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OPBEVARING AF LOPPER: 

Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper. 

Kan nogen være behjælpelig med det? 
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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT 
  

Sankt Hans d. 23. juni 2016 

Arbejdsdag d. 26. juni 2016 

Sommerfest d. 20. august 2016 ? 



SANKT HANS 

 

Igen i år inviterer foreningen til Sankt Hans fest den 23. juni ved 

forsamlingshuset og traditionen tro vil der være grill mv. Vi starter aftenen 

kl. 18.00 med salg af bøffer, pølser, salat mv samt god vin, øl og vand. Kl. 

20.30 tænder vi bålet og synger nogle sange til lejligheden. Vi slutter af 

med kaffe og kage. 

Der vil igen i år være kage konkurrence og den bedste kage får overrakt 

kageheksen og en flakse vin, så det er bare om at få gang i bagegenet eller 

den indre konditor. 

Vi glæder os til at se jer alle til denne hyggelige aften. Og vejret bliver 

selvfølgelig fint, ellers trækker i ind i forsamlingshuset. 

BÅLPLADSEN åbner 4. juni for aflevering af grene mv. til afbrænding 

Sankt Hans aften. 

 

 

 

 

 

SOMMERFEST I ÅR ? 

 

Ja det håber vi, men vi mangler nogen til at tage ansvar for dette 

arrangement. Vi skal have nogle frivillige til at tage teten og selvfølgelig er 

der andre, der vil hjælpe til. Derfor skal du hurtigst muligt melde dig eller 

jer på telefon 40598375, så vi senest til Sankt Hans kan meddele, at der 

bliver sommerfest i Kollund den 20. august 2016. Nu afhænger det af 

dig/jer. 

 

EFTERLYSNING 

 

Foreningen købte sidste år 45 meter stof til duge. En stor del blev klippet 

op til duge og en rest var stadig på rullen. Nogen har i mellem tiden lånt 

duge og rullen og glemt at lægge det tilbage. Vi savner det meget, så tænk 

lige tilbage om du stadig har det liggende efter det blev vasket. 

INTET LOPPEMARKED I 2016 

 

Det er ikke lykkedes for bestyrelsen at finde et opbevaringssted til lopper, 

så det har ikke været muligt at samle lopper i årets løb. Bestyrelsen må 

derfor konstatere, at det ikke vil være muligt at afholde loppemarked i 

2016, da vi ikke har tilstrækkeligt lopper til formålet. Loppemarkedet vil 

derfor ikke blive gennemført. Bestyrelsen mener det vil være udmærket at 

holde en pause i år og så forsøge igen i 2017. 

 

ARBEJDSDAG D. 26. JUNI 

 

Den 26. juni er der arbejdsdag, hvor vi skal gøre hovedrent i køkken, ordne 

stole og borde i salen samt arbejde med en række opgaver på 1. sal, hvor 

toilet og køkken skal renoveres. Vi skal derfor bruge nogle kvinder og 

mænd, der vil hjælpe i huset denne dag. Kan du kun nogle timer, så er det 

også fint. Vi mødes kl. 09.00 til morgenmad i forsamlingshuset. Tilmeld 

dig hurtigst muligt på telefon 40598375. 

 

BEST. ØNSKER GOD SOMMER 

 

Vi har allerede fået lidt forsommer på kroppen efter nogle fantastiske dage 

omkring Kr. Himmelfartsferien og ugen efter. Alt står grønt og i blomst. 

Det er dejligt at gå og køre gennem vores lille dejlige landsby se de smukke 

haver. Efter Sankt Hans starter et nyt aktivitetskalenderår. 

Aktivitetskalenderen kommer ud med næste folder, hvor vi forhåbentligt 

får sommerfest og måske en oktoberfest med i planen. 

Bestyrelsen har gjort sig nogle tanker omkring aktivering af tilflyttere, så 

de bliver en naturlig del af vores lokalsamfund og vore fællesaktiviteter. 

F.eks. kunne vi tænke os at tilflyttere får mulighed for en præsentation her i 

folderen, så vi alle hurtigt lærer dem bedre at kende. Generalforsamlingen 

nedsatte et udvalg at se på andre forhold og vi håber at få mange gode input 

fra dem i løbet af sommeren. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

 

Ole, Søren, Thomas, Marcel og Sven 


