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Vi starter efterårssæsonen FREDAG DEN 27. SEP-

TEMBER KL. 18.00 I BEBOERHUSET. 

Dagens ret er OKSESTEG MED DIVERSE TILBEHØR OG IS MED 

JORDBÆRSAUCE TIL DESSERT. Vi slutter med en kop kaffe. 

Tilmelding skal ske til Kjeld (51685830) eller mail jet-

tekjeld@hotmail.dk senest mandag den 23. september. 

Det koster 60 kr. pr. person (25 for børn) og max. 150 kr.pr. fa-

milie. 

Der er plads til 40 personer - ”først til mølle” gælder. 

 AUGUST 2019 

TAK TIL ALLE JER, DER MØDTE OP TIL VORES INDVIEL-

SESFEAT LØRDAG DEN 10. AUGUST - I VAR MED TIL AT 

GØRE SÅ FESTLIG, SOM VORES ”NYE” BEBOERHUS” OG 

Bypark fortjener!! 

 

Og nu står der så loppemarked på pro-

grammet - det er traditionen tro den 

sidste weekend i august - det vil sige 

lørdag 24. august kl. 10 - 16 og søndag 

den 25. august kl. 10 - 12. 

Vi har igen i år rigtig mange gode lopper 

til salg til rimelige priser, og caféen byder 

på kaffe/te med hjemmebagt kage og ri-

stede pølser med brød eller kartoffelsa-

lat! Øl og vand mangler heller ikke! 

VI SES VED BEBOERHUSET PÅ LOLLE ALLE DEN SIDSTE 

WEEKEND I AUGUST!!!! 



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. (1.600 kr. 

for ”ikke-medlemmer”), 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. 

OG SOM NOGET NYT KAN MAN NU LEJE LOKALET PÅ 1. SAL OGSÅ TIL EN 

MERPRIS PÅ 300 KR (WEEKENDPRIS!). LOKALET ER VELEGNET TIL AT 

BYDE GÆSTERNE VELKOMMEN I OG SOM KAFFESTUE, NÅR FESTMÅLTI-

DET ER INDTAGET I SALEN!! 

 

Shelteret på legepladsen ved beboerhuset har 

haft en del besøgende i denne sommer, og ud 

over et økonomisk tilskud til beboerforeningens kasse (forventet 

2.000 kr. i år!) giver den en masse sjove kontakter. 

Et belgisk par på en stor motorcykel fortalte, at de var flygtet fra 

heden i Belgien (over 40 grader) til det kølige nord! 

En belgisk far havde sin 2 små børn med på cykeltur. De var 

startet i Belgien og var på vej til Rusland, og det ville de bruge 

godt et år på. Da de var i Gænge savnede de besøg - derfor var 

hans mor kommet på besøg i bil. 

Et par fra Schweitz  og senere et par fra Frankrig var også på 

cykelferie, men de havde ”snydt”, for de havde tag et toget til 

Flensborg for at cykle på Østersøruten. 

Og så var der spejderne fra Gesten ved Vejen, der ringede for at 

reservere shelteret - problemet var bare, at de var 22, og det 

kan man ikke stable ind i vores shelter. De fik i stedet for lov til 

at sove inde i salen, men så blev de også 2 dage!! 

Jo - jo, Grænge er kommet på verdenskortet - indtil nu har 

gæster fra 7 nationen overnattet i shelteret!! 

 

 

NU GÅR DET BEDRE med ”salget” af borde og stole til det 

”nye” beboerhus, MEN VI HAR STADIG MANGE BORDE OG 

STOLE ”TIL SALG”! 

STØT BEBOERFORENINGEN MED ET EKSTRA BIDRAG TIL 

INDRETNINGEN AF DET ”NYE BEBOERHUS”!! 

Et bord koster 1.000 kr., et halvt bord 500 kr., en stol 400 

kr. og en halv stol 200 kr. - konto 5359 0669354 eller Mo-

bil-pay 4232 4839 

 

Nu starter den nye BANKO-SÆSON, 

og vi lægger ud TORSDAG den 5. sep-

tember kl. 19.00 i beboerhuset. 

 Det koster 60 Kr. for 6 plader - en enkelt kan købes 

for 10 Kr. 

 Vi spiller 24 Spil på en aften, hvor vi skiftevis fylder 

en række og en hel plade. 

 Gevinsterne er kødpakker. 

 Lotteri med vin, chokolade og kaffe som gevinster. 

 Der kan købes kaffe/te med brød og øl og vand. 

 Vi spiller den første torsdag i måneden. 

På 1. sal i beboerhuset har vi nu et 

meget flot og lyst lokale, hvor vi 

efter loppemarkedet sætter nogle 

motionsredskaber op, så vi endelig kan få gang i nogle 

motionshold. 

Derfor indbyder vi til et planlægningsmøde MANDAG DEN 

16. SEPTEMBER KL. 19.00. Her vil vi aftale de 

nærmere regler og praktiske ting for benyttel-

se af lokalet. 

Prisen for at benytte lokalet bliver 100 kr.  Pr. 

halvår for medlemmer af beboerforeningen. 


