BJ Vinduespolering

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING

Tlf. 70 21 88 88

August 2011

SPONSORER:

Mobil 40 50 98 98

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.

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Loppemarked d. 10. september 2011
Åbent hus d. 7. oktober 2011
Bankospil d. 27. oktober 2011

LOPPEMARKED

TIL BORGERE I KOLLUND OG OMEGN

Husk årets loppemarked. Det løber af stabelen

Så er sommeren ved at vore ovre og det har jo vejrmæssigt været meget
vekslende, meget vådt vil mange mene og for lidt sol. Men det kan nås
endnu med lidt ”indian summer”.
Bestyrelsen har haft kontakt til Herning Kommune for at høre om det
skulle være muligt at få skolebussen omkring Okkelsvej, da der er en del
skolesøgende børn. Svaret har været, at afstanden til nærmeste
opsamlingssted ikke er lang nok, til at man vil foretage en ændring og at
besparelser iøvrigt vil forhindre denne ændring i skolebussens kørevej. Så
børnene må fortsat selv køre op til Stokkildhovedvej og tage skolebussen
eller selv transportere sig til skolerne.
Når du læser dette er Byfesten sikkert godt overstået og alle har haft en god
dag og aften. Næste store arrangement er loppemarkedet den 10.
september. Vi håber selvfølgeligt at I alle bakker op om dette store
arrangement og arbejdet, der ligger bag. Det er også her nye tilflyttere kan
komme tæt på andre beboere gennem deltagelse som loppesælgere,
hjælpere ved indsamling af lopper og mange andre sjove aktiviteter, der
kan samle borgerne. Loppemarkedet er også en vigtig aktivitet for
Borgerforeningen set fra en økonomisk vinkel. Overskudet går til
arangementer samt vedligehold og udbygning af forsamlingshuset.

Lørdag d. 10. september 2011 med start kl. 09.00
Vi samler ind d. 7.- 8.- 9. september fra kl. 17-20. Det er også muligt selv
at aflevere ”lopper” i forsamlingshuset de samme dage kl. 17-20.
.

EFTERLYSNING.

Husstande i Herning og Lind, der ønsker ”lopper” afhentet, bedes ringe til
Eivind Lassen, tlf.: 2546 0342. Så kommer vi og henter ”lopperne”.

Vi har desværre erfaret, at der er nogen der har anvendt vores ”Velkommen
til Kollund” skilt som skydeskive. Jeg synes det er ret beskæmmende, at
det kan ske her i byen. Det er sikkert blot drengestreger, men usædvanlig
farligt, da der må have været skudt på tværs af vejen mod skiltet. Der er
sikkert anvendt en luftpistol, luftgevær eller lignende.
Vi skal ud og anskaffe et nyt skilt og det koster. Vi ved ikke om det er
nogen fra vores eget område eller nogen ”udefra” der har gjort det. Så har
du hørt eller set noget, så ring lige til 40598375, så vi ved hvem der skal
betale for det nye skilt.
Med stor sommerhilsen til jer alle – Sven Nordgaard / Formand

