KOLLUND FORSAMLINGSHUS
OG BORGERFORENING
NOVEMBER 2019

HUSK NÆSTE ARRANGEMENT
FÆLLESSPISNING 3/12 2019
LUCIAOPTOG 8/12 2019
JULEPROMENADE 15/12 2019

MEGET FLOT BANKO 2019
Det blev en rigtig god banko aften sidste torsdag i oktober,
og mange mødte frem for at vinde de utroligt flotte præmier.
Vi siger tak til deltagerne/spillerne og ligeledes en meget stor
tak til vore sponsorer. Spillet sammen med det amerikanske
lotteri gav foreningen et pænt overskud til støtte for foreningens
arbejde og aktiviteter.
Tak til sponsorerne:
Ulvedal A/S, Madheksen I Kollund, Maler Knud Erik Pedersen, Kollund Sand og Grus,
HaveOasen, Excellent Wine/Wineshop.dk i Lind, Fru Hygge i Lind, Klassevine på Kollund Gl.
Skole, Boe Bækgaard/Gl. Planteskole i Kollund, NELE kropspleje Hammerum, Hammerum
Autoværksted, Træningshuset i Lind, BilCentrum i Lind, REMA, Ristorante Maranello Pizza, Lind
Bager, DK PIZZA i Lind, Uhrskov vine i Herning, Vestjysk Bank, Lind Campingcenter.

GRUSGRAVEN ER GODKENDT
Den nye grusgrav er godkendt af Regionen med en række forhold, der skal være opfyldt og løbende
overholdes. Som tidligere nævnt er det ikke Regionen, der tager stilling til trafikforholdene, men
kommunen med opbakning fra politiet.
Pt afventer vi en status fra kommunen og politiet vedr. hastighedsforhold, dvs. de max 60 km/timen
fra Stokkildhovedvej 34 og ind til byen samt de max 40 km/timen i byen, som er på tale. Vi vil også
anmode om begrænsning på 60 km/timen fra Knudmosevej ind mod Kollund.
Der vil gå lidt tid, inden den nye grusgrav kan tages i brug, så vi kender pt. ikke en konkret dato.
Samtidig kan vi oplyse, at den gamle grusgrav ”Kollund Sand og Grus” lukker februar 2020. Hvad
der skal ske med den gamle grusgrav, vender vi tilbage til senere.

SLYNGELJAGTEN DEN 31. DECEMBER
Gruppen ”Slyngeljagten Kollund” inviterer til jagt den 31. december. Jagtdeltagerne mødes til
morgenkaffe og rundstykker kl. 08.00 i Forsamlingshuset, hvor der også gives instruktion om
jagten. Jagten starter kl. 09.00 og forventes afsluttet senest kl. 13.00 med parole ved
Forsamlingshuset og lidt til maven. Eventuelt skudt vildt vil blive bortauktioneret på stedet. Alle er
velkommen til auktionen.
Tilmelding og evt. spørgsmål til Alfred på 22972830 eller Mette på 61383100.

FÆLLESSPISNING D. 3. DECEMBER KL. 18
Årets sidste fællesspisning er den 3. december kl. 18.30, hvor madholdet serverer en traditionel
julemiddag med steg og ris à la mande.
Vi afholder også amerikansk lotteri med rigtig flotte præmier fra vore sponsorer.
Middagen består af:
Kamsteg med brune og hvide kartofler samt rødkål og god sovs
Ris à la mande med kirsebærsovs. (der er selvfølgelig mandelgave)
Kaffe/te og småkager.
Pris kr. 50,00 for voksne. Børn under 12 år kr. 25,00.
Tilmelding senest søndag d. 1. dec. til Alfred på 22972830 eller Mette på 61383100.
Tilmeld jer hurtigt til denne populære aften og bak op om de frivilliges arbejde.

LUCIAOPTOG D. 8. DECEMBER
Ulla Kristiansen (præsten) oplyser, at der igen i år vil være
Luciaoptog i Kollund Kirke.
Det foregår d. 8. december kl. 10.30.
Alle er velkommen.

JULEPROMENADE, JULETRÆ OG HYGGE 15. DEC.
Foreningen inviterer til årets Julepromenade, hvor ryttere fra byen og omegn fører an i et juleoptog
gennem Kollund, hvor vi gående slutter trop. Dora er koordinator for rytterne og kan kontaktes på
22724195. Man kan også komme/ride direkte til parkeringspladsen ved Forsamlingshuset. Vi håber
på mange ryttere og fodgængere. Vi starter fra Forsamlingshuset kl. 14.00 og går gennem byen til
den gamle station, hvor vi vender og går videre op til den gamle planteskole. Her kan der købes
juletræer hos Boe.
Så vender vi tilbage til Forsamlingshuset, hvor Karina og Keld har dækket op til julehygge med
juletræ og vores meget roste luxusgløgg og æbleskiver, sodavand samt kaffe og te. Julemanden
kommer på besøg, og vi skal danse omkring det flotte juletræ. Julemanden har nok lidt godter til
børnene, og vi regner med at slutte ca. kl. 17.00. ALT DETTE ER GRATIS.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag.
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