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HUSK NÆSTE ARRANGEMENT 
 

FÆLLESSPISNING 3/3 2020 

FÆLLESSPISNIG 7/4 2020 

NATUR RENGØRINGSDAG 26/4 2020 



SØNDAGSBRUNCH – EN STOR SUCCES  
 

Den 9. februar mødtes vi til den første søndagsbrunch i Kollund. 

Det blev en enorm succes med næsten 70 deltagere. Det var dejligt  

at se den store opbakning og rigtig godt at se, at børnefamilierne  

benyttede chancen til at mødes med andre fra by og land.  

Alle havde nogle gode timer og der blev snakket på kryds og tværs.  

Stor tak til Helle og Keld for det flotte traktement og til Keld A.  

for hans hjælp til det praktiske.  

Helle og Keld har allerede booket den 6. september, hvor efteråret  

startes med et lignende arrangement.  

Tak til alle deltagerne.  

  

 

  

 

MADHOLD APRIL/DECEMBER SØGER FRIVILLIGE 

Vi søger frivillige til at bemande madholdet april/december. Bestyrelsen føler det er vigtigt, at vi 

kan fastholde de 4 fællesspisninger gennem året, men vi skal gerne have nogle nye 

”kokke/hjælpere” med i køkkenet. Frivillige kan melde sig til på 40598375.  

 

FÆLLESSPISNING DEN 3. MARTS 

Madholdet er klar med en dejlig menu, så vi er klar til at mødes den 3/3 kl. 18.30 i 

Forsamlingshuset.  

 

Menu: 

  

Boller i karry med ris og kartofler  

Budding med dejlig jordbærsovs  

Hjemmebagte småkager til kaffen eller teen  

 

Pris kr. 40,00 for voksne og kr. 20,00 for børn mellem 6 og 12 år  

     

Tilmelding til Dora på 22724195 senest 1. marts, men hvorfor vente, tilmeld jer i dag.  



”LANDSBYERNE HERNING SYD” I KOLLUND  

Den 20 februar 2020 mødtes netværket ”Landsbyerne Herning Syd” i Kollund for at drøfte en 

række fælles udfordringer og ønsker til fremtiden. Inden mødet havde vi besøg af journalist Jesper 

Wind fra Herning Folkeblad og det blev der en god artikel ud af, som kan læses i onsdagsudgaven 

af Herning Folkeblad den 26/2 2020. Artiklerne giver et godt indtryk af, hvilke forhold netværket 

kunne beskæftige sig med og hvor landsbyerne kan støtte hinanden. Der er også et fint billede af 

området og en 2022 prognose for udviklingen i borgerantal i landsbyerne. Det er dog ikke vores 

indtryk, at prognosen vil holde stik for Kollund, idet vi ser en nettotilgang for øjeblikket, hvilket vi 

er meget glade for. Læs artiklen!  

    

REGN, REGN OG ATTER REGN 

Regnen har de seneste uger medført betydelige gener i den  

nordlige del af byen, hvor afvanding fra den store mark har  

betydet store gener for husene fra Kollund Byvej 28 og hen  

til Kollundvej. Hjælpere har været ude for at sikre, at vandet  

ikke nåede ned til den stråtækte ejendom, men blev ledt ad andre  

veje og grøfter. Stor tak til jer. Vi har møde med kommunen  

den 2. marts for at drøfte forholdene og mulighederne for at  

afhjælpe problemet i fremtiden. Vi holder beboerne orienteret  

og vil også opdatere jer alle her i folderen.  

 

NY BELYSNING I KOLLUND  

Sidste år nævnede kommunen, at man planlagde opdatering af belysning i Kollund by. Det er nu 

udført og de gule og svage lamper er nu udskiftet med klart og kraftigere lys på vejene. Det skaber 

bedre sikkerhed for alle kørende, ridende samt gående. Husk dog altid at bære tydelige reflekser, 

når det er mørkt og du bevæger dig langs vejene.  

 

PARKERINGSPLADSEN ER UNDERMINERET 

Parkeringspladsen er blevet afspærret indtil videre. Som man kan se, er der et meget dybt hul midt i 

pladsen og vi er usikre på, om der kan være andre steder med underminering. Vi tager problemet op 

med kommunen på mandag den 2/3, da det er kommunalt område og dermed deres ansvar. Indtil 

videre kan man udmærket gå ind på legepladsen og sportspladsen, hvis vejret skulle blive til det. 

 



KONTINGENT FOR 2020  

Kontingenterne er så småt begyndt at løbe ind på kontoen, så vi opfordrer jer til at få overført de 

200,00 per husstand snarest muligt. Det er et meget beskedent beløb og det er med til at støtte 

aktiviteter og udviklingen af Kollund og opland.  

MobilePay 98645 eller til Vestjysk Bank på konto 7604 1322017. Støt op om foreningens arbejde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen og Forsamlingshusets tlf.nr. 

4059 8375. Mobilpay 98645. 

KOLLUND.FORENING@GMAIL.COM          


