
 

OKTOBER: 

 Mandag den 19. okt. kl. 18.00: Kursus ”Den digitale bor-

ger”. 

 Onsdag den 21. okt. kl. 14—16: Net- og bogcafé. 

 Torsdag den 22. okt. kl. 13.30:: Strikkeklub. 

 Mandag den 26. okt. kl. 18.00: ”Den digitale borger”. 

 Onsdag den 28. okt. kl. 14—16: Net– og bogcafé. 

 Lørdag den 31. okt. kl. 16.00: Halloweenaften! 

NOVEMBER: 

 Hver mandag kl. 18.00: ”Den digitale borger”. 

 Hver onsdag kl. 14 - 16: Net- og bogcafé. 

 Torsdag den 5. nov. kl. 13.30: Strikkeklub. 

 Torsdag den 12. november kl. 19.00: Bankospil. 

 Torsdag den 19. nov. kl. 13.30: Strikkeklub. 

 Søndag den 22. nov. - kl. 10—16: STORT JULEMARKED. 

DECEMBER: 

 Hver mandag kl. 18.00:”Den digitale borger”. 

 Hver onsdag kl. 14—16: Net - og bogcafé. 

 Torsdag den 3. dec. Kl. 13.30: Strikkeklub. 

 Torsdag den 3. december kl. 19.00: Bankospil. 

 Onsdag den 9. dec. Kl. 18.00: Fællesspisning. 

 
 
 

ALLE BØRN OG VOKSNE – i Grænge indbydes til en meget UHYG-
GELIG aften i Grænge Beboerhus lørdag den 31. oktober kl. 16.00 – 

20.00. Vi skal: 

 

     - lave UHYGGELIGE græskarhoveder – og sætte lys i dem! 

     - på en MEGET UHYGGELIG SKATTEJAGT, hvor vi møder spøgelser og 

       andre UHYGGELIGE VÆSENER! 
      - spise HAKKEDE FLAGERMUS MED ORME OG SPØGELSER SAMT EDDERKOPPEKAGER  
            (nogle af retterne har vist også et andet navn!). 
 

KOM GERNE I EN UHYGGELIG UDKLÆDNING!!!!!!! - og husk en 

lommelygte og en kniv! 

 

Det koster 25 kr. pr. person at deltage - dog max. 100 kr. pr. 
familie. Drikkevarer købes særskilt! 

 

 
 
Se altid ”sidste nyt” på  beboerforeningens hjemmeside – 

klik ind på www.graenge-beboerforening.dk   

Der er kun plads til 50 deltagere – så skynd jer at tilmel-

de jer på tlf. 51 68 58 30!! - eller jkl.lolla@post.tele.dk 

Tør du være med til  
HALLOWWEEN-AFTEN?????? 



NET– OG BOGCAFÉEN har holdt en lille pause - MEN nu er vi klar 

igen! 

Årsagen til pausen er, at åbningstiderne skal passe ind med kur-

set ”DEN DIGITALE BORGER”, som kører hver mandag aften med 

20 deltagere - FLOT!!! 

DERFOR flytter vi nu caféen til HVER ONSDAG KL. 14—16!, og 

sådan fortsætter vi frem til jul. Hvordan åbningstiden bliver efter 

jul, finder vi ud af i december måned. 

VI HAVDE ET FANTASTISK LOPPE-

MARKED 29 . - 30. AUGUST - TAK 

FOR DET!! 

Der var samlet mange gode ”lopper” ind i løbet af året, så 

vores lager i Grænge Erhvervspark var fyldt godt og vel op 

-  TAK TIL JOHN BRÆDDER FOR HUSLY I ÅRETS LØB! 

Dagene bød på godt vejr, mange købelystne mennesker fra 

både nær og fjern og frem for alt en rigtig god stemning, 

der alt i alt betød, at vi fik et rekordoverskud - ca. 52.000 

kr. til drift af Beboerforeningen og Beboerhuset. 

TAK TIL ALLE, DER HJALP TIL - UDEN DE MANGE 

HÆNDER INTET LOPPEMARKED!! 

Allerede nu går arbejdet med næste års loppemarked i 

gang - har du ”lopper”, som du vil give til beboerforeningen 

- så ring til Kjeld på tlf. 5168 5830 - eller send en 

mail til jkl.lolla@post.tele.dk  

 

ONSDAG DEN 9. DECEMBER - står 

den på rigtig, lollandsk julemad i Be-

boerhuset kl. 18.00!! 

Der bydes på: 

 SILD til at starte på - hertil en 

         snaps! 

 GRØNLANGKÅL med lollandsk  

         tilbehør! - og måske en snaps  

         mere!! 

 OST i forskellige afskygninger. 

 og så en GOD KOP KAFFE! 

Det koster 50 kr. at deltage (mad og en snaps) - øvrige drikke-

varer skal medbringes - eller kan købes til rimelige priser! 

TILMELDING SKAL SKE TIL KJELD PÅ TLF. 5168 5830 - 

ELLER MAIL JKL.LOLLA@POST.TELE.DK. Tilmeldingsfri-

sten er 1. december. MEN ”først-til-mølle-princippet” 

gælder - der er plads til max. 40!!! 

 

 Den 12. november kl.19.00 

 Den 3. december kl. 19.00 


