SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Juni 2014

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.

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FOLDEREN SPONSERES AF:

SANKT HANS FEST 23. JUNI 2014
Byfest d. 23. august 2014
Loppemarked d. 13. september 2014

SANKT HANS FEST I KOLLUND

SANKT HANS BÅLET I KOLLUND

Kollund Forsamlingshus og Borgerforening inviterer hermed alle til
Sankt Hans fest

Hvem laver årets heks til bålet?

Retningslinjerne for bålpladsen
.
1. Bålpladsen ejes af kommunen og vi er underlagt regler udstedt af
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
opryddet stand, og da omkostninger ved bortskaffelse af ulovligt
materiale pålignes Borgerforeningen, opfordrer vi derfor alle til at
udvise fornødent hensyn.

Vi søger nogen, der vil lave en heks til årets Sankt Hans bål. Hvis du/I vil
lave heksen, så giv besked til Kirsten på tlf. 299773088 senest den 15. juni
og gerne før.

LEGEPLADSEN

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

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

Årets kagekonkurrence Sankt Hans aften.
Igen i år vil der være en kage konkurrence, hvor fantasien og den gode
smag kan bringe din kage helt til tops. Der er frit valg, så du vælger selv
om det skal være lagkage, bradepandekage, småkager eller noget helt
andet. Tilmeld dig derfor med din specialitet og husk at tilmelde din kage
på tlf. 40598375 senest den 20. juni.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Kommunen nedlægger vores legeplads.
Byrådet har besluttet, at en række legepladser i Herning Kommune skal
nedlægges, hvis de lokale borgerforeninger ikke vil overtage ansvar,
vedligehold og drift. Bestyrelsen har tidligere protesteret i et høringssvar,
men nu er det besluttet. Bestyrelsen er helt uforstående overfor dette
forsøg på at spare lidt håndører, når man samtidig bryster sig af at vil
støtte landsbyernes udvikling. Kommunen har tilbudt, at vi kan overtage
legepladsen på en lang række vilkår og med krav, som kommunen aldrig
selv har opfyldt. Bestyrelsen undersøger, hvad omkostningerne vil blive
for at bibeholde legepladsen i Kollund. Der skal tages stilling senest den
31/7 2014.

