
MAJ. 

Torsdag den 4. maj kl. 19.00: BANKOSPIL. 

Torsdag den 11. maj kl. 13.30 – 15.30: Strikkeklub. 

Onsdag den 17. maj kl. 18.00 – fællesspisning. 

JUNI. 

Torsdag den 8. juni kl. 13..30 – 15.30: Strikkeklub. 

Torsdag den 22. juni kl. 13.30 – 15.30: Strikkeklub. 

Lørdag den 10. juni kl. 10 – 15: Kræmmermarked og kl. 18.00:Sommerfest. 

JULI.  FERIE! 

AUGUST. 

Mandag den 14. august kl. 19.00: Medhjælpermøde. 

Uge 34 – loppemarkedet forberedes! 

Weekenden 26. – 27. august: Loppemarked. 

SEPTEMBER. 

Torsdag den 7. september kl. 19.00: BANKOSPIL. 

Torsdag den 14. september kl. 13.30 – 15.30: Strikkeklub. 

Torsdag den 28. september kl. 13.30 – 15.30: Strikkeklub. 

Fredag den 29. sept. – fællesspisning. 

Perioden september 2017 – marts 2018: 

Foredragsaften med Erik Holm. 

Strikkeklub i ulige uger kl. 13.30 – 15.30 

Bankospil den første torsdag i måneden kl. 19.00. 

Foredrag med Erik Holm 3.oktober kl. 19.00. 

Halloween den 28. oktober med fællesspisning. 

Julemarked 19. november. 

Fællesspisning – julemad – 28. november. 

Fællesspisning den 24. jan., 10. feb. og 22. marts 2018. 

Karneval – 10. februar 2018 (med fællesspisning). 

Generalforsamling 12. marts 2018. 

Pris for fællespisning er 60 kr. pr. voksen, 30 kr. for børn – max. 150 kr. pr. familie.  

I hele perioden: 

Etablering af aktivitets- og legeplads for fondsmidler og egne midler. 

Færdiggørelse af renovering inde og ude (1. sal, redskabsrum m.v.). 

Etablering af ”Grænge bypark” med støtte fra Guldborgsund Kommune. 

Bestyrelsesmøder: 

22. maj, 26. juni, 14. aug., 19. sept., 24. okt., 22. nov, 17. jan, 20. feb. og 14. marts. 

www.graenge-beboerforening.dk - app’en ”Min landsby - ”Toreby og omegn”” 

2017 MAJ 

KRÆMMERMARKEDET LØRDAG DEN 10. JUNI KL. 10 - 15 ved beboerhuset 

på Lolle alle 11. 

 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 - 15.00. 

 Hvis vejrudsigten er dårlig, rejser vi et par telte, så markedet 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!! 

 

 

 

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. Grillfesten starter kl. 18.00!!! 

Drikkevarer kan man selv tage med - ELLER købe til familievenlige priser. 

Det koster 25 kr. pr. person - dog højest 100 kr. pr. familie!!!! 

Tilmelding til grillfesten til Kjeld 5168 5830 senest 1. juni! 

 

 



HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR GJORT DET. Jo 

flere brugere - jo større succes!! 

Find ”Toreby og omegn” i menuen! 

Den 27. marts fik vi en grundig gennemgang af den nye aap, som Guldborgsund 

Kommune har stillet til rådighed for os - og vi er kommet i gang med at bruge 

den. App’en downloader du selv på din telefon - den kan downloades på alle te-

lefoner. 

Her kan du læse nyheder fra Grænge (samt Toreby og omegn), du kan se i ka-

lenderen, hvad der sker i byen og du kan på kortet se alle vores 

”seværdigheder”, firmaer, institutioner m.v. 

Du kan selv lægge en nyhed ind, men hvis du vil sætte en ”pil” på kortet, skal du 

gøre det via hjemmesiden ”Min landsby” - eller kontakte Hans (4232 4839) 

eller Kjeld (5168 5830). Har du ellers spørgsmål til app ’en, er du også 

velkommen til at kontakte os! 

Ud over Grænge (”Toreby og omegn”) er ”Guldborg og omegn” også kommet 

med på vognen - du kan også læse deres nyheder ved at vælge deres navn i 

menuen! 

 

 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 

Kasserer og referent. 

Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 Toreby L. Tlf. 4232 4839 – email: 

malmskovh@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email:  ni-

els.odum.sorensen@gmail.com  

Mona Holse, Hospitalvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F. Tlf. 2485 6743 - email: mhol-

se@hotmail.dk 

Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby. Tlf. 2036 3662 – email: casaheyn@gmail.com 

Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. Tlf. 3082 4413 – email: heleneniel-

sen40@gmail.com  

(Suppleant) Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. Tlf. 2173 8737 - email: Bro-

wa.Stamm@gmail.com 

(Suppleant) Lis Eintoft, Ejegodvej 23 st. th., 4800 Nykøbing F. Tlf. 3042 8500 – email: 

fam.eintoft@gmail.com 

 

 

Annette har - med forventet hjælp fra Mogens - tilbudt at servere KYLLINGE-

STEG med tilbehør onsdag den 17. maj kl. 18.00 i beboerhuset! Vi ta-

ger med glæde imod tilbuddet - og der er plads til første 40, der melder sig! 

Prisen er som sædvanligt 50 kr. pr. deltager, halv pris for børn og max. 150 

kr. for mor, far og børn. 

For den pris bliver der også serveret kaffe/te og dagens kage! Drikkevarer 

tager man selv med - eller købes til rimelige priser!! 

Tilmelding til Kjeld på 5168 5830 eller jettekjeld@hotmail.dk senest 11. maj. 

Dette er sæsonens sidste fællesspisning - bestyrelsen har planlagt fællesspis-

ninger 29. sept., 28. okt., 28. nov. (julemad!), 24. jan., 10. feb. og 22. marts i 

sæsonen efteråret 2017/foråret 2018! 

Hvordan skal parken på Grænge Skovvej 104 se ud?? 

- hvem vil hjælpe til??? 

Det snakker vi om i beboerhuset MANDAG DEN 15. 

MAJ KL. 19.00 - kom og giv dit bidrag - tilbyd din 

hjælp!!!! 

Vi har allerede fået en masse gode ”lopper” til vores 

loppemarked  26. - 27. august, men vi har plads til 

mere. Ring på 5168 5830 eller 4232 4839, hvis du har 

noget, vi skal hente!!! 

”Noget for noget” - vi har lavet en aftale med Grænge Skov, 

der går ud på, at vi nu fortæller jer, at der kan købes godt 

brænde til rimelige priser i skoven - og måske træffes aftale 

om at sanke brænde til efteråret/vinter! 

Til gengæld vil skoven levere gran mv. til vores julemarked!! 

Kontakt Jørgen Rasmussen på tlf. 4240 2306 - Gl Hjelmvej 8 

(i Grænge skov!). 


