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FÆLLESSPISNING D. 6. NOVEMBER KL. 18.30 
  

Så er madholdet klar med menuen til efterårets første fællesspisning. Der er igen mulighed for god 
og billig aftensmad samt hygge med naboer og venner. Vi anbefaler kraftigt, at man benytter disse 
muligheder for at skabe et lokalt netværk, specielt for nyere borgere i vores lokalsamfund. Tilmeld 
jer i så god tid som muligt, så madholdet har mulighed for at planlægge indkøb mv.Vi ses!  

MENU  

Hjemmebagte burgerboller med pulled pork samt tilbehør.  

Hjemmelavet æblegrød.  

Kaffe/te med hjemmebagte småkager.  

Pris: Kr. 40,-  for voksne og kr. 20,- for børn over 5 år.  

Deadline for tilmelding er søndag den 4. november og sker til Dora på mobil 22724195, også SMS. 

 
 
 
 
 

LANDSFORENINGEN DANSKE FORSAMLINGSHUSE  

Landsforeningen holdt landsmøde den 29. september, hvor der blev drøftet flere forhold, som også 
har interesse for Kollund. Man har forlænget en forsikringsaftale med Dansø, hvor Alm. Brand 
indgår som forsikringsselskab. Kollund er i dag forsikret gennem Thisted Forsikring med en 5 årig 
aftale, så vi vil se på disse forsikringer i 2020.  
Der var også fokus på de ejendomsskatter, som vi blev pålagt for nogle år siden. Vi vil se på 
muligheden for fritagelse og evt. hente argumenter fra andre forsamlingshuse.  
Landsforeningen har lanceret en ny hjemmeside, hvor også Kollund Forsamlingshus er 
repræsenteret. Der bliver mulighed for at tilvælge et bookingsystem, hvilket vores bestyrelse vil 
vurdere, når bookingsystemet bliver stillet til rådighed. Hjemmesiden ser ganske fornuftig ud og vil 
være et udmærket supplement til vores egen hjemmeside. Vores egen hjemmeside står foran en 
kraftig opdatering i løbet af vinteren.  
Landsforeningens blad vil fra 1. januar blive elektronisk, hvilket betyder en væsentlig besparelse på 
Landsforeningens budget. 

 

 



KOLLUND KIRKE BLIVER MEGET BENYTTET  

I den kommende tid vil Kollund Kirke blive mere benyttet end normalt. Rind Kirke er under 
renovation og det betyder, at vi vil se mange borgere fra resten af Rind sogn komme til Kollund 
Kirke. Hvis du er interesseret i at kende datoerne, så er her et link 
https://www.rindsogn.dk/kalender/  

BANKO 2018 BLEV EN STOR SUCCES 

Tak til de mange deltagere i årets bankospil. I var med til at skabe rammerne for en hyggelig aften 
og vi håber i fik noget med hjem. Der blev også et pænt overskud til vore arrangementer. Vi havde 
mange flotte præmier og skylder en stor tak til alle vore sponsorer. Se listen.  

Madheksen, Kollund - Træningshuset i Lind - Maler Knud Erik Pedersen - REMA  

Kollund Sand og Grus - BilCentrum i Lind - HaveOasen - Ristorante Maranello Pizza  

Slagter Bjerg i Lind - Lind Bager - Bike-Pit i Lind - DK PIZZA i Lind  

Frk. Hygge - Lind Cykler - Boe Bækgaard Gl. planteskole - Uhrskov Vine  

Håndværkerbutikken - Vestjysk Bank  

Støt vore sponsorer!  

FORSKØNNELSE AF LANDSBYER I HERNING 
KOMMUNE 

Herning Kommune har i 2018 og i 2019 afsat et beløb på 1 mio kroner til forskønnelse af 
kommunens landsbyer. Vi har ikke en egentlig udviklingsplan for Kollund, hvilket vi måske bør 
overveje, men her er altså en mulighed for at søge midler til forskønnelsesprojekter såsom ”Nye 
opholds- og mødesteder i byen”, ”Forskønnelse af ankomsten til byen”, ”Forbedring af centrale 
byrum med aktiviteter og ophold”, udsmykning, særlig belysning og andet, man kunne få ideer til.  

Der har i Kollund tidligere været talt om at gøre området udenfor  
forsamlingshuset mere spændende evt. med et lille torv under  
det store træ. Har du nogle gode ideer, så send en mail til  
bestyrelsen og beskriv kort dine tanker, så vil vi se på  
mulighederne og drøfte det med dig/jer. Deadline for  
ansøgninger til kommunen er den 15. januar 2019,  
så vi skal have dine forslag senest den 1. december 2018  
for at kunne nå undersøgelser, projektplan og udformning  
af ansøgning mv. Send  dine ideer til kollund.forening@gmail.com  
med overskriften Forskønnelse af landsbyer i Herning Kommune. 
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