SPONSORER:

Kollund Sand & Grus
Tlf. 96 26 35 60

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Marts 2012

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.

En forårsbebuder

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.
adresseændringe

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fællesspisning den 30. marts 2012
Oprydningsdag den 21. april 2012
Legedag den 29. april 2012
Sankt Hans den 23. juni 2012

ÅBENT HUS DEN 30. MARTS KL. 18.30

LEGEDAG DEN 29. APRIL 2012

Menuen til åbent hus bliver som følger:

Søndag den 29. april 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 april, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kyllingesteg med agurkesalat
Frugtrand med flødeskum og knuste makroner
Kaffe, the og småkager

POSTKASSEN V. FORSAMLINGSHUSET
til den lave pris af kr. 35,- pr. person, børn kun kr. 10,Tilmelding senest d. 27. marts til Bente, tlf. 9721 2696
eller Eivind, tlf. 9721 0342
Husk at denne fællesspisning ikke er den 1. fredag i april, men den
SIDSTE fredag i marts. Det skyldes, at 1. fredag i april falder i påsken
(langfredag)

Tidligere udsendte foldere
Der er nu mulighed for at se tidligere udsendte foldere på vores
hjemmeside ’www.nr-kollund.dk’. På forsiden findes den sidste udsendte
folder. Desuden er der et link til et arkiv med foldere fra det sidste års tid.

Vi har hørt fra lokale beboere at Post Danmark skulle have planer om at
fjerne postkassen ved Kollund Forsamlingshus på grund af at den bliver
brugt for lidt. Vi har spurgt Post Danmark om deres planer. Og de har
ingen aktuelle planer om at fjerne postkassen. Så der vil fortsat være en
postkasse ved forsamlingshuset.

