FASTELAVNSFEST
Årets fastelavnsfest den 15.februar starter i Kollund Kirke kl. 09.30 hvor
udklædte børn med familier mødes til gudstjeneste. Derefter mødes vi i
Forsamlingshuset ca. 10.30 for at slå katten af tønden. Der vil være
sodavand, fastelavnsboller mv. til børnene og selvfølgelig kaffe, te og
fastelavnsboller til de voksne. Der er præmier til kattekonger og katte
dronninger. Vi glæder os til at se de mange fantasifulde udklædninger og
sammen have et par hyggelige timer.

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Januar 2015

Bestyrelsen

Mark udenfor Kollund

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FOLDEREN SPONSERES AF:

Fællesspisning fredag den 30. januar 2015
Fastelavnsfest den 15. februar 2015

FÆLLES FÆLLESSPISNING
Den 30. januar 2015 kl. 18.00

Der vil i løbet af aftenen også være mulighed for et spil kort, ludo, skak
eller andre spil. Madholdet medbringer et udvalg af spil, men I må gerne
medbringe egne spil.
Prisen for maden er kr. 40,- for voksne og kr. 20 for børn.

Kom og vær med til selv at lave fællesspisningen.
Tilmelding senest mandag den 26. januar 2015 til Eivind på tlf. 9721 0342
eller Lene på tlf. 4169 1503
.

FRA BESTYRELSEN

I stedet for at det er madholdet, der laver alt det praktiske, skal alle hjælpe
til denne gang. Der vil være en række opgaver, der skal laves såsom
borddækning, lave hovedret, lave dessert, lave kaffe og pynte kage og til
sidst er der en opvask, der skal tages. Madholdet sørger for at al maden er
indkøbt. Der vil være opgaver til alle uanset alder og evner - så det er bare
med at møde op - også selvom man ikke er en ørn i køkkenet.
Vi starter kl. 18.00 med fordelingen af opgaver, og vi spiser, når maden er
færdig, og bordene er dækket.
Husk at medbringe forklæde, gerne en køkkenkniv og et skærebræt.
Madholdet skal nok medbringe plaster samt nål og sytråd, hvis nogen
skulle være uheldig med køkkenkniven.
Menuen består af følgende:
Der kan vælges mellem 2 hovedretter som du skal vælge ved tilmeldingen:
 frikadeller med grønærter og kartofler
 eller pitabrød med frikadeller og diverse salat
Desserten er frugtsalat
Til kaffen er der vandbakkelser og småkager

Hjertestarter
Trygfonden har bevilliget Kollund en hjertestarter, hvilket vi er meget
taknemlige for. Hjertestarteren bliver leveret indenfor 3-5 måneder og
bliver ophængt på Forsamlingshuset i en specielt indrettet kasse på
ydermuren. 10-12 personer i nærområdet til Forsamlingshuset skal
uddannes i brugen, så vi vender tilbage med mere information og
tilmelding til uddannelsen.
Tilskud fra Landsbykontaktudvalget
Kollund har fået opbakning til at gennemføre vores projekt for lokalerne
på 1. sal i Forsamlingshuset. Næsten 60.000 kr. er bevilliget, så denne
gang kommer vi helt i bund med renoveringen. Rummenes anvendelse
bliver senere diskuteret på et møde med alle borgere i Kollund og omegn.
Vi får også brug for hjælp fra lokale håndværkere og andre, da der er
mange opgaver, alt lige fra nedtagning af radiatorer og køkkenelementer,
rengøring, malerarbejde og meget mere. Der er en del opgaver, der kræver
professionelle involveret, og det er bestyrelsen i gang med at se på.
Legepladsen
Legepladsen bliver bevaret. Kommunen har godkendt udstyret og
sikkerheden, og bestyrelsen har nu sikret, at der er ansvarsforsikring på
pladsen, så foreningen ikke kan komme i en situation, hvor vi skal betale
erstatning ved en ulykke. Vi afventer nu kontrakten fra kommunen til
underskrift.

