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KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
December 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.

FOLDEREN SPONSERES AF:

Eft

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Juleoptog den 14. dec. 2014
Nytårs kalas den 31. december 2014
Generalforsamling den 15. januar 2015
Fællesspisning fredag den 30. januar 2015

ISTANDSÆTTELSE AF 1. SAL
Hurra, det lykkedes! Kollund fik stemmer nok til, at vi kan gennemføre
den samlede renovering af 1. salen. Det bliver dejligt at få arbejdet gjort
færdigt i 2015, nu hvor gulvet har været renoveret et stykke tid. Der bliver
mange opgaver i forbindelse med renoveringen, og vi får brug for byens
håndværkere til en række mindre opgaver indenfor tømrer-, murer-, VVSog el-arbejde. Der vil også være en hel del malerarbejde og selvfølgelig
almindelig rengøring. Vi forventer at udskifte loftsvinduet, nedtage
radiatorer og tilhørende rør, udskifte køkken og toiletfaciliteterne, samt
meget væsentligt at reparere skorstenen, som er i forfald. Vi kommer
tilbage i det nye år, når der foreligger en arbejdsplan, og vi håber på din
opbakning.

GENERALFORSAMLING.
Hermed indkaldes til generalforsamling i Kollund Forsamlingshus og
Borgerforening den 15. januar 2015 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Dagsorden er vedlagt. Der vil være kolde og varme drikke og god kage.

JULEOPTOG I KOLLUND
NYTÅRS KALAS
Årets Nytårs kalas falder ikke overraskende den 31/12 kl. 11.00. Vi
mødes ved forsamlingshuset, hvor der er ”champagne” med kransekage og
på kraftig opfordring fra sidste år, vil vi servere varme pølser med brød.
Det plejer at være rigtig hyggeligt, og der kommer altid mange for at
ønske hinanden Godt Nytår. Og husk vejret er ingen hindring, blot man er
godt klædt på.

Juleridning, juletræ og juleglögg.
Den 14. december kl. 14.00 mødes vi alle til årets juleoptog med en masse
heste og alle vi andre. Vi starter ved forsamlingshuset kl. 14.00, hvorfra
optoget bevæger sig gennem Kollund til den gamle station. Herfra videre
tilbage gennem byen op til den gamle planteskole. Herefter vil der være
mulighed for at købe friske juletræer, som familien selv kan udvælge og
fælde. I forsamlingshuset vil der være glögg og æbleskiver og sikkert også
en kop kaffe med småkager og pebernødder. Hvem sagde juleøl? Jo - også
det. Foreningen er vært, så mød talstærkt frem. Vi Ses!

.

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG
GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR

