SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Oktober 2013

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

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.

FOLDEREN SPONSERES AF:

Efterår over Kollund

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Banko den 24. oktober 2013
Fællesspisning den 5. november 2013
Fællesspisning den 3. december 2013

BANKOSPIL

BYFESTEN OG LOPPEMARKEDET

Den 24. oktober kl. 19.00 åbner vi dørene for årets store bankospil. Igen
med flotte kurve, ænder, vin og sponsorgaver. Sæt kryds i kalenderen og
mød talstærkt frem til støtte for Kollund. Tag gerne familie og venner
med.

Sensommerens arrangementer Byfest og Loppemarked er for længst
overstået og igen i år med stor deltagelse og gode resultater både socialt og
økonomisk. Det var dejligt at se, hvordan nye medhjælpere faldt fint ind
og var medvirkende til at gennemføre de krævende arrangementer.
Byfestaftenen blev igen en stor succes og tak til sponsor af årets gris.
Mange tak til alle deltagere og hjælpere.
Sven

OKTOBERFESTEN I KOLLUND
FÆLLESSPISNING D. 5. NOV. Kl. 18.30
Menuen til fællesspisning ser således ud:
Farsbrød med sprøde efterårsgrøntsager
Gammeldags æblegrød.
Te, kaffe og hjemmebagte småkager
Som altid til den lave pris af kr. 35,- for voksne og kr.10,- for børn.
Tilmelding senest d. 4. nov. til
Dora: 9721 4195
Rikke: 9722 2036

Hvad Herning måtte opgive kunne Kollund gennemføre med bravour.
Årets Oktoberfest blev et brag med mange deltagere og rigtig mange klædt
i tyrolertøj og andre tyske egnsklædninger. Rigtig spændende tysk mad
blev serveret med rigelige mængder rigtig god fadøl fra Ricklinger
Landbrauerei suppleret med forskellige tyske flaskeøl. Det var dejligt at se
alle aldersgrupper have en fantastisk aften og leve med i aftenens tema.
Årets musikleverandør gjorde det endnu bedre i år og stemningen fik et
ekstra bust, da aftenens overraskelse Kirsia Isabella Olufsen mødte op og
fik mange gæster på gulvet med undervisning i forskellige danse. Vi er
klar over at et sådan arrangement kræver en stor indsats af initiativtagerne,
derfor skal der også lyde en kæmpe stor tak til Helle og Keld, men også til
de mange andre, der lagde en masse arbejde i at få dette arrangement
gennemført. STOR TAK!!!
Sven

