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OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375

Oktoberfest d. 8. oktober 2016
Bankospil d. 27. oktober 2016
Fællesspisning d. 1. november 2016

EN FLOT BYFEST 2016

OKTOBERFEST I KOLLUND

Årets byfest blev spændende på mange nye måder. Dagen indledtes med
morgenbord og samtidig åbnede børnenes loppemarked med mange flotte
ting på bordene, hvor der kunne gøres en god handel. En god ide, der
sikkert skal prøves igen, så endnu flere opdager og deltager i denne del af
arrangementet.
Eftermiddagen bød på flere aktiviteter, hvor et nyt indslag, nemlig
brandbiler med rigtige brandmænd og kvinder, satte gang i såvel unge som
gamle. Som det kan ses af billederne, kunne det aktivere ”børn” i alle aldre.
Vi bliver nok aldrig for gamle til at blive betaget af de røde biler og
sirenerne.
Så blev der spillet mega ”twin” fodbold. Også her kunne det få gang i alle,
og der blev spillet med stort engagement under kyndig ledelse af dommer
Malene, som afslappet fra bænken ledte slagets gang.
Aften sluttede med stor fællesmiddag, hvor det lykkedes ca. 100 mennesker
at spise sig igennem velsmagende kamsteg med tilbehør til 140 mennesker.
Der blev taget godt fra og et par fadøl, vin og sodavand blev også sat til
livs.
Vi skylder alle en STOR TAK til Lene, Marius og deres mange hjælpere for det første for at have taget denne opgave og for det andet for at stable et
så fornemt arrangement på benene. Rigtig godt gjort. Vi håber, de er klar til
at gentage succesen igen næste år.

Den 8. oktober afholder vi Kollunds oktoberfest, hvor der igen er lagt op til
sjove løjer, lederhosen, dirndl og anden tyrolerpåklædning. Det bliver igen
en sjov traditionel oktoberfest, hvor god mad og drikke samt dansemusik
bliver omsat til hyggelige fællestimer, som vi plejer at kunne skabe denne
aften.
Der udsendes tilmeldingsblanket, som bedes afleveret hurtigst muligt, så
tilmeld jer med det samme, lad være med at vente til sidste øjeblik.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER !

SKILTENE I KOLLUND
Bestyrelsen har i flere omgange rettet henvendelse til kommunen om at få
reetableret skiltene ved indkørslen til Kollund fra Lind. Bestyrelsen vil igen
lægge pres på kommunen, så det kan blive udført. Vi vil også se på vores
eget ”Velkommen til Kollund” skilt, da det trænger til fornyelse.

