SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Juni 2015

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
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.

SANKT HANS FEST 23. JUNI 2015
Byfest d. 22. august 2015
Loppemarked d. 12. september 2015

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

Tirsdag 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.

HJERTESTARTER I NØRRE KOLLUND
Hjertestarter er nu på plads og monteret på Forsamlingshuset i Nørre
Kollund. Hjertestarteren er tilmeldt på www.hjertestarter.dk. Vi vil tage
stilling til, hvilke personer der skal kunne henvises til på siden og som kan
assistere ved eventuel udbringning og brug af hjertestarteren, skulle det
blive nødvendigt. Vi har jo 12 veluddannede personer i lokalområdet, så
det skulle ikke blive et problem.
Vi har desværre allerede oplevet, at plomben er blevet brudt. Jeg er sikker
på, at det er en festdeltager i Forsamlingshuset, for ingen lokale ville bryde
plomben uden grund, da det påvirker sikkerheden og kræver en ny kontrol
at apparatet hver gang. Igen tak til de 12 der deltog i kurset.

Bålet tændes kl. 20.00
Herefter er der kaffe og kage i forsamlingshuset.

Hvem laver årets heks til bålet?
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. 29773088 senest den 15. juni
og gerne før.

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. 29773088 senest den 20. juni.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

KOLLUND ER BY IGEN
Den seneste optælling viser at Kollund igen er over 200 indbyggere,
nemlig 206 registreret. Tillykke til os alle. Det viser at Kollund stadig er
en attraktiv landsby med god beliggenhed og gode naboer.

TAK TIL LEON OG DIANA
Bestyrelsen mister et medlem, idet Leon og Diana flytter fra Kollund. Vi
vil gerne sige mange tak til både Leon for dit bestyrelsesarbejde og til
Diana for de fine blomsterdekorationer, du har leveret gennem årene. Vi
håber fortsat at se jer til arrangementer i byen. Bestyrelsen vil på næste
bestyrelsesmøde beslutte, om suppleanten skal indkaldes.

