KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Oktober 2018

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BANKOSPIL 25/10 2018
FÆLLESSPISNING 6/11 2018
FÆLLESSPISNING 4/12 2018

ÅRETS BANKOSPIL I KOLLUND D. 25. OKT. KL. 19.00
Så er vi klar igen med vores fantastiske årlige bankospil.
Igen i år vil der være mange dejlige præmier, og vi når
helt sikkert op på niveau med tidligere år, så præmier
for mindst 5.000 denne aften. Der bliver selvfølgelig
også amerikansk lotteri. Sodavand, øl og kaffe kan købes.
Hvis I ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så gør det nu,
- så mødes vi den 25. oktober kl. 19.00 i Forsamlingshuset
til en hyggelig aften. TAG FAMILIE OG VENNER MED!

RENOVERING
Vi har nu fået nyt vindue ind til herretoilettet og er nu klar til at male køkkenet på første sal, hvor
væggene nu er genopbygget. Vi får brug for nogle hjælpende hænder til opsætning af køkken og
andet arbejde, så har du erfaring med dette og kan afsætte en dag, måske halvanden, så ring gerne til
foreningen på 40598375.

FÆLLESSPISNING D. 6. NOVEMBER
Madholdet, der står for efterårets første fællesspisning,
er næsten klar med en rigtig efterårsmenu. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen den 6. november.
Det bliver hyggeligt igen at mødes over god hjemmelavet
mad.
Menuen kommer senere, men vi kan afsløre
at desserten bliver hjemmelavet æblegrød og derefter
kaffe/te og småkager, som det er tradition.
Afsæt et par timer denne aften og få et billigt måltid mad
og hygge med naboer, familie og venner.

HØSTFESTEN
Det var dejligt at se høstfesten genoplivet og oven i købet med et 6 mands orkester. Meget flot og
tusind tak til initiativtagerne og deres hjælpere. De leverede varen, og det blev en rigtig god aften.
Der blev også tid til at fejre Ivans fødselsdag. Vi kan håbe, at de har mod på at gentage næste år,
men så skal der gerne være endnu flere, der bakker op om arrangementet.

En enkelt deltager kunne desværre ikke styre sig.
Han har aldrig tidligere deltaget i vore arrangementer.
Jeg har fået oplyst, at Lejerbo gjorde kort proces og
han 2 dage senere ikke længere boede i Kollund,
så det skulle ikke gentage sig.
Det er jo uheldigt, men jeg synes
arrangørerne klarede sagen på bedste vis.

Der blev også tid til at fejre Ivans fødselsdag
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