SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Marts 2015

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
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.

Fællesspisning den 31. marts 2015
Oprydningsdag den 18. april 2015
Sankt Hans den 23. juni 2015

FÆLLESSPISNING DEN 31. MARTS
Kl. 18.30
Menuen til åbent hus bliver som følger:
Glaseret hamburgerryg
Flødestuvede kartofler
Grøntsager
Jordbærgrød med fløde
Kaffe

Tilmelding til Lene på tlf. 4169 1503 senest den 30.3.2015
Dette er vintersæsonens sidste fællesspisning og vi vil meget gerne se
så mange af jer som muligt. Vi vil også gerne møde jer, der normalt
ikke kommer til fællesspisning. Det er nogle hyggelige timer, hvor du
hurtigt lærer dine naboer, genboer og andre at kende. Det er også her,
du hører, hvad der sker i området, og hvor du måske lige finder den,
der kan hjælpe med noget, du lige står og skal bruge hjælp til. Så mød
frem og mød folk fra land og by.

KONTINGENT 2015
Rigtig mange har indbetalt kontingent for 2015, men vi mangler også
en del, som ikke har sendt denne støtte til foreningen endnu. Du er
velkommen til at indbetale på girokortet, du fik med seneste folder,
eller du kan overføre 200,00 til vores konto i Vestjysk Bank konto nr.
7604 1322017. Husk navn og adresse på overførslen.

FASTELAVNSFEST
Det blev en forrygende formiddag med mange børn og voksne, der
mødtes i kirken og til efterfølgende tøndeslagning. Det var dejligt at se
så mange glade deltagere og selvom den sidste pind ikke blev slået af
tønden, så var der alligevel glade kattekonger. Tak for den fine
opbakning.

OPRYDNINGSDAG DEN 18. APRIL!!!
Bestyrelsen har valgt at flytte oprydningsdagen
fra den 19. til den 18. april. Vi starter som
vanligt med morgenmad kl. 09.00 ved
forsamlingshuset og derefter deler vi
opgaverne blandt de fremmødte. Det plejer
at være rigtig hyggeligt og samtidigt får vi
ryddet op i grøftekanterne omkring Kollund.
Det trænger, ser det ud til. For at vi kan
planlægge morgenmad, så ring lige din
tilmelding på 40598375.

ÅRETS FRIVILLIGE FEST
Bestyrelsen planlægger frivillige fest for voksne, der afholdes lørdag
den 18. marts kl. 18.00 i forsamlingshuset. Vi skal mødes over lidt god
mad, som foreningen er vært ved. Derefter ser vi, hvad aftenen
bringer. Se den vedlagte invitation.

KURSUS

i anvendelse af hjertestarter
Vi har stadig enkelte pladser på kurserne den 8. maj kl. 12.00 – 16.00
og igen 16.15 – 20.15. Du kan tilmelde dig på telefon 40598375.
Foreningen sørger for kaffe og kage under kurset. Vi ses.

