
OKTOBER 2017 

Så indbyder vi igen til fællesspisning - og vi kan lige så godt 

sende 2 indbydelser samtidig! 

ONSDAG DEN 18. OKTOBER KL. 18.00 I BEBOERHUSET 

sørger Karin, Irene og Lis for svensk pølseret samt kage og 

kaffe. Prisen er 60 kr. pr. person, 25 kr. pr. barn - dog max. 

150 kr. pr. familie. 

Tilmelding skal ske senest fredag den 13. oktober til Kjeld - 

5168 5830. 

OG SÅ NLÆRMER JULEN SIG JO OGSÅ - den starter i 

beboerforeningen med julemarked søndag den 26. no-

vember (se inde i bladet) - og gammeldags julemad 

tirsdag den 28. november kl. 18.00 i beboerhuset. 

Vi skal have sild, lollandsk grønlangkål og kaffe med ju-

lekager. Prisen er som ovenstående!!! 

Tilmelding til julemaden (som Jette og Hans + Jette og 

Kjeld står for) skal ske til Kjeld (51685830) senest tirs-

dag den 21. november. 



HUSK-  at der kan købes godt brænde til 

rimelige priser i skoven - og måske træffes 

aftale om at sanke brænde til efteråret/vinter! 

Kontakt Jørgen Rasmussen på tlf. 4240 2306 

- Gl Hjelmvej 8 (i Grænge skov!). 

Grænge Beboerforening er ABSOLUT IKKE nogen politisk for-

ening, så vi skal ikke blande os i, hvor den enkelte vælger sæt-

ter sit kryds! 

MEN ALLIGEVEL kan vi godt opfordre til, at man stemmer på 

kandidater, der vil være med til en ”ligelig og retfærdig” udvik-

ling i HELE KOMMUNEN - at man også tilgodeser de små lokal-

samfund. 

Vi får en god behandling af Guldborgsund Kommune - tilskud 

til renovering af beboerhuset, lydhørhed over for trafikale øn-

sker, blomsterløg i rabatten o.m.a. - men vi blev lidt skuffet, 

da vi ikke kunne søge tilskud fra en ”udviklingspulje”, som bo-

sætningsudvalget bestyrer. 

Den kunne kun søges af (vist nok) 10 udvalgte bosætningsom-

råder i kommunen - men desværre bliver Grænge ikke betrag-

tet som et bosætningsområde, kommunen vil satse på. 

Vi synes jo selv, at vi har en god og aktiv landsby med fine 

trafikale forbindelser og en masse aktive beboere - derfor bør 

vi som beboerforening opfordre til at stemme på de kandida-

ter, der anser Grænge for ligeværdig med andre bosætnings-

områder/landsbyer i kommunen!! 

OG SÅ ER DER BANKOSPIL DEN FØRSTE 

TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.00 I BEBO-

ERHUSET 



Vi plejer at have et meget hyggeligt julemarked i Grænge bebo-

erforening, og det håber vi, at vi også får i år! Det bliver søndag 

den 26. november - men herom senere. 

Sidste år ændrede vi konceptet lidt - således at alle kan få en 

stand på julemarkedet ved at betale 50 kr. i ”pladsleje”. 

Du bestemmer selv, hvad du vil udbyde til salg - julepynt, nisser, 

julesmåkager, marcipangrise osv. - og så sørger beboerforenin-

gen for, at der bliver indrettet en hyggelig julecafe med glögg, 

kaffe, æbleskiver, vafler mv. 

Hvis du vil reservere plads til en bod på julemarkedet, skal 

du ringe til Gitte Jeppesen på tlf. 5486 9776. 

STRIKKEKLUBBEN - har fundet strik-

ketøjet og snakketøjet frem igen! - vil 

du være med, så mød op i beboerhuset 

om torsdagen i lige uger kl. 13.30! 

BYPARKEN - er kommet fint i groning, 

snart bliver der plantet hæk, og til for-

året kommer noget inventar. 

MON IKKE oldermændene igen i år 

sørger for tænding af byens juletræ den 

første søndag i advent??? 



Ja - det er spørgsmålet, som bestyrelsen drøftede på 

sidste møde - og vi vil gerne stille spørgsmålet videre til 

jer medlemmer/beboere! 

1) Kan vi fortsat indsamle gode lopper med alle de 

private loppemarkeder, der findes? Indtil nu er det 

gået godt - og indtil nu har vi fået så stort et over-

skud, at det dækker husets drift i ca. ét år - ca. 

42.000 kr. i år!. 

2) Kan vi skaffe folk nok til at afvikle loppemarkedet? 

I årets løb skal der indsamles lopper, der skal sæt-

tes telte op, og i ugen op til loppemarkedet skal 

lopperne fragtes til beboerhuset og sorteres. 

3) Kan vi skaffe folk nok på selve loppemarkedsdage-

ne? I år gik det fint, men det skyldes, at nogle af 

”os faste” havde hidkaldt børn, svigerbørn og bør-

nebørn ”udefra”. 

4) Kan vi undvære denne ”folkefest”+ NEJ, DET KAN 

VI IKKE!! 

5) MEN DET KRÆVER, AT FLERE TILBYDER AT HJÆLPE 

I STØRRE ELLER MINDRE OMFANG - JO FLERE VI 

ER, JO MINDRE ARBEJDE TIL DEN ENKELTE. 

DERFOR VIL VI ”INDEN LÆNGE” 

INDKALDE TIL ET MØDE, HVOR 

MAN KAN MELDE SIG TIL AT TAGE 

ET NAP MED - MAN KAN OGSÅ AL-

LEREDE NU RINGE TIL FORMAN-

DEN (5168 5830) OG TILBYDE SIN 

HJÆLP!! 

 


