BJ Vinduespolering

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING

Tlf. 70 21 88 88

September 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
Fællesspisning d. 7. oktober 2011
Bankospil d. 27. oktober 2011
Julefrokost d. 19. november 2011

BYFESTEN 2011.

FLASKECONTAINER VED FH

I år var vejret med byfesten - en fin dag, hvor sidste års indianer tema
blev genoptaget. Mange børn og voksne mødte frem og bidrog til løjerne.
Aftenens spisning var også populær med omkirng 80 deltagere.
Betyrelsen vil gerne sende en stor tak til byfestudvalget og deres hjælpere
samt til Jørgen Krøjgaard, som var sponsor af grisen. Igen et flot
arrangement.

Det har hidtil været muligt at aflevere genbrugsflasker i forsamlingshusets
flaskecontainer. Dette har givet en indtægt til forsamlingshuset. På grund
af en ændring i afgiften på genbrugsflasker, blev det en omkostning, da vi
nu skulle betale for at komme af med flaskerne. Denne omkostning
ønsker vi ikke. Derfor er flaskecontainerne ved forsamlingshuset nu
afleveret. Det er dog stadig muligt at komme af med flasker i Kollund.
Herning kommune har en flaskecontainer opstillet ved parkeringspladsen
ved forsamlingshuset, som vi henviser til at bruge.

FÆLLESSPISNING D. 7. OKT. Kl. 18.30
Menuen til fællesspisning ser således ud:
Forloren hare, kartofler og gulerodssalat
Budding med jordbærsovs
Te, kaffe og småkager
Som altid til den lave pris af kr. 35,- for voksne og kr.10,- for børn.

LOPPEMARKEDET
Det blev en meget travl dag på loppemarkedet i år. Salget gik forrygende
gennem det meste af dagen, næsten uden de pauser vi plejer at se. Der var
indsamlet mange fine ting og salget gik rigtig godt. Caféen var igen en
stor succes, tak til Helle og Keld. Rigtig mange deltog i indsamling
gennem dagene op til loppemarkedet og der var godt med frivillige
sælgere lørdag. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige. Det er jer,
der gør det muligt at gennemføre en sådan aktivitet og det skaber
sammenhold i vores område.

Tilmelding senest d. 4. okt. til
Dora: 9721 4195
Rikke: 9722 2036

