
NYE FOLK I BESTYRELSEN - NYE IDEER!! - sådan kan det 

også gå i Grænge Beboerforening. 

Vi har planlagt at holde KRÆMMERMARKED med efterfølgende 

GRILLFEST LØRDAG DEN 18. JUNI KL. 10 - ???? 

KRÆMMERMARKEDET: 

 Man kan købe en standplads på ca. 2 x 8 meter, og har 

man brug for det, kan man også låne et bord! 

 Medlemmer af beboerforeningen betaler 50 kr. for en plads 

- andre skal af med 100 kr. 

 Markedet er åbent fra kl. 10.00 - 16.00. 

 Hvis vejrudsigten er dårlig, rejser vi et par telte, så marke-

det kan holdes ”indendørs”! 

 Beboerforeningen sørger for en hyggelig café. 

 Ønsker I at købe en stand, så skal I kontakte Michael 

Browa på tlf. 2173 8737 SENEST 1. JUNI!! 

GRILLFESTEN: 

En god markedsdag slutter med en god FAMILIEFEST. Vi tænder 

op i den store grill - I kommer med jeres eget kød og pølser 

m.m. - vi sørger for kartoffelsalat og salat. 

Drikkevarer kan man selv tage med - ELLER købe til familievenli-

ge priser. 

Yderligere information om priser m.v. 

udsendes senere!! 

 

Uge 10 var en rigtig god uge for Grænge Beboerforening. Om 

onsdagen offentliggjorde REALDANIA, at de havde bevilliget 

500.000 kr. til indretning af et mødelokale over skolestuen samt 

til nyt køkken, gulve og familieplads. 

Og om fredagen fik vi brev fra Guldborgsund Kommune om, at de har be-

villiget 177.000 kr. istandsættelse af tag, maling af vinduer udendørs OG 

til renovering af toiletter. 

Mere om disse projekter i næste blad/flyer og på hjemmesiden! 

Sidste fællesspisning i denne omgang bliver ONSDAG DEN 27. APRIL 

KL. 18.00 I BEBOERHUSET. 

Karin, Helene og Betina er gået sammen om at tilberede vores natio-

nalret STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS!  - og traditionen tro er der 

kaffe og ”ugens kage” til dessert.  

Der er plads til ca. 40 deltagere - og som sædvanligt gælder princip-

pet FØRST TIL MØLLE! 

Prisen er 50 kr. pr. deltager - drikkevarer medbringer man selv. 

TILMELDING SKAL SKE TIL KARIN PÅ TLF. 6139 1959 ELLER 

MAIL karst1010@gmail.com - sidste frist for tilmelding er 

torsdag den 21. april. 

  

 



TIRSDAG DEN 1. MARTS - afviklede beboerforeningen den årlige gene-

ralforsamling med meget flot deltagelse - vi var ca. 40! 

Hans Malmskov styrede os godt og sikkert gennem aftenen, hvor forman-

den aflagde beretning over, hvad er var sket i foreningen siden sidste 

generalforsamling, OG hvad der skal ske i det kommende år. 

Renovering af beboerhuset fyldte meget, og forsamlingen gav tilslutning 

til, at bestyrelsen gennemfører det planlagte. 

EFTER GENERALFORSAMLINGEN HAR BEBOERFORENINGEN FÅET DE 

PENGE, ER SKAL TIL FOR AT GENNEMFØRE ALLE PROJEKTERNE!! 

Der blev valgt 3 nye ind i bestyrelsen - og Michael Heyn overtog en be-

styrelsesplads (han var suppleant). Hans Malmskov blev indvalgt i besty-

relsen og Helene Nielsen og Betina Schwartz blev valgt som suppleanter.  

Herefter ser bestyrelsen sådan ud: 

Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 

5830 - email:  jettekjeld@hotmail.dk  

Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 

108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com 

Referent og “arkivar”: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 To-

reby L.Tlf. 4232 4839 – email: malmskovh@gmail.com  

Kasser: 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  

Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby Tlf. 2036 3662 – email: casa-

heyn@gmail.com 

(Suppleant) Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. 

Tlf. 3082 4413 – email: helenenielsen40@gmail.com  

(Suppleant) Betina Schwartz, Grænge Skovvej 145, 4891 Toreby L. Tlf. 

5219 1702 – email: jeanneogfilip@gmail.com  

HJÆLP MED TIL AT HOLDE GRÆNGE REN!! - MØD OP 

VED BEBOERHUSET SØNDAG DEN 17. APRIL KL. 9.00. 

Vi håber, at rigtig mange vil benytte søndag formiddag til at 

gå en tur igennem ”noget af Grænge” forsynet med et par ar-

bejdshandsker, gul vest og et par affaldssække. Tag familien 

med - luft hunden ved samme lejlighed. 

Vi mødes ved beboerhuset kl. 9.00 - her fordeler vi ruterne, 

og jo flere vi er, jo kortere bliver ruten til hver enkelt. 

Senest kl. 11.00 samles vi ved beboerhuset igen, hvor affal-

det grovsorteres - og så byder beboerforeningen på lidt fro-

kost! 

Sidste år var vi ca. 20 deltagere - mon ikke vi kan slå denne 

”rekord” i år!! 

 

1. Har du endnu ikke nået at betale kontingent??? - så gør 

det på konto 5359 0669354!! 

2. Få de sidste nyheder fra beboerforeningen helt 

”dugfrisk” ved at se hjemmesiden www.graenge-

beboerforening.dk  

3. Hvad sker der i beboerforeningen?? - se aktivitetspla-

nen på hjemmesiden under ”Faste aktiviteter”!. 


