SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
JANUAR 2017

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

GENERALFORSAMLING D. 17/1 2017
GRØN ENERGI AFTEN D. 25/1 2017
FASTELAVNSFEST D. 26/2 2017

GODT NYTÅR !
Det var dejligt at se de mange, der igen mødtes
den 31/12 for at ønske hinanden godt nytår.
Vi valgte at være indendøre, da vinden var
ret kølig. Omkring 80 havde fundet vej og
det er rigtig flot.
Julearrangementet den 18. december gik
forrygende godt. Rigtig mange fulgte de
juleklædte ryttere gennem byen og mange
fik et juletræ med hjem. Der var efterfølgende
fuldt hus i Forsamlingshuset, hvor Karina og
Keld havde pyntet meget flot og med et flot
juletræ, som centrum for børnenes leg.
Æbleskiverne blev spist rub og stub og
også glöggen smagte rigtig godt.

GENERALFORSAMLING
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen, så den udsendte dagsorden vil være
gældende. Vi ses den 17/1 kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Udover generalforsamling skal vi også drøfte hvad der skal ansøges hos
Jubilæumsfonden i 2017.
Vær med til at præge byens udvikling og lad os høre dine ideer. Der vil være øl,
vand, kaffe og lækker kage som vanligt.

GRØN ENERGI
Den 25. januar kl. 17 i Forsamlingshuset har
Sveigaard A/S tilbudt at orientere om alternative
energiformer, som kan være med til at spare på
energiomkostningerne. Der vil blive talt om
varmepumper, solcellevarme mv.
Kom og hør om de seneste nyheder og få et godt
råd.
Vi regner med ca. en time og derefter serveres
sandwich, øl og vand.
Tilmelding af hensyn til sandwiches på 40598375.

HJERTESTARTER KURSUS
Fredag d. 3. marts
Så er det tid til repetitionskursus for alle, både jer der har været på det indledende
kursus, men også for nye. Vi vil især gerne se unge deltagere helt ned til 12 år.
Det har vist sig at være meget nyttigt, at de helt unge bliver familiære med
hjertestartere, da de ofte færdes i områder som sportshaller, svømmehaller,
fritidsinstitutioner og andre steder med mange mennesker i alle aldre.
Der bliver to kurser á ca. 2 timers varighed. Første kursus er kl. 14.00 – 16.00 og
andet kursus kl. 16.00 – 18.00.
Tilmelding sker til Sven på foreningens telefonnummer 40598375. Alle over 12 år
kan være med. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld nu!

