
 Grænge Beboerforening har nu købt 2 ejendomme af Guldborg-

sund Kommune. Beboerhuset på Lolle allé købte vi i december 

måned, og her i februar købte vi grunden Grænge Skovvej 104 

- ”købmand Renner!” Kommunen rev huset ned i januar/

februar, hvorefter den blev sat til salg med den klausul, at der 

IKKE må bygges på grunden igen! Grunden vil blive tilsået med 

græs, og vi håber, at vi også kan skaffe penge til borde, bænke 

og legeredskaber!! Så får vi ”Grænge Bypark”, hvor både 

lokale og turister kan holde hvil - måske efter en god tur 

i skoven via ”Kanalvejsstien”!! 

 Der er BANKOSPIL I BEBOERHUSET TORSDAG DEN 6. APRIL 

KL. 19.00 - og nu er køkkenet færdigt, så man også kan 

købe kaffe igen!!! 

 Som omtalt i sidste flyer fra beboerforeningen bliver der IKKE 

affaldsindsamling i Grænge på den ”nationale indsamlingsdag” 

den 1. april, da både bestyrelsen OG beboerhuset er optaget! - 

MEN VI OPFORDRER I STEDET FOR ALLE OM AT VÆRE 

MED TIL AT HOLDE GRÆNGE REN - F.EKS. VED ”AT FEJE 

FOR EGEN DØR!”. 

 

GENERALFORSAM-

LINGEN I BEBOER-

FORENINGEN PÅ 

ONSDAG DEN 22. 

MARTS KL. 19.00 I 

BEBOERHUSET   -  VEL MØDT!!!!!!!! 

2017 APRIL 

Alle aktiviteter i beboerhuset har været aflyst i januar og februar må-

ned under ombygningen - men nu er huset til at bruge igen, og det 

markerer vi med en FÆLLESSPISNING FREDAG DEN 7. APRIL KL. 

18.00!! 

Vi kan nemlig tage det flotte, nye køkken i brug, og får man spist for 

meget, står de også flotte, nye toiletter til rådighed!!  

Som alle kan se, er huset også shinet op udvendigt - så vi er kommet 

rigtigt langt med at forny huset! Næste etape er at indrette en 

”aktivitets– og legeplads” udendørs - og så ønsker vi os også meget et 

nyt vindfang ved køkkendøren. 

Vi håber at finde nye sponsorer til disse projekter. 

MENYEN den 5 april består af: 

 RISTAFFEL 

 KAFFE MED DAGENS KAGE 

Vi har 45 pladser til rådighed, og princippet er stadig ”først til mølle”. 

For hele herligheden betaler man 50 kr. pr. deltager - halv pris for 

børn! 

          Tilmelding til Kjeld (5168 5830) senest 1. april!!! 



VI HAR FÅET ET GODT TILBUD FRA GULDBORGSUND KOMMU-

NE - SOM VI IKKE MENER, VI KAN SIGE NEJ TIL!!!! 

Guldbogsund Kommune har indkøbt 10 licenser til app’en ”Min lands-

by”, som stilles til rådighed for interesserede landsbyer. 

Vi har lagt billet ind på ’en licens, og mandag den 27. marts kl. 19.00 

holder vi informationsmøde i beboerhuset!! 

Heino Smed Sørensen fra ”Min landsby” kommer og fortæller om 

app’en og om de erfaringer, andre landsbyer har med at bruge den. 

Vi er ikke alene om ”projektet” - vi har inviteret vores nærmeste na-

boer med - ”Toreby og Omegn”, og det vil sige, den ”gamle” Toreby 

kommune. Toreby, Grænge, Flintinge og Sundby har jo en fælles for-

tid (kirke, boldklub, gymnastikforening og meget andet!) - derfor vil 

vi få mest ud af app’en ved at gå sammen med vores naboer! 

Efter informationsmødet holder ”paraplyforeningen” Toreby og Om-

egn generalforsamling, hvor der er lagt op til vedtagelse af en 

ny organisering af denne forening!!! 

KOM OG HØR NÆRMERE OM DENNE NYE MULIGHED FOR AT 

STYRKE FÆLLESSKABET I VORES LOKALOMRÅDE!! 

Hvordan kommer din landsby/lokalområde med i Min Landsby  ? 

Alt er muligt, men herunder kan du læse om, hvordan en opstart kan se 

ud, når vi er ude og starte en landsby op. 

Præsentationsmøde 

Vi holder et møde med den gruppe eller de personer, vi har kontakt til fra 

landsbyen. Det er oftest borger/beboer forening eller  sogneforening. Vi 

kan også samle flere af de omkringliggende landsbyer. Det kan også væ-

re lokalrådet i kommunen eller selve kommunen, som samler alle lands-

byer til et fællesmøde. Er dette tilfældet vil vi gerne have kontakt til de 

enkelte landsbyer efterfølgende. Min Landsby arrangerer alt omkring mø-

det og sender invitationen ud, selvfølgelig er alt efter aftale med jer og i 

tråd med jeres ønsker. 

Åbent Info møde 

Har landsby appen fortsat jeres interesse afholder vi et info møde i lands-

byen, hvor interesserede foreninger, virksomheder og private kan komme 

og høre mere om landsby appens funktioner, stille afklarende spørgsmål 

og komme med gode ideer. Mødet varer ca. 1 time og herefter er der 

mulighed for, at skabe et overblik over landsbyens interesse i projektet. 

Der skal findes administratorer til nyhederne og kalender login skal opret-

tes. Dette kan også ske på selve mødet. 

Køreplan for din Landsby 

Min Landsby udfærdiger herefter en køreplan for netop din landsby. Her 

findes oplysninger på landsbyens administratorer og brugere. Her er det 

også Min Landsby der sørger for, at de enkelte administratorer er klædt 

på til at gå i gang. Det er ganske enkelt. 

Opfølgning 

Efter ganske få møder kan landsbyen være en del af Min Landsby og have 

sin helt egen landsby app. Når appen kører følger vi op på, hvordan ap-

pen fungerer i landsbyen. Der vil være mulighed for at deltage i webinar 

og være en del af et landsby netværk. 

Er din landsby interesseret? Så kontakt os med 

det samme.  Ønsker du en hurtigere eller en 

anden opstart, end beskrevet ovenover er dette 

også en mulighed. 

Vi glæder os til at besøge jer. 


