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HUSK!! 

2018 JUNI 

DER ER SKET MEGET I BEBOERHUSET I DE SIDSTE 2 ÅR! - det er 

lykkedes bestyrelsen at skaffe rigtig mange midler til at få beboerhuset 

istandsat og moderniseret, så vi i dag står med et - næsten - perfekt 

beboerhus! Vi mangler det sidste - indretning af et mødelokale på 1. 

sal og istandsættelse af salen, men vi tror på, at det kommer 

Guldborgsund Kommune har bevilliget os 120.000 kr. til at få udført 

det, vi mangler, og vi mangler pt. svar fra 2 fonde, som vi også har 

ansøgt om støtte! 

MEN - det er ikke nok at skaffe penge til istandsættelserne og 

fornyelserne - DER SKAL OGSÅ SKAFFES PENGE TIL DEN DAGLI-

GE DRIFT, som udgør ca. 50.000 kr. om året. 

En stor dem af de penge får vi ind ved LOPPEMARKEDET - OG 

DET ER HER, VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!! 

Loppemarkedet afholdes 25. - 26. august, hvor vi har brug for en mas-

se sælgere, men der er også brug for hjælpende hænder i ugerne op til 

loppemarkedet - til de indledende forberedelser. 

AL HJÆLP - STOR SOM LILLE - HAR VI BRUG FOR, SÅ MØD OP 

TIL MEDHJÆLPERMØDET MANDAG DEN 11. JUNI KL. 19.00 I 

BEBOERHUSET. 

KAN DU IKKE KOMME DEN DAG, SÅ RING TIL 

KJELD OG TILBYD DIN HJÆLP (5168 5830). 



VI HAVDE LOVET– at holde stor indvielsesfest lørdag den 26. maj 

2018 for at fejre alle de ting, der er sket i og omkring beboerhuset 

gennem de sidste par år. Vi ”skylder” vores bidragsydere (kommune, 

fonde og frivillige hjælpere!) at fortælle, at de har hjulpet os med he-

le processen. 

MEN - festen er udsat indtil videre, da vi nu har mulighed 

(forhåbentlig!) for, at færdiggøre hele projektet ”Liv i den gamle sko-

le”. Derfor vil vi vente med festlighederne, indtil alt er gjort færdigt - 

”Grænge skolespor” er heller ikke gjort færdig endnu! 

VI HÅBER - at fejringen kan ske i løbet af efteråret - invitation ud-

sendes til alle senere!! 

Onsdag den 14. marts blev den årlige generalforsamling afholdt i be-

boerhuset, og vi havde en god og fredelig generalforsamling med ca. 

25 deltagere. 

Mogens ledte os kyndigt og myndigt gennem mødet, alle valg til besty-

relsen var genvalg - med ændring, at Kurt Rasmussen afløste Mona 

Holse. Som ny suppleant blev valgt Britt Sørensen. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig - se bagsiden! 

 

Nu har vi faciliteterne - nu er der plads til, at der kan foregå me-

get mere i beboerhuset! 

Udlejningen til private fester går fint, og man-

ge har fundet ud af, at det også er en god ide 

at holde mindre familiesammenkomster i be-

boerhuset. Se udlejningspriserne på hjemme-

siden. 

Har beboergrupper ideer til nye aktiviteter - og 

er man medlem af beboerforeningen - koster 

det ikke noget at benytte beboerhuset.  

Kontakt bestyrelsen, der ”giver grønt lys” til aktiviteten og hol-

der styr på, hvem der bruger huset hvornår!! 

 

Legepladsen og shelteret er også gjort fær-

dig og kan benyttes af alle. Vi beder selvføl-

gelig om, at man passer på tingene, holder 

orden og benytter skraldespanden og toilet-

terne. 

Der er anlagt en terrasse ved legepladsen, 

hvor der er placeret 2 bænkesæt, så stedet er også velegnet til 

en lille familieudflugt. Har man brug for en grill, forefindes den 

også - dog skal man selv medbringe grillkul! 

  

Det blev et sent, men hektisk forår, at vi håber, 

at I har glædet jer over alle blomsterne i rabat-

terne ved indfaldsvejene til Grænge - måske også 

plukket nogle af det.  

Næste år - og mange år fremover - får vi glæde af 

denne forårsbebuder!! 


