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JUBILÆUMSFONDEN 2016
Bestyrelsen har indsendt ansøgning om tilskud fra Herning Kommunes
Jubilæumsfond til renoverings- og malerarbejde i forsamlingshuset. Vi
håber, at vi får andel i årets midler, og godkendelse til projekterne
fremsendes fra fonden i slutningen af februar. Fonden dækker op til 50% af
omkostningerne excl. moms. Moms er dog ikke et problem for os, da vi er
momsregistreret.

Kollundvej 2016

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.

Fællesspisning d. 1. marts 2016
Fællesspisning d. 5. april 2016
Oprydningsdag

FÆLLESSPISNING D. 1. MARTS 2016

FASTELAVN ER MIT NAVN…..

Menuen til denne fællesspisning bliver som følger:

Og det var det igen den 7/2, hvor rigtig mange mødte frem i kirken og til
tøndeslagning. Flotte udklædninger og alle tre tønder slået ned med masser
af slik til følge. Det blev efterfulgt af Estrids fastelavnsboller med kaffe og
sodavand fra menighedsrådet. Tak til alle fremmødte, Estrid og
menighedsrådet.

Kødsovs med kartofler og ris
Budding med jordbærsovs
Kaffe, te og småkager
Tilmelding senest d. 28. feb. 2016 til
Dora, tlf. 97214195

KONTINGENT 2016
Generalforsamlingen vedtog at fastholde kontingentet på 200,00 per
husstand for 2016. Vi skal derfor opfordre alle til at indbetale ved brug af
girokortet vedlagt denne folder, eller ved overførsel til Vestjysk Bank
konto nr. 7604 1322017 og husk at oplyse navn og adresse ved overførsel
eller giro.
Mange tak for jeres opbakning og betaling, gerne inden 1. april, men
hvorfor ikke gøre det allerede nu?

MUSIK- OG LYDANLÆG
I december skrev vi, at Kollund har
fået 24.500 til hjælp til et nyt musikog lydanlæg. Hvis der er nogen i
kredsen, der har kendskab til sådanne
anlæg og kan hjælpe bestyrelsen med
valg af anlæg, så kontakt gerne Sven
på 40598375 eller sven.nordgaard@hotmail.com

HJERTESTARTERKURSUS
14 deltagere på hjertestarterkursus
Årets repetitionskurser på hjertestarteren ved forsamlingshuset er nu
afholdt. Der var 2 gange 7 deltagere, og det er fint. Næste år vil vi forsøge
at få flere unge med på kurserne, da vi kan tage deltagere med helt ned til
12 år. Det vil være en god måde at sikre, at også de helt unge får viden om
dette vigtige emne og fortrolighed med at anvende en hjertestarter. Du kan
gå ind på www.hjertestarter.dk og se, hvem der er parat til at hjælpe, hvis
der bliver behov, men også 112 har adgang til lokal information, så de kan
vejlede og henvise til nærmeste hjertestarter og hvem, der er uddannet, hvis
der ikke er en i nærheden. Det er jo minutterne, der tæller for at sikre et
godt resultat ved en genoplivning.

