KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
JANUAR 2018

Gunderup

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
GENERALFORSAMLING D. 16/1 2018
EKSTRAORDINÆR VINTERSPISNING D. 2/2 2018
FASTELAVN D. 11/2 2018

EKSTRAORDINÆR VINTERSPISNING
Helle og Keld gør det igen og laver et specielt arrangement for os i Kollund og omegn og vore
venner.
Dette løber af stablen fredag d. 2. februar, kl. 18.30, og menuen er som følger:
Forret: Tarteletter med høns i asparges.
Hovedret: Mørbradgryde med ris.
Dessert: Is
Derefter kaffe og småkager.
Pris: Voksne 50,- børn 10,Tilmelding til Helle og Keld på tlf. 25 32 58 51, bedst efter kl. 17.
Sidste tilmeldingsfrist den 31. januar. Derefter modtages der ikke flere tilmeldinger.

GENERALFORSAMLING DEN 16. JANUAR
I har tidligere modtaget indkaldelse til generalforsamlingen den 16. januar kl. 19.00. Der er peget
på, at der kan være medlemmer, der ikke får vores folder og dermed indkaldelsen. Bestyrelsen har
gentagne gange opfordret til, at man registrerer sig med e-mail adresse, så denne information
modtages. Hvis du er bekendt med medlemmer, der ikke har tilmeldt sig e-mail distribution fra
foreningen, så giv dem et vink om at gøre det.

FASTELAVN ER MIT NAVN
Som det er tradition, så inviterer Borgerforeningen i samarbejde med kirken til
fastelavnsarrangement den 11. februar. Der bliver først gudstjeneste i kirken kl. 09.30 og derefter
tøndeslagning i Forsamlingshuset. Der er præmier til kattekonger og dronninger og en god pose til
alle børnene. Kaffe, sodavand og fastelavnsboller skal vi heller ikke undvære.
Vi håber at se mange familier og børn til arrangementet.

MADHOLDENE SKAL UDVIDES
Vi kunne godt tænke os at udvide madholdene, så vi kan kun anbefale, at I ringer til foreningen på
tlf. 40598375, og tilmelder jer.
I vil blive tilknyttet et madhold som har fungeret i mange år
og har opbygget stor erfaring, som de gerne vil dele med andre.
Det er kun to gange hvert år, så kom ud af busken og deltag
i et godt foreningsliv med os selv i centrum.

GODT NYTÅR!
Det har det været for de fleste, men ikke for alle her nytårsaften/nat.
Derfor disse nytårsforsæt for Kollund:
1. Vi bruger ikke tandpasta og andre ætsende midler, der smøres på vinduer, døre, biler mv.
2. Vi går ikke ind, hvor folk har noget under tag eller bag lukkede døre, porte mv.
3. Vi eller vores gæster laver ikke dæk-afbrænding i byen i fremtiden.
4. Vi rider ikke eller trækker heste på fortove eller rabatter i byen og andre steder hvor der
vedligeholdes. Beboerne vedligeholder disse, for at byens skal se pæn ud.

SPONSORER:

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

BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375
(BEMÆRK IKKE SMS)

