
 

 

Alle i Grænge og omegn ønskes et godt nytår! 

2015 var et godt år for Grænge Beboerforening med stor aktivitet i 

huset - og med en god udlejning af huset 

Fest og farver blev det også til - et velbesøgt karneval i februar, en 

fin grillfest i juni, hvor vi markerede, at det var 25 år siden, at bebo-

erforeningen fik overdraget den gamle skole på Lolle alle til beboer-

hus - OG en uhyggelig halloweenaften i oktober. 

Bankospillene havde et tilfredsstillende deltagertal - med en lille 

stigning sidst på året. Bankospillene er til fornøjelse for deltagerne - 

og til gavn for foreningen, da der heldigvis er overskud på spillene. 

Årets markeder - loppemarkedet og julemarkedet - kan vi nærmest 

betegne som FORRYGENDE - begge med stor opbakning og fin om-

sætning - og det er nødvendigt for at skaffe de nødvendige midler til 

foreningens drift! 

TAK TIL ALLE FOR GOD OPBAKNING I 2015 - OG PÅ GENSYN 

I 2016!! 



GRÆNGE BEBOERFORENING er stiftet 4. maj 1977. 

Foreningens formål er at ”varetage almene interesser 

for Grænge by”, men skulle man bo lidt uden for 

”bygrænsen”, er man også velkommen som medlem. 

Kontingent pr. husstand pr. 1. januar 2015 er 100 

kr. 

Hvis man betaler kontingent over netbank, SKAL 

MAN HUSKE AT SKRIVE NAVN OG ADRESSE i 

feltet ”BEMÆRKNINGER”. Reg.nr.: 5359, kon-

tonr.: 0669354. Indbetaling kan også ske via giro – 

eller man kan rette henvendelse til et bestyrelses-

medlem! 

Fortegnelse over bestyrelsen finder du på bagsiden. 

Beboerforeningens medlemmer har mulighed for at 

leje beboerhuset, og det er også muligt at leje borde 

og stole, hvis man ønsker at holde festen hjemme! 

Se side 10!! 

Har du brug for en trailer, så kan beboerforeningen 

også hjælpe dig – se igen side 10!! 

Foreningens hjemmeside er et besøg værd – klik ind 

på www.graenge-beboerforening.dk 

- er som bekendt navnet på vores hjemmeside, og der skal 

igen lyde en opfordring til AT BRUGE HJEMMESIDEN FLITTIGT! 

Vi bestræber os på hele tiden at holde hjemmesiden opdate-

ret, så man altid kan læse de sidste nyheder og se billeder fra 

arrangementer i beboerforeningen. 

HJEMMESIDEN ER DEN HURTIGSTE MÅDE AT INFORMERE AL-

LE MEDLEMMER PÅ—HER KAN MAN OGSÅ FINDE ALLE BLADE 

OG FLYERS, DER ER UDSENDT!!! 

Uden indtægter kan det ikke lade sig gøre at drive en for-

ening - heller ikke GRÆNGE BEBOERFORENING! 

I 2015 indbetalte ca. 100 husstande i Grænge og omegn 

kontingent - det er ca. 1/3 af alle husstande i byen, og 

det kan blive bedre!! 

Hvorfor skal man betale til beboerforeningen???? 

 FORDI beboerforeningen taler alles sag over for 

myndighederne o.a. 

 FORDI man så er med til at styrke fællesskabet i by-

en - det giver sammenhold og gør Grænge til et at-

traktivt sted at bo. 

 FORDI man så kan deltage i foreningens arrange-

menter OG leje beboerhuset til private fester. 

Man kan indbetale på følgende måder: 

 Benytte girokortet, der er trykt på bagsiden - men 

det er dyrt - for dyrt! 

 Indbetale via netbank til konto 5359 0669354 - det 

er nemt og billigt!! 

 Betale til én fra bestyrelsen - det kan være lidt be-

sværligt, men er helt gratis! 

BETAL DIT KONTINGENT INDEN DU GLEMMER DET - 

OG HELST INDEN 1. 

MARTS!!!! 

 

 

 

http://www.graenge-beboerforening.dk


Formand: 

Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. 

Tlf. 5168 5830 - email:  jkl.lolla@post.tele.dk 

Næstformand og sekretær:   

Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. 

Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com 

Kasserer: 

Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. 

Tlf. 2469 8877  - email:  niels.odum.sorensen@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. 

Tlf. 2173 8737 - email: Browa.Stamm@gmail.com  

 

Mona Holse, Hospitalvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F 

Tlf. 2485 6743 - email: mholse@hotmail.dk 

 

Gitte Jeppesen, Grænge Skovvej 30, 4891 Toreby L 

Tlf 5486 9776, mobil 2910 2137 - email gittejeppesen@mail.dk 

 

Emil Skovgaard, Grænge Skovvej 143, 4891 Toreby L. 

Tlf. 5484 1311, mobil 6168 9789 -  

email: familien-skovgaard@live.dk  

 

(Suppleant) Michael Heyn, Lolle allé 18, 4891 Toreby 

Tlf. 2036 3662 – email: casaheyn@gmail.com 

 

(Suppleant) Kent Mussegaard, Grænge Skovvej 2, 4891 Toreby L. 

Tlf. 2712 2719 – email: sirakia@gmail.com  

 

 

 

Kører du med trailer eller campingvogn??? - SÅ er det vig-

tigt, at du kender til de nyeste regler på området!!!! 

Kørelærer JØRGEN HØYER, der bor lige over for Beboerhu 

ONSDAG DEN 20 JANUAR KL. 19.00 I BEBOERHset, 

har lovet at fortælle os alt om de nye regler, og det 

sker:USET 

Tilmelding er ikke nødvendig - beboerforeningen står for 

en lille forfriskning!! 

 

I løbet af efteråret blev 20 beboere i Grænge mere ”dus” med 

computeren og internettet ved at deltage i kurset ”Den digitale 

borger”, som beboerforeningen afviklede i samarbejde med VUC. 

MEN fik du lært nok?? - ellers kan du fortsætte på et nyt kursus, 

som VUC arrangere. Denne gang bliver et dog i VUC’s lokaler i 

Nykøbing. 

Hvis man ikke deltog på kurset i efteråret, kan man alligevel mel-

de sig til det nye kursus!! 

Er du interesseret?? - så ring til Mona på 2173 8737 inden 

den 1. februar!!! 



Vores beboerhus - DEN GAMLE SKOLE PÅ LOLLE ALLE - er 

et ”underværk”, der er værd at bevare! 

Vi vil gerne have råd til AT indrette et møde– og akti-

vitetsrum på loftet over skolestuen, AT få et nyt køkken, AT 

få nye gulve i hele huset, og AT indrette en lege– og aktivi-

tetsplads udendørs. 

DET KAN LADE SIG GØRE, HVIS Realdania vil støtte 

os! DERFOR har vi lagt billet ind på projektet 

”UNDERVÆRKER” - et projekt, der støtter vedligeholdelse 

af bevaringsværdige bygninger OG give dem ”nyt liv! 

MEN DET KRÆVER, AT RIGTIG MANGE STØTTER PRO-

JEKTET /VORES ANSØGNING, OG DET KAN MAN GØRE 

VED AT GÅ IND PÅ HJEMMESIDEN 

WWW.UNDERVAERKER.DK OG MARKERE, AT MAN 

STØTTER ANSØGNINGEN. 

MAN MÅ OGSÅ GERNE SKRIVE EN KOMENTAR! 

FÅ DIN FAMILIE, VENNER OG BEKENDTE TIL AT 

STØTTE VORES ANSØGNING!!! - FRISTEN ER 27. JA-

NUAR 2016. 

HAR DU STYR PÅ DINE BILLEDER PÅ COMPUTEREN? - KAN 

DU BEARBEJDE DINE BILLEDER - BESKÆRE, ÆNDRE STØR-

RELSE OG BELYSNING O.S.V.???????? 

Hvis ikke - så har du nu muligheden for at lære det! Vi har aftalt 

med JOHN PEDERSEN, SUNDBY, at han over 4 aftener vil forsøge 

at give os de grundlæggende færdigheder! 

John guider os til et par GRATIS billedbehandlingsprogrammer, 

som man kan hente på nettet - og han vil sætte os ind i, hvordan 

man bruger disse programmer. 

Kurset starter MANDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 19.00 I BEBOER-

HUSET, og vi regner med at slutte mandag den 14. marts - MEN 

slutdatoen kan ændres, hvis der er behov herfor! 

For at deltage kræves følgende: 

 Du skal selv medbringe en PC– helst en bærbar, men en 

stationær kan også bruges - den er bare lidt tungere at 

håndtere! 

 Det koster 150 kr. for hele kurset - kaffe inklusiv! 

 Du skal tilmelde dig til Kjeld SENEST 1. FEBRUAR! 

Ring til 5168 5830 - eller send en mail til 

jkl.lolla@post.tele.dk 

Kurset gennemføres, hvis/når 8 har meldt sig!! 

 



JANUAR: 

 Torsdag den 7. jan. Kl. 13.30—15.30: Strikke-hyggeklub. 

 Torsdag den 7. jan. Kl. 19.00: BANKOSPIL. 

 Onsdag den 20. jan. Kl. 19.00: Hør om de nye regler for kørekort 

BE. 

 Torsdag den 21. jan. Kl. 13.30—15.30: CAFÉEN ÅBNER! 

 Onsdag den 27. jan. Kl. 18.00: Fællesspisning. 

FEBRUAR: 

 Torsdag den 4. feb. kl. 13.30—15.30: Café. 

 Torsdag den 4. feb. kl. 19.00: BANKOSPIL. 

 Torsdag den 18. feb. 13.30—15.30: Café. 

 Mandag den 22. feb. kl. 19.00: Kursus i billedbehandling. 

 Mandag den 29. feb. kl.l 19.00: Kursus i billedbehandling. 

MART 

 Tirsdag den 1. marts kl. 19.00: Generalforsamling. 

 Torsdag den 3. marts kl. 13.30—15.30: Café. 

 Torsdag den 3. marts kl. 19.00: BANKOSPIL. 

 Mandag den 14. marts kl.l 19.00: Kursus i billedbehandling. 

 Torsdag den 17. marts kl. 13.30—15.30: Café. 

 Mandag den 21. marts kl. 19.00: Kursus i billedbehandling. 

 Torsdag den 31. marts kl. 13.30—15.30: Café. 

APRIL: 

 Torsdag den 7. april kl. 19.00: BANKOSPIL. 

 Torsdag den 14. april kl. 13.30—15.30: Café. 

 Søndag den 17. april kl. 10.00: Affaldsindsamling. 

 Torsdag den 28. april kl. 13.30—15.30: Café. 

 

 

 

Velkommen i ”caféen” hver anden torsdag kl. 

13.30 - 15.00 - første gang TORSDAG DEN 21. 

JANUAR!! 

I 2015 VAR DER ”Strikkeklub” hver anden torsdag 

og ”Net– og bogcafé” hver anden mandag—nu slår 

vi det hele sammen til ”CAFÉEN” og udvider aktivite-

terne med spil! 

 Tag dit strikketøj - eller andet håndarbejde - 

med og hyg dig med ”ligesindede”. Her kan 

udveksles erfaringer - og man kan få hjælp til 

det svære!! 

 Få hjælp til din PC - eller bare hjælp til at kom-

me på nettet. Du kan også få hjælp til de for-

skellige edb-programmer - tekstprogram, bil-

ledprogram o.l. Medbring din PC eller lån bebo-

erforeningens! 

 Hyg dig med spil - kortspil eller andre under-

holdende spil sammen med andre! 

 Køb en kop kaffe - kaffe og kage kan købes til 

meget rimelig pris!!!! 

ALLE MDLEMMER AF GRÆNGE BEBOERFOR-

ENING ER VELKOMNE - DET SAMME GÆLDER 

PENSIONISTFORENINGENS MEDLEMMER!!! 

”CAFÉEN” HAR MODTAGET STØTTE FRA GULDBORG-

SUND KOMMUNE—DERFOR KAN VI TILBYDE DENNE 

AKTIVITET HELT GRATIS FOR MEDLEMMERNE I BE-

BOERFORENINGEN OG PENSIONISTFORENINGEN! 



HELDIGVIS - er der mange, der synes, at de har det bedst 

med at færdes i tiltalende omgivelser, og Her spiller orden og 

renlighed en stor rolle! 

Søren Thor Renner Mortensen hører til den slags mennesker, og 

derfor har han gennemført sit helt eget projekt - han har samlet 

affald på hovedvejen mellem Nykøbing og Sakskøbing! For at 

lette arbejdet har Søren aftalt med REFA, at de tager det op-

samlede skrald med,  hvis det er lagt i de ”røde sække” - OG 

aftalt med beboerforeningen, at han måtte sætte sækkene ved 

siden af skraldespanden på Lolle alle 11. 

TV-ØST synes også, at det er et godt projekt, og derfor vil 

de lave en optagelse med Søren lørdag den 9. januar i beboer-

huset - OG beboerforeningen får også en lille rolle i udsendel-

sen. 

Årsagen hertil er, at vi for det første har støttet Søren, MEN og-

så fordi TV-ØST er opmærksom på, at vi selv gør en indsats her 

i byen via den årlige affaldsindsamling. 

VI ER SELVFØLGELIG OGSÅ MED 

I ÅR - DET FOREGÅR SØNDAG 

DEN 17. APRIL KL. 10.00 FRA 

BEBOERHUSET!  Reserver allere-

de nu dagen - der udsendes 

yderligere information i begyn-

delsen af april. 

 

Så indbydes der til FÆLLESSPISNING IGEN……….. 

         ONSDAG DEN 27. JANUAR KL. 18.00 

….hvor menuen er følgende: 

 Brunkål med det rigtige tilbehør - skank og flæsk, 

kartofler og rugbrød! 

 Kaffe med hjemmebag. 

Det koster 50 kr. at deltage - drikkevarer skal man 

selv medbringe. 

Tilmelding skal ske til Annette på telefon 2467 6347 

senest den 21. januar - OG DET ER IGEN EFTER PRIN-

CIPPET ”FØRST TIL MØLLE” - SÅ 

RING HELLERE I DAG!!! 

 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i beboerhuset TIRSDAG 

DEN 1. MARTS KL. 19.00 I BEBOERHUSET!! 

Dagsorden m.v. udsendes sidst i februar måned - man skulle jo 

nødigt glemme denne vigtige dato! - MEN HUSK at punkter, man 

ønsker drøftet/behandlet på generalforsmlingen, skal være for-

manden i hænde SENEST TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR. 

Skulle nogen ønske at se regnskabet før generalforsamlingen, kan 

dette lade sig gøre ved at kontakte formanden fra 16. februar! 

Alle disse varsler/datoer fremgår af vedtægterne! 


