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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
LANDSBYPEDEL ORDNING 17/6 2019
SANKT HANS 23/6 2019
SOMMERFEST 17/8 2019

NY GRUSGRAV OG TRAFIK - SIDSTE NYT
Borgerforeningen og byen har fået opbakning fra Herning Kommune. Vej, Trafik og
Byggemodning har bedt Teknik og Miljø om at tage Kollunds ønske om kørsel til og fra den nye
grusgrav med i sin indstilling til regionen. Teknik og Miljø har derefter fremsendt deres
kommentarer til regionen og specielt peget på kravet om, at al kørsel til og fra grusgraven skal ske
via Stokkildhovedvej fra syd. Dermed skal al kørsel efter kommunens henstilling ske via
Fjederholtvej og ikke gennem Kollund.
Vi afventer nu regionens afgørelse, men bestyrelsen vil tage kontakt til regionen for at sikre deres
opbakning. Regionen har tidligere modtaget kopi af vores brev til kommunen, så de er orienteret om
vores holdning og vi vil blot sikre, at vi også får deres støtte i den endelige godkendelse af
grusgraven.
Tak til de mange, der har deltaget i underskriftindsamlingen initieret af Karina. Det har helt sikkert
medvirket til at påvirke kommunens holdning.

SANKT HANS AFTEN
Vi holder igen i år Sankt Hans aften ved forsamlingshuset den 23. juni.
Vi starter med grill kl. 18.00, hvor der sælges gode bøffer med fint tilbehør, frankfurtere, de røde
med brød, sodavand, øl og vin til meget fornuftige priser. Ca. kl. 20.00 tænder vi bålet og synger de
gode traditionelle sange.
Efter bålet sælges kaffe med kage og som vanligt håber vi, at mange kagebagere vil stille op med
deres bedste bagværk og deltage i kampen om den legendariske Kageheksen. Giv lige besked, hvis
du kommer med kage. Send SMS til 40598375, eller ring til Sven på samme nummer.
Sankt Hans aften falder på en søndag, så vi glæder os til at se rigtig mange til denne dejlige aften
sammen med naboer, familie og venner. Og vejret bliver helt sikkert fint, ellers trækker vi ind i
forsamlingshuset. (Dog ikke bålet)
Grene, kviste og lignende må køres på bålet fra den 5. juni.

HAR DU GLEMT AT BETALE KONTINGENT?
Flere har taget kontakt for at høre, om de havde husket at betale kontingent og flere havde faktisk
glemt det. Vi kan dog se, at mange som plejer at støtte foreningen, ikke har indbetalt endnu og vi
håber da, at alle vil være med. I kan derfor stadig nå at betale via MobilePay på 98645 eller
overføre til VestJysk Bank 7604-1322017. Husk at anføre navn. Er du i tvivl, om I har betalt, så
send en SMS til Sven på 40598375 eller ring.

SOMMERFEST D. 17. AUGUST
Vi mangler fortsat nogle til at løfte de underholdningsindslag, der skal være under sommerfesten,
men der er jo også lidt tid endnu. Sommerferien nærmer sig dog, og vi skulle gerne inden udgangen
af juni have et billede af de praktiske ting, der skal være på plads.
Så kom nu ud af busken med jeres forslag! Ring til Sven på 40598375, så taler vi om evt. økonomi
osv.

LANDSBYPEDEL ORDNING
Mandag den 17. juni kl. 19.00 har bestyrelsen møde i forsamlingshuset med kommunen, der
kommer og informerer om kommunens Landsbypedel ordning og Sven låner den trailer med
maskiner og andet indhold, som kan rekvireres af alle. Alle er velkommen kl. 19.00 for at høre mere
om ordningen og se traileren med dens indhold.
Vi forventer det tager ca. 1½ time og foreningen er vært ved en kop kaffe, øl eller sodavand.
Tilmelding til Sven på 40598375, gerne SMS med navn og antal.

EN GOD DAG I SØBY
Vi havde en helt fantastisk eftermiddag i Søby. Vejret var rigtig flot og 15 deltagere startede med en
god frokost i Søby Museums Forsamlingshus. SÅ var vi klar til et foredrag om historien omkring
brunkulslejerne og de spændende mennesker, som levede og arbejdede der, og de, som var
iværksætterne.
Den dag i dag kender vi firmanavne, som havde deres
udspring i brunkullene f.eks. Per Aarslev og andre.
Det var rigtig spændende med den efterfølgende
rundvisning på området og i bygningerne, der havde
originalt inventar og mange billeder fra den tid.
Så fik vi udleveret radioer og kørte derefter rundt i hele
brunkulsområdet og så de steder, som havde særlig
betydning for kulgravningen. Som følge deraf, kan vi i dag
glædes over det fantastiske søområde med gode vandrestier.
Alt i alt en rigtig god dag.
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