KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
NOVEMBER 2017

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FÆLLESSPISNING D. 5/12 2017
LUCIAOPTOG D. 10/12 2017
JULEARRANGEMENT D. 17/12 2017

LANDDISTRIKTSPULJEN 2018

Kollund har denne gang søgt opbakning til et projekt med udskiftning af gamle vinduer på
toiletterne, depotrummet og 1. salsvinduet mod vest. Desuden søger vi om midler til at genoprette
væggene i køkkenet på 1. sal, så vores renoveringsprojekt der kan afsluttes. Landsbyerne stemmer
om projekterne på næste kontaktudvalgsmøde den 29.november på rådhuset i Herning. Vi håber på
andre landsbyers opbakning og stemmer.

FÆLLESSPISNING/ÅBENT HUS D. 5. DECEMBER
Igen i år er der lagt op til en rigtig jule-fællesspisning
med god mad, drikke og hygge. Men vi må desværre
undvære musikken, da Lindholm Spillemændene
ikke kan komme og spille for os i år.
Gør madholdet en stor tjeneste og tilmeld jer snarest
muligt, så har I det også i kalenderen. Der er ingen
grund til at vente til sidste øjeblik, og så giver det
madholdet mulighed for bedre planlægning.
Menu:
Kamsteg med tilbehør
Ris á la mande (måske mandelgaver)
Kaffe og småkager
Prisen er som vanligt kun kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for børn indtil 12 år
Tilmelding hos Lene (41691503) eller Tove (41746357) senest den 2. december, men ring nu!
Vi ses.

LUCIAOPTOG I KIRKEN
SØNDAG D. 10. DECEMBER
Den 10. december kl. 10.30 inviterer Kollund Kirke
til Luciaoptog. Det er i år FDF sammen med kirken,
der står for arrangementet og Ulla forestår
gudstjenesten. Alle er velkomne.

MEGET FLOT BANKOSPIL
Årets Bankospil blev igen en dejlig begivenhed med mange præmier og mange glade spillere. Vi fik
igen et flot overskud, og vi siger tak til de mange fremmødte og specielt til vore sponsorer, som
samlet donerede præmier for en værdi af mere end 7.000 kroner. Det største beløb nogensinde i
foreningens historie. Se sponsorlisten i mailen og støt dem, som de støtter os.

ER DU TIL KUNST - SÅ SE HER:
På Galleri Nørgaard, Knudmosevej 36, holdes juledage med flere indslag. Den 7. december 19.30
kan du høre Hedekoret synge julen ind. Den 8.-10. december kl. 11-17 er der udstillinger med 30
kunstnere og der bydes på lidt julegodt til ganen, mens du går rundt og bliver fristet af flotte billeder
og anden kunst.

SPONSORER:

OPBEVARING AF LOPPER:
Vi søger et nyt opbevaringssted til lopper.
Kan nogen være behjælpelig med det?
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