SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Februar 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.

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fastelavnsfest den 2. marts 2014

FOLDEREN SPONSERES AF:

Fællesspisning den 4. marts 2014
Fællesspisning den 1. april 2014

OPFORDRING !

FASTELAVN D. 2. MARTS 2014

Vi ser desværre en del, der bevæger sig gennem byen i mørke uden
reflekser. Vi vil gerne som opfølgning på generalforsamlingen, hvor dette
blev drøftet, opfordre til at alle - børn som vokse - sikrer, at man er
tydelig markeret med reflekser og dermed lette at se for trafikanterne.

Foreningen er igen i år arrangør af tøndeslagning fastelavnssøndag. Vi
mødes i kirken med børnene udklædte til gudstjeneste kl. 09.30 og mødes
derefter i forsamlingshuset, hvor tønderne er klare til at blive slået ned. I er
også velkomne, selv om I ikke når i kirken eller er udklædte, men det er nu
hyggeligt at starte i kirken.

ISTANDSÆTTELSE AF 1. SAL
Bestyrelsen har søgt midler gennem ”Jubilæumsfonden” i Herning
Kommune til hjælp til istandsættelse af forsamlingshusets 1. sal. Formålet
er at skabe nogle rum for små-klubber, der kan gøre brug af rummene, der
har stået ubrugte i flere år. Bestyrelsen vender tilbage vedr. hjælp fra
borgerne, når vi kender resultatet på ansøgningen.

FÆLLESSPISNING DEN 4. MARTS
Kl. 18.30
Menuen til åbent hus bliver som følger:
Hovedret: Lasagne med salat
Dessert: Budding med jordbærsovs
Pris kr. 35,- pr. person, børn kun kr. 10,Tilmelding senest 29. marts til
Dora på tlf: 9721 4195

KONTINGENT 2014.
Generalforsamlingen besluttede at kontingent til foreningen også i 2014
skal være 200,00. Beløbet bedes indbetalt på vedlagte girokort, eller ved
overførsel til foreningens konto i Vestjysk Bank 7604 1322017 - gerne
inden 1. marts 2014.
Savner du folderen i postkassen ?
Folderen er altid på www.nr-kollund.dk, hvor du kan se den, før alle andre
får den i postkassen.

