KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
Juni 2018

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
SANKT HANS AFTEN 23/6 2018
BYFEST 18/8 2018
BANKOSPIL 25/10 2018

SANKT HANS AFTEN
Vi glæder os til igen at invitere til Sankt Hans aften den 23. juni kl. 18.00 ved/i Forsamlingshuset.
Afhængig af vejret vil vi være ude eller inde i huset, så kom uanset vejrudsigten og få en hyggelig
aften med familien, naboer, gode venner.
Som sædvanligt kan man købe bøffer,
pølser, salat, brød mv.
Der er øl, vin og sodavand til salg
til vanligt meget rimelige priser.
Ca. kl. 20.00 tændes bålet, og der synges de gode gamle sange.
Efter bålet kan der købes kaffe/te/sodavand med kage så længe ”lager” haves.
Til sidst kåres årets Kageheks og heksen overrækkes den dygtigste bager.
Ps. Ring gerne til 40598375, hvis du medbringer kage til konkurrencen.

BÅLPLADSEN FOR SANKT HANS
I år åbner vi bålpladsen den 6. juni, så man kan aflæsse grene fra oprydningen i haven. KUN
brændbare grene og lignende må lægges på bålpladsen, IKKE haveaffald generelt.

FORÅRSOPRYDNING LANGS VEJENE
Det var dejligt at se den store interesse for projektet i år. Mange tak til de mange fremmødte til
morgenmad og til dem, der kom senere.
Desværre, kan man sige, blev der igen i år samlet meget affald. Det er utroligt, at voksne fortsætter
med at smide cigaretpakker ud af bilerne, men desværre lærer børnene også, at det ikke betyder
noget at kaste affald på gaden og i naturen. Jeg håber, at vi i Kollund kan være med til at påvirke
børnene, så der skabes en forståelse for, at affald ikke bare forsvinder men skal i papirkurven eller
affaldscontainere. Vi voksne skal naturligvis foregå som gode eksempler.

FORBEREDELSER TIL BYFESTEN 2018
Byfestholdet har brug for forstærkning i år
og vi har allerede hørt i krogene, at der tales
om forskellige tiltag og flere, der gerne vil
træde til og hjælpe. Kom ud af busken,
så udvalget kan planlægge i god tid.
Lene har jo været syg et stykke tid,
så der er behov for en tovholder.
Hvem kunne det være?
Bestyrelsen sørger for et helt nyt byfesttelt,
som skal indvies på dagen.
Det glæder vi os meget til.

VINDUET PÅ HERRETOILETTET UDSKIFTES
Som tidligere nævnt vil vi udskifte vinduet til herretoilettet, som igennem længere tid har været i
dårlig forfatning. Det vil ske her i juni, forhåbentligt inden Sankt Hans.

SPONSORER:

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