SPONSORER:

BJ Vinduespolering
Tlf. 70 21 88 88
Mobil 40 50 98 98

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Marts 2011

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.

ADRESSEÆNDRING:
De beboere, der fraflytter Kollund-området, og som stadig ønsker at
modtage vores folder, skal huske at give besked til Kollund
Forsamlingshus og Borgerforening , da vi ikke automatisk modtager
meddelelse om flytningen. Så husk at ringe til tlf. 4059 8375 vedr.
adresseændringen.

Forårsbebudere

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
ÅBENT HUS DEN 1. APRIL 2011
OPRYDNINGSDAG DEN 2. APRIL 2011
LEGEDAG DEN 28. MAJ 2011

ÅBENT HUS DEN 1. APRIL KL. 18.30

OPRYDNINGSDAG DEN 2. APRIL

Menuen til åbent hus bliver som følger:

Pris kr. 35,- pr. person, børn kun kr. 10,-

Opgaverne denne dag består af den sædvanlige oprydning langs vejene i
vores lokalområde samt rundt om forsamlingshuset. Derudover er der
nogle opgaver i forsamlingshuset: hovedrengøring af køkken og rengøring
af stolene. Desuden skal vi have skiftet nettene i fodboldmålene på
sportspladsen. Hvor mange af disse ting vi når, afhænger naturligvis af
hvor mange, der vil give en hånd med.

Tilmelding senest 29. marts til
Bente tlf: 9721 2696

Vi mødes i forsamlingshuset kl. 9.00, hvor foreningen er vært ved kaffe og
rundstykker. Derefter fordeles opgaverne.

Hovedret: Bøf med bløde løg
Dessert: Is

Af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer, er der tilmelding til Eivind
Lassen, tlf.: 9721 0342

SANKT HANS FEST I KOLLUND
Vi har i Kollund haft en mangeårig tradition for at afholde Sankt Hans fest
og det skal vi selvfølgelig også i år. Vi har brug for frivillige til at hjælpe
med at afvikle Sankt Hans festen. Vi opfordrer derfor frivillige til at melde
sig til det team, der arrangerer Sankt Hans festen i 2011.

LEGEDAG DEN 28. MAJ 2011
Lørdag den 28. maj bliver der arrangeret en legedag på legepladsen og
sportspladsen. Der vil være en række forskellige aktiviteter. Tag dine
forældre, bedsteforældre og legekammerater med. Der følger mere
information i maj, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

