SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
MARTS 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

OPRYDNINGSDAG 2/4 2017
FÆLLESSPISNING 4/4 2017

FÆLLESSPISNING D. 4/4 2017 KL. 18.30

OPRYDNINGSDAG

Vi skal denne gang prøve noget godt
dansk nemlig stuvet hvidkål med
frikadeller og medister. Til dessert
får vi den berømte Kollund
citronfromage og slutter af med
kaffe og småkager.

Vi gennem en årrække haft oprydningsdag midt i april, hvor vi samler
affald i byen, på indfaldsvejene og vejene i nærområdet. Desuden har vi
lavet forefaldende arbejde i forsamlingshuset. Desværre har det på det
seneste været en bestyrelsesaktivitet plus nogle ganske få (1 eller 2), som
har gennemført dette arbejde, og det er ikke rimeligt. Området trænger helt
sikkert til en tur igen, men vil nogen hjælpe?

Tilmelding senest den 2. april på telefon Lene: 41691503 eller
Ole:40804156

Hvis I vil hjælpe den 2. april fra 09.00 til ca. 11.00, så ring og tilmeld jer på
foreningens nummer 40598375 senest den 1. april, så vi kan planlægge og
afgøre, om vi gennemfører aktiviteten.

Pris kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for børn

LEGEPLADSEN
HJERTESTARTERKURSUS

Vi kunne godt bruge en tømrer udenfor
bestyrelsen til at hjælpe med lidt reparationer
på legepladsen, så er du klar, så ring til formanden på 40598375.

Vi fik de nødvendige deltagere til årets hjertestarterkursus, men der burde
være mange flere. Selvom du ikke har deltaget, så skal du ikke være bange
for i en given situation at anvende apparatet, da det er selvforklarende. Det
er selvfølgelig bedst at have deltaget i kurset.

JUBILÆUMSFONDEN
Herning Kommunes Jubilæumsfond har igen i år bevilliget midler til
forsamlingshuset, så nu er vi klar til både at få ny køkkentrappe og få
gulvet i salen slebet ned og lakeret, så projektet med opfriskning af huset er
ved at være tilendebragt. Vi har så lidt i køkkenet, vi skal have lavet i løbet
af foråret, men det kan vi selv udføre det meste af.

GOD PÅSKE
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god påske og forhåbentlig med forårsvejr
til ture i naturen, forårshavearbejde og hvad der ellers er på tapetet.

