SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
November 2015

Nyt tlf. nr. 42 43 6716

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.

FOLDEREN SPONSERES AF:

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
Fællesspisning d. 1. december 2015
Juleoptog d. 13. dec. 2015
Nytårssammenkomst d. 31. dec. 2015

FÆLLESSPISNING D. 1. DEC. KL. 18.30

JULEFROKOST DESVÆRRE AFLYST

Årets sidste fællesspisning bliver igen med musik fra Lindholm og der er
helt sikkert lagt op til en hyggelig stemning og god mad. Vi håber på stor
opbakning til årets sidste mad arrangement - tilmeld jer i god tid.

.
Der var desværre alt for få tilmeldte til årets julefrokost, så arrangørerne
valgte forståeligt nok at aflyse. Meget ærgerligt, da der jo ligger en hel del
forarbejde, selvom det skulle være en ”genbrugsjulefrokost”.
Tusind tak til Helle og Keld for alt forarbejdet

Menu:
Jule kamsteg med tilbehør
Ris à l’amande med jordbærsovs
og kirsebærsovs
Kaffe/te med småkager

”EMMA” ER KØRT I VINTERHI
Tilmelding til Lene på 41691503
senest den 28. november

Sportspladsen har aldrig været så flot som i år, efter at ”Emma” gjorde sin
entre i Kollund. Den har arbejdet dag og nat med at slå græsset, så vi har
haft en rigtig flot plæne hele sommeren og efteråret. Det var en rigtig
beslutning kommunen tog, da man investerede i denne robot.

RIGTIG FLOT BANKOSPIL
Mange tak til de mange fremmødte til årets Bankospil. Vi havde i år
præmier for mere end 5.500 og der var god stemning med mange glade
vindere. En stor tak til vore sponsorer, både de lokale Becher’s
Festudlejning og Sveigaard A/S for de meget flotte kurve og vore mange
sponsorer fra Lind.

OPBEVARING AF LOPPER
Vi kan desværre ikke længere benytte Frode og Bentes bygning til
opbevaring af lopper. Vi søger derfor et nyt sted, hvor borgerne kan
aflevere lopper i årets løb. Det er meget vigtigt for loppemarkedet, at vi har
denne mulighed, ellers frygter vi, at der vil være for få lopper til selve
loppemarkedet og det ville være synd. Derfor kom meget gerne med
forslag til opbevaringssted. Ring til foreningen på 40598375.

JULEOPTOG I KOLLUND
Juleridning, juletræ og juleglögg.
Den 13. 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.

