KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
August 2018

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
BYFEST 18/8 2018
HØSTFEST 22/9 2018
BANKOSPIL 25/10 2018

SANKT HANS AFTEN

Der blev alligevel Sankt Hans bål i år.
Tak til de mange fremmødte Sankt Hans aften. Det blev som vanligt en rigtig hyggelig aften med
dejligt vejr, god mad og drikke, så mange blev til sent på aftenen. Vi var jo rigtig heldige at
afbrændingsforbudet blev trukket tilbage i starten af ugen op til Sankt Hans, så vi traditionen tro,
kunne brænde bål. Få dage senere blev forbudet genindført og har varet lige siden.

BYFEST I KOLLUND
Den 18. august inviterer vi til en hyggelig byfest i Kollund. Vi starter kl. 14.00 og i løbet af
eftermiddagen vil der være forskellige aktiviteter, konkurrencer mv.
Vi skal bl.a. spille Kongespil, soft dart, Big Ball,
kapgang på brædder, guldgravning
og andre sjove aktiviteter.
Der vil være kaffe/te, sodavand, øl, vin mv. til salg
Kl. 18.00 kan vi få stillet sulten, for da har slagter Bjerg
grisen klar og vi skal hygge os denne sommeraften,
som vi håber, bliver lige så fin, som sommeren i øvrigt har været i år

SOMMEREN OG UKRUDT
Det er har været en helt fantastisk sommer i år og mange har
nydt det gode vejr. Dog har landmændene haft det hårdt,
lige som græsplænerne ser meget gule ud i år.
Alligevel er der kommet en del ukrudt op, og det står desværre
i mange fortove i byen. Vi opfordrer derfor alle til at fjerne ukrudt,
så byen igen ser pæn ud til gavn for os alle og de, der kører gennem byen. Vi har fået nogle
kommentarer om, at sådan plejer Kollund ikke at se ud. De fleste har fået det gjort, men lad os få de
sidste med.

FORBEDRINGER TIL FORSAMLINGSHUSET
Vi kan mærke, at der er opgangstider og travlhed indenfor byggehåndværkere, så vi har måtte
udskyde udskiftning af vindue i herretoilettet samt renovering af køkken på 1. sal, men vi håber, det
bliver ordnet her i sensommeren.
Vi vil også få nye cigaretaskebægre sat op udenfor huset, da de nuværende løsninger ikke kan holde
længere.

UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET
Der har været mere travlhed med udlejning af huset i de første måneder af året og sommeren juli og
august er særligt meget booket i år i forhold til tidligere. Det er meget positivt og vi håber resten af
året også bliver en god periode for udlejning. Hvis i har planer om at leje huset, så reservér hurtigst
muligt.

HØSTFEST D. 22. SEPTEMBER
Et hold borgere har besluttet at arrangere en fest den 22. september. Det bliver med levende musik
og 3 retters menu. Sæt kryds i kalenderen, så i er klar når invitationen kommer ud.

SPONSORER:

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

BORGERFORENINGENS OG
FORSAMLINGSHUSETS TLF. NR.
4059 8375
(BEMÆRK IKKE SMS)
KOLLUND.FORENING@GMAIL.COM

