakkebøf med kartofler
og sovs. Der er fri salatbar til begge retter.
Bestil en af vores menuer, når du melder dig og din familie til.

FLOT JULEOPTOG I KOLLUND

Børnemenu:

Voksenmenu:

Burger eller hakkebøf,
Salatbar, Isdessert,
1 sodavand og Popcorn

Burger eller hakkebøf,
Salatbar, Isdessert,
kaffe/te og småkager

25, -

40, -

Det så ikke for godt med vejrudsigten op til
decembers heste juleoptog, men det blev
alligevel en dejlig eftermiddag med mange
heste og ryttere. Familier og mange andre
fulgte med fra forsamlingshuset til den
gamle station og op til Boe på den gamle
planteskole. Her kunne man selv skove sit
juletræ og det benyttede mange sig af. Så
mødtes mange til julegløgg, æbleskiver,
dans om juletræ og godter. En dejlig eftermiddag og mange tak til Dora
for at arrangere hestefolket og til Karina og Keld i det flot pyntede
forsamlingshus, der klarede alle skærene med deres hjælpere Lene og
Marius. Også tak til alle deltagerne.

GENERALFORSAMLING 16. JANUAR
Scenen bliver denne aften fredet til børnene. Tag gerne lidt legetøj eller et
spil med!
Tilmelding senest mandag den 27. januar til Malene på tlf. 9626 0769 eller
mail mrp@midtconsult.dk eller Eivind på tlf. 9721 0342.

Vi nærmer os nu generalforsamlingen og der var tidligere lagt op til at vi
skulle have en vinsmagning bagefter. Vi har imidlertid vurderet, at det vil
være bedre, om vi laver en vinsmagning senere oppe på den gamle skole.
Men der er selvfølgelig kaffe og kage mv. til generalforsamlingen, som vi
plejer. Mvh Bestyrelsen

