SPONSOR:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
November 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

Luciaoptog d. 4. december 2016
Fællesspisning d. 6. december 2016
Juleridning mm d. 18. december 2016

FANTASTISK BANKOSPIL

JULEOPTOG D. 18. DECEMBER

Mange tak til de mange fremmødte deltagere i årets bankospil, der i år var
med til at skabe en rigtig hyggelig aften og et pænt overskud til foreningens
arbejde. Mange fik præmier med hjem, og der var en enkelt, der havde
fundet de helt rigtige plader og fik banko flere gang. Tillykke til jer alle
med de fine præmier.

Den 18. december kl. 14.00 starter det store juleoptog til hest gennem
Kollund. Vi andre til fods møder talrigt frem og følges med optoget
gennem byen og når frem til Bo på Kollund Byvej (den gamle planteskole),
hvor der kan købes og fældes friske juletræer. Der vil igen i år være gløgg,
æbleskiver, kaffe/te godteposer til børn og måske en juleøl i
Forsamlingshuset. Foreningen er vært ved dette arrangement og håber at se
jer alle til et par hyggelige timer efter den friske tur gennem byen.

Vi siger også tak til vore trofaste sponsorer og opfordrer naturligvis til at
man gør sine indkøb hos dem, der støtter os.

LUCIAOPTOG I KOLLUND KIRKE
Igen i år er der Luciaoptog i Kollund Kirke og det foregår i kirken den 4.
december kl. 10.30. Menighedsrådet opfordrer alle til at møde frem. Der er
leveret en lille invitation i byens postkasser, men alle er velkommen. Børn
der ønsker at deltage i Luciaoptoget kan henvende sig til Irene og Kirsten
(2892 3680). Man øver en time lørdag den 3. december 10.00.

FÆLLESSPISNING D. 6. DECEMBER
Årets sidste fællesspisning er den 6. december 18.30 i Forsamlingshuset.
Traditionen tro er menuen kamsteg med tilbehør og ris á la mande, derefter
kaffe/te og småkager. Prisen er sølle 40,00 for voksne og 20,00 for børn. Vi
får igen i år besøg af Lindholm spillemændene, som vil underholde. Det
glæder vi os til.
Tilmelding til Lene, tlf. 41691503 – senest d. 3. december

LANDDISTRIKTSPULJEN
Vi har i år søgt Landdistriktspuljen gennem kommunens kontaktudvalg om
midler til at få udskiftet den gamle murstenstrappe op til køkkenet. Vi har
flere gange repareret på trappen, men nu håber vi, at kunne få den udskiftet
med en nutidig galvaniseret trappe, der er mere sikker - specielt om
vinteren. Afgørelsen om disse midler sker den 1. december på et møde på
rådhuset i Landsbyernes Kontaktudvalg. Vi krydser fingre.

