SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
November 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:

Efterår på Knudmosevej

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fællesspisning den 2. december 2014.
Juleoptog den 14. december 2014
Nytårskalas den 31. december 2014

FÆLLESSPISNING D. 2. DEC. Kl. 18.30
Næste fællesspisning skulle gerne have fuldt hus. Madholdene gør en stor
indsats, så derfor BAK OP og mød frem. Det kan aldrig blive billigere, så
tjek menuen i folderen. Husk at tilmelde jer i så god tid som muligt af
hensyn til planlægningen. Vi ses til et par hyggelige timer.
.
Der vil blive serveret en dejlig menu bestående af:
Flæskesteg med kartofler og tilbehør
Ris à la mande med kirsebærsovs
Kaffe, the og småkager
til den lave pris af kr. 35,- pr. person, børn kun kr. 10,Tilmelding senest d.1.dec.til
Bente tlf. 9721 2696
Lene tlf. 4169 1503

JULEOPTOG I KOLLUND .
Den 14. december kl. 14.00 mødes vi alle til årets juleoptog med en masse
heste og alle vi andre. Husk at reservere eftermiddagen og inviter gerne
bedsteforældre, tanter, onkler mv.
Uddybende program
kommer i næste folder.

EFTERÅRET ER OVER OS
Ja, så kom det, efteråret. Bladene er nu faldet for de fleste løvfældende
træer. Det betyder desværre også øget risiko for, at vore kloakriste
blokeres, og regnvandet, samt senere tø-vand, ikke kan komme væk
hurtigt nok. Vi har tidligere år set oversvømmelser både på
parkeringspladsen og legepladsen, men også flere steder ned gennem
Kollund by. Hold øje med de riste, der ligger ud for jeres parcel, og hold
dem rene og rabatten fri for blade.
Også et lille opråb til os med græs og ukrudt i fortovet. Skal vi ikke få det
væk, så helhedsindtrykket af Kollund forbliver det, vi hører fra gæster i
byen, - nemlig at det normalt ser virkelig pænt ud i Kollund sammenlignet
med mange andre landsbyer. Jorden er blød nu, så det er det helt rigtige
tidspunkt.

ISTANDSÆTTELSE AF 1. SAL
Bestyrelsen har søgt midler til færdiggørelse af rummene på 1. sal i
forsamlingshuset. Ansøgningen vedr. Herning Kommunes
Landdistriktspulje 2015 er sendt til Landsbyernes kontaktudvalg og
behandles på næste kontaktudvalgsmøde 2. december. Landsbyerne har nu
indsendt deres projektansøgninger og så stemmes der om, hvilke forslag,
man mener, skal tilgodeses i denne runde. Vi håber selvfølgelig, at vores
projekt får tilstrækkeligt antal stemmer, så vi kan fuldføre projektet i 2015.
Vi vender tilbage, når vi kender resultatet.

BANKOSPIL I OKTOBER
Årets bankospil blev igen en succes med mange præmier fra vore
sponsorer. Det betød også, at de mange fremmødte fik en hyggelig aften
og mange gode præmier med hjem. Tak til de mange fremmødte og stor
tak til vore mange sponsorer. HUSK at støtte vore sponsorer!

