
Siden 2016 er det lykkedes bestyrelsen at skrabe knap 1.100.000 kr. 

sammen til istandsættelse af beboerhuset og indkøb af forskelligt inven-

ter - hvoraf opvaskemaskinen nok er den mest værdsatte! - OG DET SY-

NES VI FAKTISK SELV ER RET ”GODT GÅET” - og det fortæller mange 

andre os også! 

Beboerforeningen har brugt ca. 100.000 kr. af egne midler - medlem-

mernes penge! - som er kommet ind via kontingenter og afholdelse af 

loppemarkeder. 

MEN VI SYNES OGSÅ, AT BEBOERNE MÅSKE KUNNE GIVE ”EN 

SKÆRV” MERE - VI MANGLER DE SIDSTE PENGE TIL AT INDKØBE 

INVENTAR TIL DET NYE LOKALE PÅ 1. SAL!! 

Fra Bosætningsudvalget i Guldborgsund kommune har vi fået 10.000 kr., 

men vi skal bruge 25.000 kr. til det antal stole og borde, vi har brug for 

til 1. sal. 

DERFOR OPFORRER VI BEBOERNE I GRÆNGE TIL AT ”KØBE EN 

STOL ELLER ET BORD”, SÅ VI KAN SKRABE DE SIDSTE 10.000 KR. 

IND. MAN KAN ”KØBE”: 

 EN ½ STOL TIL 200 KR. 

 EN HEL STOL TIL 400 KR. 

 ET HALVT BORD TIL 500 KR. 

 ELLER ET HELT BORD TIL 1.000 KR. 

Beløbet kan indbetales på vores konto 5359 0669354 - med angi-

velse af navn - eller anonymt, hvis man ønsker det. 

Bestyrelsen modtager også gerne kontanter!! 

 

DENNE ”ANNONCE” I FLYEREN FRA MAJ MÅNED HAR 

IKKE HAFT DEN STORE EFFEKT, SÅ VI PRØVER IGEN, 

FOR VI NÆGTER AT TRO, AT GRÆNGES BEBOERE IK-

KE VIL GIVE EN SKÆRV TIL INDRETNING AF VORES 

”NYE” BEBOERHUS! MØBLERNE ER KØBT - VI MANG-

LER BARE PENGENE 
 JULI 

2019 

ALLE I GRÆNGE INVITERES MED TIL AT INDVIE ALT DET, DER ER SKET 

I BEBOERHUSET DE SIDSTE 3 ÅR. 

Nu er vi endelig kommet så langt, at det meste af beboerhuset er renoveret - 

både ude og inde (”bibliotek” og salen mangler en opfriskning!), og det er der 

grund til at fejre på festlig vis! 

LØRDAG DEN 10. AUGUST mødes vi kl. 14.00 i ”Byparken” på Grænge 

Skovvej 104. Her lå tidligere købmand Renners butik, men da den blev revet 

ned, overtog beboerforeningen grunden, og her er nu en lille grøn oase, som 

alle er velkommen til at bruge. 

Når snoren er klippet her af borgmester John Brædder, begiver vi os til beboer-

huset - vi håber, at optoget bliver ført an af en række veteranbiler. Stræknin-

gen fra Byparken til beboerhuset på Lolle alle er en del af ”Gænge skolespor”, 

som vi så hermed også indvier officielt. 

Ved beboerhuset har vi den tredje indvielse - det renoverede beboerhus, lege-

pladsen og shelteret. 

På plænen ved beboerhuset rejser vi et telt, og her byder beboerforeningen på 

en forfriskning og på underholdning. Vi håber, at vi kan få et par hyggelige 

timer sammen med ”Peter Fynbos trio”, der i deres program indlægger nogle 

fællessange! Vi byder som sagt på en forfriskning, men herudover kan man 

købe vand, øl og vin til meget fordelagtige priser. 

Dagen slutter med fællesspisning - det koster som sædvanligt 60 kr. 

pr. voksen og 30 kr. pr. barn - max. 150 kr.pr. familie! 



Efterspørgslen er stigende, så vi anbefaler, at man er ude i god tid, hvis 

man ønsker at leje beboerhuset. En weekend koster 1.500 kr., en lørdag 

eller en søndag 1.000 kr., en hverdag 500 kr. og en halv dag 300 kr. 

1. Se alt om udlejning på hjemmesiden - www.graenge-

beboerforening.dk 

2. Kontakt Karin vedr. beboerhuset på tlf. 6139 1959- eller Hans 

(4232 4839) vedr. trailer, hvor prisen er 50 kr. pr. dag. 

VI SERVERER - GRILL-BUFFET MED SALATER OG FLUTES OG IS TIL DES-

SERT, OG EN KOP KAFFE KAN DET OGSÅ BLIVE TIL! 

 

DET ER GRATIS AT DELTAGE I INDVIELSEN, OG MAN SKAL IKKE TILMELDE 

SIG - MØD BARE OP I BYPARKEN KL. 14.00! 

ØNSKER MAN AT DELTAGE I FÆLLESSPISNINGEN - SKAL MAN TILMELDE 

SIG TIL KJELD PÅ TLF. 5168 5830 - ELLER PÅ MAIL jettekjeld@hotmail.dk 

- OG DET SKAL SKE SENEST LØRDAG DEN 3. AUGUST. 

I lang tid tvivlede vi på, om vi 

kunne samle nok ind til et loppe-

marked i år, for der er stor kon-

kurrence på dette område - hver 

lille landsby eller landsbygade 

holder jo loppemarked!! 

Men i de sidste par måneder har der været god gang i indsamlingen, og nu er 

lageret fyldt, så vi tør godt love et spændende loppemarked - også i år. 

LOPPEMARKEDET BLIVER SOM SÆDVANLIGT AFHOLDT I DEN SIDSTE 

WEEKEND I AUGUST, OG DET ER I ÅR LØRDAG DEN 24. KL. 10 - 16 OG 

SØNDAG DEN 25. AUGUST KL. 10 - 12. 

Ud over lopperne har vi den gode café, hvor man kan købe kaffe/te og kage samt 

pølser, øl og vand. 

VI PLEJER AT HAVE EN RIGTIG GOD STEMNING PÅ LOPPEMARKEDET - EN 

LILLE ”BYFEST”, SÅ KOM OG VÆR MED!! 

 

Intet loppemarked uden en masse medhjælpere - ingen beboerforening, 

hvis vi ikke har penge til at drive foreningen! 

I mange år har loppemarkedet været den væsentligste indtægtskilde for beboer-

foreningen - i de senere år med et overskud på 30.000 - 40.000 kr. Ud over denne 

indtægt får vi ca. 10.000 kr. ind i kontingent, og udlejningen ligger efterhånden på 

20.000 - 30.000 kr. Alt dette har givet os en god økonomi, så vi også har haft råd 

til forskellige ny-investeringer - og det skulle gerne kunne fortsætte fremover! 

DERFOR HÅBER VI, AT SE RIGTIG MANGE MEDHJÆLPERE TIL ET ORIENTE-

RINGSMØDE MANDAG DEN 12. AUGUST KL. 19.00 I BEBOERHUSET! 

Vi har brug for hjælp til at sætte teltene op ca. 14 dage før 

loppemarkedet - brug for hjælp til at køre loppeeffekterne fra 

lageret til beboerhuset i ugen op til loppemarkedet og brug for 

hjælp til at sætte lopperne op i teltene - også i ugen før loppe-

markedet. Endelig har vi selve markedsdagene, hvor vi især 

om lørdagen har brug for mange hænder. 

VI FORVENTER IKKE, AT MAN KAN DELTAGE I DET HELE, MEN HJÆLP I ÉN 

ELLER FÅ DAGE ER OGSÅ EN GOD HJÆLP ”MANGE BÆKKE SMÅ….” 

EN HJÆLP ER OGSÅ, AT MAN TILBYDER AT BAGE EN KAGE, SOM VI KAN 

SÆLGE I CAFÉEN!! 

KAN DU IKKE KOMME TIL MØDE 12. AUGUST, KAN DU RIN-

GE TIL KJELD (5168 5850) OG TILBYDE DIN HJÆLP. 

Den 12. august byder vi på kaffe med kage og en tår at drikke, 

hvis man bliver tør i munden! 

GLÆD JER - til at se det flotte lokale på 1. sal, 

hvor vi har planer om at placere en del moti-

onsredskaber, så vi efter sommerferien kan tilbyde, at man kan benytte 

faciliteterne! 

Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvordan retningslinjerne for an-

vendelse af lokalet skal være, men vi forestiller os, at der kan dannes 

forskellige grupper, så man har nogen at motionere sammen 

med. 

Man skal være medlem af beboerforeningen for at benytte 

lokalet, og så vil vi opkræve et halvårligt gebyr på ca. 100 kr. 

- det skal jo ikke være prisen, der afholder fok fra at motio-

nere!                                    Mere herom i næste flyer!! 


