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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 
 

FASTELAVNSFEST D. 26/2 2017 

HJERTESTARTERKURSUS D.3/3 2017 

FÆLLESSPISNING D. 7/3 2017 

  



FÆLLESSPISNING D. 7/3 2017  

Kl. 18.30 slås dørene op til fællesspisning med følgende menu:  

Gryderet med kartofler, ris og salat.  

Budding med jordbærsovs.  

Kaffe og småkager.  

Pris voksne 40,00 og børn 15,00.  

Tilmelding senest d. 4/3 til Dora på tlf. 97214195 

HJERTESTARTERKURSUS D. 3/3 2017  

Som nævnt i folderen fra januar, så har vi to kurser i brug af hjertestarteren. 

Det er meget vigtigt, at vi får de to kurser (kl. 14-16 og kl. 16-18) fyldt op 

med minimum 6 personer på hvert hold. Det er en forudsætning for at have 

en gratis hjertestarter her i Kollund, at disse genopfriskningskurser 

gennemføres. Så HUSK at tilmelde straks på 40598375 eller på e-mail til 

sven.nordgaard@hotmail.com.  

Vi anbefaler, at alle tidligere deltagere tilmelder sig igen, og at nye fra 12 

år og ældre også benytter lejligheden til at lære dette meget vigtige redskab 

at kende og kan benytte det i en krisesituation. Det redder liv!!!  

FASTELAVNSFEST D. 26/2 2017 

Sammen med menighedsrådet inviterer vi til fastelavnsfest søndag den 26. 

februar. Vi starter i kirken kl. 09.30 med pastor Dorte Kirkegaard og de 

mange udklædte børn. Derefter er der tøndeslagning i Forsamlingshuset ca. 

10.30 for børnene og selvfølgelig fastelavnsboller, godter, sodavand, kaffe 

og te. Der er ikke noget sluttidspunkt,  

så man kan hygge sig, så længe man ønsker. 

Vi ses alle, store som små. 

  

FRA GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen forløb stille og roligt og med god afsluttende debat. 

Marcel, Søren og Sven blev genvalgt.  

For første gang havde vi et underskud, men det var planlagt, idet 

generalforsamlingen i januar 2016 gav bestyrelsen råderum til at få malet 

og forskønnet huset indvendigt. Resultatet kan ses med helt nymalede 

lokaler og nu hvidt loft i salen, som giver et helt andet indtryk af rummet.  

Generalforsamlingen har fastsat kontingentet for 2017 til kr. 200,00 per 

husstand. Girokort vedlægges, eller kontingent kan overføres til 

foreningens konto i Vestjysk Bank 7604-1322017. Husk 

afsenderinformation !!  

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Sven Nordgaard/formand, Søren 

Sveigaard/Næstformand, Thomas Pedersen/Kassér, Ole Larsen/Sekretær, 

Marcel Tielemans/All round.  

ENERGIAFTEN GIK FINT 

Tak til Sveigaard A/S for et udmærket indlæg og specielt den åbne 

drøftelse omkring grønne energiformer helt ned til den enkeltes behov. Det 

satte nogle tanker i gang hos flere, og de fleste kunne faktisk se en 

økonomisk fordel ved at skifte f.eks. til luft til vand varmepumper. Særlig 

fordel ville man have, hvis man står overfor en udskiftning af sit 

nuværende varmesystem, men meget vigtigt vil selvfølgelig også være en 

renere energi med mindre CO2. Lige nu er der ikke så meget fokus på 

solenergi, da man venter på, om regeringen vil genåbne for tilskud til 

solpaneler og retur strøm.  


