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                     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: 

 

 

 

KOLLUND FORSAMLINGSHUS 

OG BORGERFORENING 

Oktober 2014 

                                                                                   

 

                                                                                                                                                          
     

                                                        

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT           

Banko den 23. oktober 2014 

Fællesspisning den 4. november 2014 

Fællesspisning den 2. december 2014 



BANKOSPIL 

 

Vi holder årets bankospil den 23. oktober med rigtig mange præmier. Vi 

håber som altid, at I vil bakke op omkring dette arrangement og møde 

talrigt frem til hygge og spil. Der vil som vanligt også være amerikansk 

lotteri og man kan købe kaffe/te med småkager, øl og sodavand. 

VI SES !!!  

 

 

 

 

MEDHJÆLPERFESTEN  

 

Bestyrelsen besluttede at udsætte medhjælperfesten til foråret, da der blev 

brugt mange kræfter til Byfesten og Loppemarkedet, så det giver mere 

mening at holde festen i foråret 2015. Vi kommer tilbage med en dato. 

 

 

FÆLLESSPISNING D. 4. NOV. Kl. 18.30 

 

Menuen til fællesspisning ser således ud: 

Kylling med kartoffelmos surprise og rød-gul-grøn råkost 

  

Æblegrød 

  

Kaffe og the med småkager 

 

  

Som altid til den lave pris af kr. 35,- for voksne og kr.10,- for børn. 

 

Tilmelding senest d. 3. nov. til 

Dora:   9721 4195 

Rikke: 9722 2036 

BYFESTEN IGEN EN SUCCES  

Årets Byfest blev igen en succes med mange sjove aktiviteter, som vi kun 

kan gøre det i Kollund. Kollunds historie og andre sjove historier blev delt 

blandt deltagerne. En meget fin festaften i teltet med langt over 100 

deltagere til spisning viser at dette arrangement er et must. Et rigtig godt 

tema. Der skal lyde en stor tak til festudvalget og deres mange hjælpere 

for det store arbejde og tak for det bidrag, der kom ind til fælleskassen. 

LOPPEMARKEDET 

Loppemarkedet slog alle forventninger. 

Loppemarkedet blev holdt i fint vejr til formålet. Der var igen lagt et stort 

arbejde i indsamling, opstilling og salg. Som sædvanligt kunne 

medhjælperne komme med bud på omsætningen, men ingen nåede i 

nærheden af de ca 14.200 som omsætningen løb op i. Et rigtig flot resultat, 

også efter omkostninger, og selvom det ikke så ud af så meget på bordene 

som tidligere år, ja så kom vi alligevel i mål med et fint udbytte af vores 

fælles indsats. Stor tak til alle som ydede en fortrinlig indsats før, under og 

efter markedet. 

 

LEGEPLADSEN     

 

Legepladsen er stadig uafklaret. 

Bestyrelsen søger fortsat en løsning på legepladsen, som kommunen vil 

nedlægge pga økonomien. Politikerne har valgt at lade hånt om et af de 

vigtige elementer i et landsbysamfund, ved at påtvinge os en ekstra 

omkostning i landsbyen, for at kunne spare på eget budget. Lige nu ser det 

ud til at Kollunds omkostninger vil være 2-3 gange så store, som det 

kommunen sparer ved lægge det ud til os. Det er specielt 

forsikringsproblematikken, der er en udfordring Vi fortsætter vore 

bestræbelser på at finde en løsning. 

Bestyrelsen 


