
 

ALLE BØRN OG VOKSNE – i Grænge indbydes til en meget UHYG-

GELIG aften i Grænge Beboerhus fredag den 28. 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! 

Det koster 25 kr. pr. person at deltage - dog max. 100 kr. pr. fa-

milie. 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 jettekjeld@hotmail.dk 

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



JØRGEN PYNDT voksede op i Grænge i 50’erne og 

60’erne, og det har han beskrevet på en god og 

underholdende måde i sin erindringsbog ”Lun luft 

og fedt ler”. 

Her møder vi en masse af byens ”originaler”, og 

vi får beskrevet, hvordan dagligdagen var i den -dengang - me-

get aktive og levende landsby. Bogen rummer også en masse 

herlige billeder fra dengang! 

Køb bogen for 200 kr. i beboerforeningen (kontakt Kjeld - 

5168 5830 eller mail jet-

tekjeld@hotmail.dk) - så støtter du også 

Nu er første fase af renoveringen og ombyg-

ningen af beboerhuset afsluttet, og det bety-

der: 

 AT taget er blevet repareret og understrøget, 

 AT vinduer og døre udvendigt og ”tandrække” under tagren-

den er blevet malet, 

 AT der er opsat forsatsvinduer i de 6 vinduer, der manglede, 

 AT vi har fået 2 nye, flotte toiletter - det ene et handicaptoi-

let. 

Omkring jul starter fase 2 - total renovering af køkken og indret-

ning af mødelokale på 1. sal. DET BETYDER, AT HUSET KUN KAN 

BRUGES I ET BEGRÆNSET OMFANG I JANUAR OG FEBRUAR 

- INGEN UDLEJNINGER! 

Hyggeklub og bankospil kan dog gennemføres, og det kan også 

lade sig gøre at bruge salen/skolestuen og de 2 stuer!! 

Vi glæder os til at kunne præsentere et flot beboerhus en-

gang i marts 2017!! 

 



Tirsdag den 22. november kl. 18.00 er der fællesspisning i 

beboerhuset - DER SERVERES ÆGTE LOLLANDSK JULEMAD! 

 Først er der sild, 

 så står den på grønlangkål med tilbe-

hør, 

 nu lidt ost - og til sidst kaffe med jule-

kager. 

Mon ikke, der også kan blive penge til en øl og en dram??? 

Prisen er 50 kr. pr. deltager, vi kan nok klemme 40 - 45 

ind, og pladserne fordeles efter princippet ”først til mølle”! 

Tilmelding til Kjeld (5168 5830—mail jet-

tekjeld@hotmail.dk  - SENEST LØRDAG DEN 11. NOVEM-

BER!!! 

 

Der er BANKOSPIL i beboerhuset på følgende dage: 

 Onsdag den 2. november (bemærk ændringen!!). 

 Torsdag den 1. december. 

 Torsdag den 5. januar. 

 Torsdag den 2. februar. 

Trafiksikkerhedsrådet har indstillet til politiet, at der til foråret 

bliver lavet opstregning til en ”1-2 vej” på Grænge Skovvej og 

på Lolle alle. 

Det betyder, at en streg i hver side af vejbanen markerer, at 

der kun er én vejbane - og kun ved overhalinger og møde med 

en modkørende må man overskride én af stregerne! 

Vi håber, at dette tiltag kan dæmpe hastigheden gennem 

byen!! 



Vi skriver oktober, og så er der pludselig kun 

godt og vel 2 måneder til jul, men kun lidt mere 

end 1 måned til BEBOERFORENINGENS ÅRLIGE 

JULEMARKED Søndag den 20 november kl. 

10 - 16 I BEBOERHUSET PÅ LOLLE ALLE!! 

Kom og gør en god julehandel - kom og find en 

god julestemning! 

Der kan købes dekorationer, julekranse, jule-

pynt, julekræs, juleæbler og julemost m.m. - og i caféen er der 

glögg til små og store, æbleskiver og vafler! 

Som noget nyr vil spejderne fra Toreby også deltage - de sælger 

forskellige julesager, som de selv har fremstillet! 

 Vi havde et godt loppemarked 

sidst i august, men med en lidt 

mindre omsætning og et lidt min-

dre overskud end i 2015, hvor vi satte ny rekord! Årets 

overskud er ca. 30.000 nødvendige kroner til drift af for-

eningen!! 

 Vi INDSAMLER LOPPER hele året - ring til Kjeld (5168 

5830) eller Hans (4232 4839), hvis du har noget, vi skal 

hente!! 

 Vi har i år fået en pæn stigning i medlemstallet - godt og 

vel 20 nye medlemmer, så vi nu er oppe på lidt over 120 

medlemmer - TAK FOR DET!! - OG HOLD FAST!!! 

 OG HUSK AT FØLGE MED I, HVAD DER SKER I BEBOER-

FORENINGEN VED AT GÅ IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

MINDST ÉN GANG OM UGEN - www.graenge-

beboerforening.dk  


