SPONSOR:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Juni 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.

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
SKT. HANSAFTEN D. 23. JUNI 2012
Byfest den 25. august 2012
Loppemarked den 8. september 2012

SKT. HANS FEST I KOLLUND
Kollund Forsamlingshus og Borgerforening inviterer hermed alle til
Sankt Hans fest

lørdag den 23. juni kl. 18.00
Grillen er varm, så mød bare op, for vi står klar med lækkert mad til
billige priser: bøffer, pølser, salat, flûtes og kartoffelsalat. Med andre
ord - mad for enhver smag. Øl, vand og vin kan også købes her.

SANKT HANS BÅLET I KOLLUND

Bålet tændes kl. 20.30
Herefter er der kaffe og kage i forsamlingshuset.

Kollund husmor og kulturforening står for kagebagningen:
Slip din indre husmor løs. Bag det du er bedst til; boller, kringle,
bradepander, lagkage eller småkager. Vi skal have lavet et godt kagebord
med meget forskelligt bagværk.
Ring til Pia på tlf. 9721 0342 inden den 21. juni og fortæl hvad du vil bage.

Retningslinjerne for bålpladsen.
1. Bålpladsen ejes af kommunen og vi er underlagt regler udstedt fra
Herning Kommune.
2. Kollund overtager først retten til at anvende pladsen 3 uger før
Sankt Hans. Kæden tages dermed ned den 2. juni.
3. Bålpladsen må opbygges fra 2 uger før Sankt Hans.
4. Materialet må alene omfatte grene og reelt træ (ikke malet eller
behandlet træ grundet miljøet).
5. Materialet må ikke lægges på selve bålpladsen, men ved siden af, så
det i sidste øjeblik kan flyttes til bålpladsen. Dette sker for at sikre,
at dyr ikke har lavet bo i materialet.
6 . Det er Borgerforeningens ansvar at tilbagelevere pladsen i ryddet
stand, så omkostninger ved bortskaffelse af ulovligt materiale
pålignes Borgerforeningen, så vi opfordrer alle til at vise fornødent
hensyn.

