KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
December 2018

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FÆLLESSPISNING 4/12 2018
JULEOPTOG 16/12 2018
NYTÅRSKALAS 31/12 2018

FÆLLESSPISNING D. 4. DECEMBER KL. 18.30
Madholdet er klar med en af de mest traditionsrige
fællesspisninger her i december, hvor der serveres
flæskesteg med tilbehør samt dejlig ris à l’amande
med kirsebærsovs. Vi slutter af med kaffe/te og småkager.
Prisen for det hele er kr. 50,- for voksne
og kr. 25,- for børn op til 12 år.
Husk hurtig tilmelding til Tove på 31540201 eller til Ole på 40804156. Sidste dag for tilmelding er
søndag den 2. december.
Mød op til årets sidste fællesspisning!
Vi ses i Forsamlingshuset den 4. december

LUCIAOPTOG I KOLLUND KIRKE D. 9. DECEMBER
Der er gudstjeneste med luciaoptog i Kollund Kirke den 9. december kl. 10.30. Alle er velkommen.

FORSKØNNELSE AF LANDSBYER I HERNING
KOMMUNE
I november folderen efterlyste vi forslag og ideer til
forskønnelse af Kollund. Til dato har vi ikke modtaget
noget input. Bestyrelsen har drøftet nogle muligheder,
men der skulle gerne komme ideer fra jer i og omkring
Kollund, så vi alle kan være med til at gøre byen endnu
mere spændende at køre ind i. Send jeres ideer og forslag
senest den 4. december, eller aflever dem til fællesspisningen.

JULEPROMENADE I KOLLUND D.16. DECEMBER
Igen i år holder vi et julearrangement med jule-hesteoptog gennem Kollund og hvor vi alle slutter
op om ”Promenaden” gennem byen. Alle, der har heste, kommer gerne til hest, og vi andre går med
fra Forsamlingshuset søndag den 16. december, hvor vi mødes kl. 14.00.
Vi slutter oppe ved den gamle planteskole, hvor der er mulighed for at
købe juletræer hos Boe. I forsamlingshuset vil foreningen være vært
med gløgg og æbleskiver, og sodavand til børnene samt en kop
kaffe/te, til de der foretrækker dette.
Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag.

PERSONDATALOVEN
Den 25 maj 2018 trådte nye EU regler i kraft for beskyttelse af vore personlige data og specielt
personfølsomme data. Bestyrelsen arbejder på et dokument, der beskriver hvordan Kollund
Forsamlingshus og Borgerforening lever op til disse krav, og det vil blive udsendt senere samt lagt
ud på vore hjemmeside. Dokumentet vil blive tilpasset i samarbejde med Landsforeningen Danske
Forsamlingshuse. Sidder der en ekspert på området her i vores kreds, så tag kontakt med Sven på
40744002.

NYTÅRSKALAS D. 31. DECEMBER
Den 31. december kl. 11.00 mødes vi alle til Nytårskalas ved Forsamlingshuset til bobler og
sodavand med kransekage, og mon ikke der også er en varm pølse med brød igen i år. Vi ønsker
hinanden godt nytår og alle er velkommen, - også hvis I har gæster, så tag dem med. Foreningen er
vært ved dette arrangement og håber, alle vil støtte op omkring denne tradition

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Bestyrelsen ønsker jer og jeres familier en
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
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