
Den første søndag i advent – søndag den 27. november – 

står ”Oldermandslavet” igen i år for tænding af juletræet – 

og det er ved gadekæret kl. 17.00. 

Efter tændingen, tale og sang byder oldermandslavet på 

glögg og æbleskiver. 

ALLE BEBOERE I GRÆNGE ER VELKOMNE TIL AT DEL-

TAGE I DENNE GODE JULETRADITION!!  

TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 18.00 - er der 

FÆLLESSPISING - menuen står på SILD, GRØNLANG-

KÅL OG OST MED ØL OG SNAPS - pris 50 kr. 

DER ER KUN FÅ PLADSER TILBAGE - ring til Kjeld på 

telefon 5168 5830!! 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE I GRÆNGE 

- vi glæder os til at kunne vise et flot, ny-renoveret 

Beboerhus i løbet af 2017. 

Der ligger meget arbejde forude, og der skal skaffes 

endnu flere penge - MEN vi håber, at det vil lykkes 

ved fælles hjælp!! 

Vil du give en hånd med?? - så kontakt én fra besty-

relsen! 

 KOM OG GØR EN GOD JULEHANDEL I BEBOER-

HUSET - DER ER RIGTIG JULESTEMNING I DEN 

GAMLE SKOLESTUE! 

 STORT UDVALG I KRANSE OG PUDER TIL 

KIRKEGÅRDEN 

 FLOTTE JULEDEKORATIONER. 

 NISSER I MASSEVIS. 

 JULEDEKORATIONER OG ADVENTSKRANSE. 

 JULEÆBLER OG JULEMOST. 

 I JULECAFÉEN FRISTER VI MED: 

 JULEGLÖGG OG ÆBLESKIVER. 

 KAFFE OG JULEKAGER. 

      DEN RIGTIGE JUL STARTER I BEBOERHUSET 

JULEN 

2016 



NU ER DET ”MØRKETID” - og det betyder, at det er meget 

vanskeligt at se fodgængere og cyklister - DER IKKE HAR RE-

FLEKSER ELLER LYS PÅ!! 

Beboerforeningen har til formål ”at varetage almene interesser 

for Grænge by”, og det betyder, at vi også skal sørge for, at vi 

tager vare på hinanden! 

I praksis betyder det, at vi på det kraftigste opfordre forældrene 

til at ved sørger for, at børnene forsynes med reflekser, når de 

sendes ud i trafikken - især om morgenen, når de skal til - ven-

te - på skolebussen!! 

I praksis betyder det også, at de voksne er gode eksempler for 

børnene ved selv at bruge reflekser! 

I praksis betyder det endvidere, at trafikanter i bil er ekstra op-

mærksomme på, at der kan ”gemme” sig fodgængere i mørket 

på/ved vejen - sæt nu farten ned!! 

ALT I ALT BETYDER ”MØRKETIDEN”, AT VI ALLE SKAL 

VÆRE EKSTRA OPMÆRKSOMME OG HENSYNSFULDE I 

TRAFIKKEN GENNEM GRÆNGE - og i øvrigt også alle andre 

steder, hvor vi færdes!!!!! 

TAK - til den ”nye” ejer af den tidligere vognmandsforret-

ning på det skarpe hjørne på Grænge Skovvej - FORDI DU 

HAR SLÅËT RABAT OG KLIPPET HÆK, SÅ FODGÆNGERE 

KAN KOMME LIDT MERE SIKKERT RUNDT OM HJØRNET!! 

 

”2 - 1 VEJ” er navnet på den op-stregning af vejbanen, som 

man er begyndt at bruge i mange kommuner for at øge trafik-

sikkerheden. Det hele går ud på, at man laver en meget synlig/

kraftig op-stregning i hver side af kørebanen, så det ser ud 

som, at vejen kun er ét-sporet. Bilisterne skal så holde sig ”på 

banen”, og må kun trække ud over én af stregerne, når hun/

han møder en modkørende bil! 

Vi har nu fået meddelelse fra kommune og politi om, at man vil 

ændre Grænge Skovvej til en ”2-1 vej” NORD FOR JERNBANEN. 

Når resten af Grænge Skovvej og Lolle alle IKKE BLIVER ÆN-

DRET, skyldes det, at disse strækninger er for korte og med 

kurver - og så mener politiet, at det giver for stor usikkerhed - 

bilisterne vil for sent kunne se, at der kommer en modkørende! 

Ændringen vil først blive foretaget i efteråret 2017, fordi kom-

munen kar planer om at lægge et nyt slidlag på Grænge Skov-

vej nord for jernbanen i foråret 2017. 

SELV OM VI BYGGER OM i januar, 

februar og måske marts måned - SÅ ER 

DER ALLIGEVEL BANKOSPIL!!! 

 TORSDAG DEN 1. DECEMBER. 

 TORSDAG DEN 5. JANUAR. 

 TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 

 TORSDAG DEN 2. MARTS. 


