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.

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Januar 2012
Julefrokosten 2011

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.
adresseændringer

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
GENERALFORSAMLING D. 19. JANUAR
Fællesspisning d. 27. januar 2012
Fastelavnsfest d. 19. februar 2012

FREDAGSFÆLLESSPISNING

GENERALFORSAMLING 2012

Den 27. januar 2012 kl. 18.00
Få en god start på weekenden. Spring madlavningen over og kom
til fællesspisning i forsamlingshuset. Vi inviterer til en fredag aften
med afslappet hygge og god plads til både børn og voksne.
Vælg mellem en af vores hovedretter. Vi serverer hjemmelavet burger
efter eget valg. Du kan også vælge at bestille hakkebøf med kartofler
og sovs. Der er fri salatbar til begge retter.
Bestil en af vores menuer, når du melder dig og din familie til.

Børnemenu:

Voksenmenu:

Burger eller hakkebøf,
Salatbar, Isdessert,
1 sodavand og Popcorn

Burger eller hakkebøf,
Salatbar, Isdessert,
kaffe/te og småkager

25, -

40, -

Husk generalforsamlingen den 19. januar kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

OKTOBERFEST
Den 6. oktober afholder vi Oktoberfest med tysk øl og vin.
Reserver allerede nu datoen.
Oktoberfest-menu:
Kessel-Gulaschsuppe.
Schweine-Haxen mit bratkartoffln.
Sachertorte.
Den levende musik leveres af Günther Krautseppl.
Pris kun kr. 150,OBS!! Hvis I skal ud i byen og leje seler, hat og forklæde til festen, kan
det være en god ide at være tidligt ude, da der er mange om budet på det
tidspunkt.
Det er muligt allerede nu at tilmelde sig festen hos Helle og Keld på tlf 97
22 15 89

Scenen bliver denne aften fredet til børnene. Tag gerne lidt
legetøj eller et spil med!
Tilmelding senest mandag den 23. januar til Else Egsgaard
På tlf. 97220687 eller mail: ibkruse@post.tele.dk.

