SPONSOR:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
August 2016

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375

Sommerfest d. 20. august 2016
Fest i oktober d. 8. oktober 2016
Bankospil d. 27. oktober 2016

FLOT FREMMØDE TIL SANKT HANS

malet, så alt står pænt også set udefra. Næste skridt bliver opfriskning af
loftet og køkkenet.

Tak til de næsten 100 borgere, der mødte frem til Sankt Hans aften, der
startede med regn og rusk, men endte i solskin og heksen blev sendt til
Blokbjerg. Ja, grillene måtte køres i tørvejr, så vi alle kunne få stegt og
branket kød og brød, men der var brug for paraplyerne. Og så skiftede det
pludseligt til fint solskin. Bålet var lidt sejt at få gang i, men med hjælp fra
Marcels diesel og halm, kom der til sidst fut i det hele. Derefter kaffebord,
med helt fantastiske kager og med en meget, meget tæt afstemning (1 point
til nummer 2 og 3 point til nummer 3). Årets vinder af kageheksen blev
Estrid. Stor tak til alle deltagere.

ARBEJDSDAGEN DEN 26/6

SOMMERFEST 2016
Det er med stor glæde, at vi kan meddele,
at der
at der igen i år bliver sommerfest og det
sker den 20/8. Husk at sætte X i kalenderen,
da der kommer til at ske mange ting den dag.
Der kommer nye tiltag og lidt genbrug af gamle sjove aktiviteter.
Festudvalget udsender deres invitation i starten af august, men husk datoen.

ÅRSPROGRAM
Vedlagt denne folder finder du foreningens Årsprogram for perioden indtil
Sankt Hans 2017. Der kan forekomme ændringer, men det vil blive oplyst i
fremtidige foldere. Vi vil også tillade os at invitere til ”ad hoc”
arrangementer f.eks. vinsmagning, tur i det grønne og andre spontane tiltag.

FH BLIVER OPFRISKET
Nu er malerne i gang med arbejdet i forsamlingshuset, og det bliver helt
sikkert dejligt at komme tilbage i huset efter sommerferien med friske lyse
farver. Vi har besluttet at udskifte vinduet på herretoilettet, da det var for
ringe til at blive malet. Til gengæld bliver de to andre vinduer mod vest

Ud over bestyrelsen mødte Kristin og Eivind op, så under morgenmaden
planlagde vi de aktiviteter, vi kunne overkomme. Vi fik tjekket alle stole,
hvilket var et større arbejde, men godt at få gjort. De dårlige stole blev
sorteret fra og flere repareret. Køkken og service blev gået igennem. På 1.
sal blev toilettet skiftet og hele køkkenet ryddet helt ind til væggen, så vi er
klar til at genopbygge vægge og få det nye køkken installeret. Til dette
arbejde får vi brug for nogle kvalificerede hoveder og hænder, så vi vil
prikke nogle på skulderen for at få hjælp. Vi har allerede tilkendegivelse fra
et par stykker. Det bliver efter sommerferien.

KONTINGENT 2016
Vi plejer at have mange flere, der betaler et kontingent til foreningen, men
det er nok glemt i farten. Skulle du ikke have fået betalt endnu, så anbefaler
vi, at du indbetaler kontingent 200,00 til foreningens konto 7604 1322017 i
Vestjysk Bank. Vi takker.
Fortsat god sommer, nu hvor den endelig er tilbage.

