SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Oktober 2015

FOLDEREN SPONSERES AF:

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
Banko den 29. oktober 2015
Fællesspisning den 3. november 2015
Julefrokost den 14. november 2015

ÅBENT HUS AFLYST I OKTOBER

I BYFESTEN DET WILDE WESTENS TEGN

Vi har desværre ikke fået et madhold til oktober fællesspisning, så det må
aflyses. Men fællesspisning kommer igen i november. Vi søger også et
team til januar 2016, da vi ikke automatisk kan forvente at byfestudvalget
tager endnu en tørn i januar. Så ring på foreningens nummer og meld jer til
et madhold. Det kan specielt anbefales de nyere tilflyttere at melde sig, da
det skaber nogle rigtig gode relationer til andre i byen. Det drejer sig om
nogle timer samt én aften 2 gange om året. Det kan alle planlægge.

Det blev en meget flot byfest i år. Meget flot udsmykning, telte med flotte
facader, fantastisk flot barindgang og alle de ting omkring lejrbål mv., som
man kunne ønske sig. Rigtig, rigtig flot. Mange havde også taget
westerntøj på, og ikke mindst Else og Marcel med en række
hjælpesheriffer gjorde et meget fint arbejde med at gøre det hele så tro
mod det gamle som muligt.
Pokerbordet blev brugt flittigt, men nogen
må lære Mogens S at spille poker, da det
vist ikke gik ham så godt. Mange gæster
havde også husket hatten og tørklædet.
”Prærievognen” gjorde igen indtryk og
blev trukket henover landevejene med ren
benmuskelkraft fra unge og gamle, store og små.
Om aftenen var der et dejligt måltid til alle og
en rigtig god stemning.
En stor tak til festudvalget, der har lagt mange
timer i forberedelse og afvikling. Også stor tak
til alle andre, der har bidraget med arbejdskraft
og naturalier. Og sidst men ikke mindst tak til alle
fremmødte.

ÅRETS LOPPEMARKED
12/9 09.00 åbnedes dørene til årets loppemarked i Kollund og det gik
meget fint. Der var mange gæster og fornuftigt salg. Også cafeen havde
mange gæster og et fint salg. Salget af lopper forløb ret jævnt henover
dagen, men nåede ikke helt op på tidligere års omsætning, men dog et godt
tilskud til foreningen aktiviteter. Det kræver meget forarbejde at stable et
loppemarked på benene og så selve dagen.
Der skal lyde en stor tak til alle hjælpere og speciel tak til Eivind for at
styre slaget, til Keld for lån af telt og til Keld og Helle, der under deres
ferie ved Mosel, over en frokost, lod sig overtale til at tage Cafeen. Tusind
tak til jer alle.

JULEFROKOSTEN
Bestyrelsen er rigtig glade for at Helle og Keld har tilbudt at tilrettelægge
en julefrokost i november 2015. Tidligere arrangementer har været store
succeser og vi håber, at I alle også denne gang vil bakke op omkring
arrangementet. Se særskilt indbydelse til den 14/11.

