SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
August 2015

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

LOPPER TIL LOPPEMARKED:
Har du lopper til det kommende loppemarked, som du gerne vil af med,
kan disse afleveres hos Frode Jensen. Aflevering kan aftales med Frode på
tlf. 9721 2696.
FOLDEREN SPONSERES AF:

Solnedgang over Kollund

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BYFEST DEN 22. AUGUST 2015
Loppemarked den 12. september 2015
Fællesspisning den 3. eller 6. oktober 2015

LOPPEMARKED

FRA BESTYRELSEN

Husk vores store loppemarked. Det løber af stablen

Sommeren har været en blandet fornøjelse for os alle og specielt
landmændene har deres udfordringer, men den seneste varme periode har
rådet nogen bod på dette. Byfesten er sikkert overstået, når du læser
folderen, men jeg er sikker på, at vejret var perfekt og det har været en
rigtig god dag og aften.

Lørdag d. 12. september 2015 med start kl. 09.00
Indsamling af ting i rimelig stand foregår onsdag den 9., torsdag den 10.
og fredag den 11. september fra ca. kl. 17.00 til 20.00, så hav dine
”lopper” klar. Du er også velkommen til at aflevere dem direkte i
forsamlingshuset i dette tidsrum.
Husstande i Herning og Lind, der ønsker ”lopper” afhentet, bedes ringe til
Sven Nordgaard, tlf. 40598375, senest den 7. september. Vi vil så hente
”lopperne” mellem onsdag og fredag som ovenfor.
Vil du gerne være med til at hjælpe med indsamling, opstilling og på selve
dagen med salg og andre opgaver, så ring til Sven Nordgaard tlf.
40598375. Vi har brug for mange hjælpere.

EMMA, vores nye ”medarbejder” på sportspladsen, har gjort et strålende
stykke arbejde denne sommer. Sportspladsen og dens græsbelægning har
aldrig været pænere, så det var en rigtig god ide, kommunen fik til at
installere hende.
Den nye flagstang skulle nu være oppe og vil være et imponerende syn for
forbipasserende og os i og omkring byen. Tak til Alfred, der har foræret os
og opbevaret flagstangen, indtil vi kunne få den på plads.
Opslagstavlen ved forsamlingshuset bliver ikke brugt så meget, men har
du noget af lokal interesse, aktiviteter og lignende, så ring til foreningen
40598375 og få OK til dit opslag.
Renovering af lejligheden på 1.sal forventes at gå i gang i starten af
oktober. Bestyrelsen kommer ud for at få faglig ekspertise til hjælp med de
mange opgaver, dette arbejde medfører.
Vi henstiller til de sidste husejere i byen, at deres fortov bliver renset for
det værste ukrudt, så byen kan se pæn ud, både for os selv, men også for
de mange, der besøger eller kører gennem byen..

