
 

 
 
 



 

 
Danmark ser lige nu en genåbning af rigtig mange funktioner, virksomheder, restauranter, zoo mv. Det har 
været et par hårde måneder for hundredtusinder af mennesker, voksne som børn, som har måtte tilbringe 
tiden hjemme. Vi har dog kun viden om én, der har været smittet i Kollund. MEN nu lysner det. For os i 
Kollund har det betydet, at alle arrangementer er blevet aflyst, og en masse bookinger af forsamlingshuset er 
udsat eller helt aflyst grundet forsamlingsforbuddet. Det har haft en meget negativ indflydelse på vores 
økonomi i Forsamlingshuset og Borgerforeningen, samtidigt med, at det har skabt et savn ikke at kunne 
mødes i større grupper. Det har så til gengæld betydet en voksende trafik af gående og cyklende i og gennem 
Kollund. Mange har nu set, at naturen er skøn at bevæge sig ud i, og det er ikke kun borgere fra byen, men 
også folk fra omkringliggende byer - specielt Lind. 
Mange har været tvunget til at ændre deres konfirmationer, fødselsdagsfester mv. Nu kommer så de mange 
skoleafslutninger, studenter og flere, som ønsker at fejre deres afslutninger på studier og anden skolegang. 
Hvis ikke retningslinjerne om max 10 forsamlede ændres i juni, så bliver disse traditionelle arrangementer 
heller ikke til noget. Eneste alternativ er at holde arrangementerne hjemme privat, hvor disse begrænsninger 
ikke gælder. 
Vi fastholder indtil videre vores Sankt Hans fest i planen, men har desværre ikke de store forhåbninger om, 
at det kan gennemføres indenfor de retningslinjer, som vil være gældende i juni, selvom Mette F. måske 
ændrer anbefalingerne for grupper til at være max. 30-50 personer. Vi udsender mail, når vi ved mere. 
 

 
 
Grundet forskellige forhold bla. flytning af konfirmationer har vi sammen med Helle og Keld valgt at flytte 
næste søndagsbrunch til den 13. september. HUSK at ændre jeres kryds i kalenderen. 
 

  
Det er tilsyneladende vanskeligt at få indbetalt årets kontingent. Der er ca 100 på mailing-listen, der dækker 
omkring 85 husstande, så vi søger mere opbakning, idet mindre end halvdelen har indbetalt på nuværende 
tidspunkt. Kan du ikke huske, om du/I har indbetalt, så ring eller send gerne SMS til 40598375, så kan vi 
tjekke. Vi takker mange gange for jeres opbakning. Kontonr. 7604 1322017 i Vestjysk Bank, eller 
mobilepay 98645. 
 

 
Vi inviterer med forbehold til Sankt Hans fest den 23. juni kl. 18.00  
ved forsamlingshuset. Aftenen vil forløbe som traditionen byder  
og der sælges grillbøffer med tilbehør, frankfurter med tilbehør og  
dertil kan købes sodavand, øl og vin. Priserne er som vanligt meget  
rimelige. 
Grillen står klar kl. 18.00,-  så er I klar, tager I gerne hele familien og venner med. 
Håber, vi kan ses. 



 

 
Kollund Forsamlingshus og Borgerforening har nu lagt sin Privatlivspolitik på hjemmesiden, og alle på 
vores mail-liste modtager et eksemplar sammen med denne folder. Selvom vi er en lille forening, så skal vi 
have en sådan politik, der beskriver, hvordan vi behandler de data, vi måtte have omkring enkeltpersoner. 
Som udgangspunkt opbevarer vi kun nødvendige informationer for at kunne informere borgerne og drive 
udlejning af forsamlingshuset. Har man spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte den data-
ansvarlige kontaktperson. 
 
 

 
Når man bevæger sig omkring i Kollund og omegn, så oplever man et sjældent fænomen, der rækker flere 
hundrede år tilbage i tiden. Ved første øjekast tænker man ikke over det, men når man ser nærmere ud over 
markerne vest for landsbyen, så ser man det ene lange dige efter det andet bevokset med store og mindre 
egetræer. Disse egetræer er resterne af en fortid med udbredt egeskov i området og de står nu tilbage med 
resterne på de mange diger, der adskiller markerne. Digerne og egetræerne er fredede og står nu som et 
symbol på, hvad der var engang, før landbruget for alvor gjorde sit indtog.  
Parkér din cykel eller bil ved Kollund Kirke og gå ad Kollund Byvej mod byen, hvor du kan se langt udover 
markerne mod vest og nordvest, hvor digerne opdeler markerne. Gå så en tur ned mod byen og gennem byen 
og nyd de mange kik ud til områderne omkring landsbyen. Specielt op langs Kollundvej ser man en meget 
tæt bevoksning på diget her syd for vejen. Borgerforeningen vil arbejde for, at man får genbeplantet digerne 
med egetræer, så de træer, som er gået til i storme og af andre årsager, bliver erstattet med nye. Således vil 
digerne blive bragt tilbage til deres oprindelige udseende, og vi kan bevare noget af den oprindelige natur 
omkring byen. 
 

 
Så er vi klar til at få malet redskaberne på legepladsen og søger et par frivillige, der vil male engang i starten 
af juni. Foreningen sørger for maling og pensler. Vil du bruge et par timer den 13. juni eller en anden dag, 
der måske passer dig bedre, så ring til Sven på 40598375 for nærmere aftale. 
 

 
Vi er nu på vej ind i juni måned og dermed sommeren.  
Det har været et meget solrigt forår og pinsen meget lun.  
Det betyder at ukrudtet har haft gode vilkår.  
Vi skal derfor opfordre jer alle til at tjekke området foran                     
jeres huse og fjerne det uønskede ukrudt, så byen  
kan få sit indbydende udseende tilbage.  
Sæt nu en time af til arbejdet og vi vil alle kunne glæde os,  
når vi og mange gæster bevæger os gennem byen.  
TUSIND TAK. 



 

 


