SPONSORER:

KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
AUGUST 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 (Bemærk, ikke SMS)

FEST I OKTOBER ?
BANKOSPIL D. 26/10 2017
FÆLLESSPISNING D. 7/11 2017

SANKT HANS
Tak til de mange fremmødte til årets
Sankt Hans fest. Det var flot, selvom
vejret igen var en modspiller til sidst,
så vi måtte skynde os i læ og komme
ind og smage på de fantastisk mange kager.
Det er mange år siden, at der sidst blev
mønstret så mange og flotte kager.
Både børn og voksne bød ind med
spændende og velsmagende kager, og
afstemningen om årets Kageheks faldt
ud til fordel for de unge kagebagere. Tillykke!
Desværre var årets bøffer ikke af vanlig kvalitet og det er påtalt overfor
Bilkas slagter, som ellers forrige år leverede rigtig flotte entrecôtes. Enkelte
nævnte, at marinaden ikke var så god som tidligere, men det var den
samme marinade, som har været anvendt de seneste mange år. Men alt i alt
vil vi gøre alt for at sikre, at vi næste år igen får gode bøffer.

OPFORDRING
- til at fjerne ukrudt i fortovet foran jeres huse
Der er desværre en tildens til, at ukrudtet foran flere huse gennem byen blot
vokser sig større og større. Det er bemærket fra flere sider, og det giver et
lidt kedeligt indtryk af vores ellers dejlige landsby. Så vi opfordrer til at få
ryddet ukrudtet.
Hvis nogen skulle have en time til at hjælpe med ukrudtet ved
forsamlingshuset, da Sven ikke er i stand til at gøre det for tiden, så ring til
40598375.

BYFESTEN ER LIGE OVERSTÅET
Byfestholdet havde igen lavet et flot heldagsprogram. 20-25 mennesker
mødte frem til morgenmad og der blev solgt godt til frokost. Desværre var
der som næsten vanligt, kunne man sige, en del regnvejr på dagen og
aftenen, så eftermiddagens aktiviteter blev stærkt begrænset og ændret til
indendørsaktiviteter i teltet. Det gik nu meget fint.

Om aftenen afsluttedes med helstegt pattegris fra slagter Bjerg i Lind. Det
var en stor succes og der blev næsten udsolgt. Rigtig mange havde en
hyggelig aften og de sidste lukkede og slukkede hen på de små timer.
Stor tak til byfestholdet og deres hjælpere.

SKAL DER VÆRE FEST I OKTOBER?
Vi har tidligere haft oktoberfest og andre arrangementer i oktober og der er
åbent for at nogen sætter sig sammen, får en god ide og så kommer til
bestyrelsen med et oplæg. Det behøver ikke være et mega stort
arrangement, men alle forslag er velkomne. Så snak sammen og kontakt
bestyrelsen 40598375.

