
Den 16. september havde vi informationsmøde om vores MOTI-

ONSLOKALE, og godt 15 mødte op. Vi præsenterede alle moti-

onsredskaberne og fik aftalt de praktiske ting omkring brugen 

af lokalet - OG MANDAG DEN 23. SEPTEMBER FIK DE FØRSTE 

BRUGERE SVED PÅ PANDEN! 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM MOTIONSLOKALET: 

 Lokalet kan benyttes i tidsrummet 06.00 - 22.00. Oplys-

ning om adgangsforhold fås, når man er registreret som 

bruger. Dette sker ved at kontakte Kjeld på tlf. 5168 

5830. 

 Det er gratis at benytte lokalet i resten af 2019 for med-

lemmerne af beboerforeningen. Herefter koster det 100 

kr. pr. halve år. 

 Ved tilmelding bliver det aftalt - og sat ind på skema - 

hvornår man ønsker at bruge lokalet. I dette tidsrum har 

man ”førsteret” til at bruge lokalet, men man kan også 

komme på andre tidspunkter, hvis der er plads! 

 Information om brug af maskinerne fås hos Kjeld eller 

Joan Stoffer (tlf. 5128 0120), der også gerne giver forsalg 

til et træningsprogram. 

Jeg har ikke spurgt, men mon ikke by-

lavet igen i år tænder byens juletræ 

første søndag i advent (den 1. decem-

ber) ved by-træet??? 

Mon ikke sagen bliver drøftet på by-

lavets møde Mortens aften??? 

 OKTOBER 2019 

Efterårssæsonen for fællesspisninger startede med fuldt 

hus i september, og nu ”udbydes” årets 2 sidste fællesspis-

ninger - som sædvanligt gælder princippet ”først til mølle”, 

og med god vilje kan vi få plads til 50! 

 Torsdag den 31. oktober står den på FORLOREN HARE 

MED TYTTEBÆR (forslaget om gule ærter vandt ikke 

gehør!) - herefter kaffe med kage/dessert.  Øl, vand 

og vin kan købes - tilmelding til Kjeld senest lørdag 

den 26. oktober. 

 Tirsdag den 26. november har vi traditionen tro JULE-

MAD - sild, grønlangkål med brunede kartofler og skin-

ke og til sidst ost, kaffe og julesmåkager. Der er også 

en juleøl og en snaps - tilmeldingen til dette julemåltid 

er ugen før - tirsdag den 19. november. 

Det koster 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn - dog 

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. (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 DET NYINDRETTEDE LOKALET PÅ 

1. SAL TIL EN MERPRIS PÅ 300 KR (WEEKENDPRIS!). LOKALET ER VEL-

EGNET TIL AT BYDE GÆSTERNE VELKOMMEN I OG SOM KAFFESTUE, NÅR 

FESTMÅLTIDET ER INDTAGET I SALEN!! 

I LEJEN INDGÅR BRUG AF SERVICE MV. - LOKALERNE SKAL AFLEVERES 

RENGJORTE! 

 

Vores lidt bange anelser blev gjort til skamme - vi fik igen i år et 

fantastisk loppemarked! Alle holder jo efterhånden loppemarked i 

alle weekender året rundt, og vi ”kæmper” også mod salget på 

Facebook, men det havde altså ingen betydning for vores loppe-

marked! 

Derfor siger vi en stor tak til alle, der har hjulpet med til, at lop-

pemarkedet igen i år lykkedes - tak for ”ting og sager” til loppe-

markedet, og tak fordi I mødte op ved beboerhuset den sidste 

weekend i august. 

Vi havde en omsætning på ca. 40.000 kr., og 

det giver et godt tilskud til foreningens drift på 

små 35.000 kr., når alle omkostninger er betalt. 

På den baggrund har bestyrelsen besluttet, at vi også hol-

der loppemarked i 2020 i weekenden 29. - 30. august, og 

vi modtager derfor allerede nu gerne effekter til næste års 

loppemarked. Ring til Hans (4232 4839) eller Kjeld (5168 

5830). 

 

DEN FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN 

ER DER BANKOSPIL I BEBOERHUSET 

- I 2019 DEN 14. NOVEMBER 

(BEMÆRK DATOEN!!) OG DEN 5. DE-

CEMBER. 

 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 mv. 

 Lotteri med vin, chokolade og kaffe som gevinster. 

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

Vi har et flot beboerhus, men vi mangler lige det sidste, før det 

er helt i orden! 

I stuen - det nu nedlagte bibliotek - skal listeloftet fjernes, så vi 

igen får den oprindelige loftshøjde, derfor skal der også males, 

og gulvet trænger til en udskiftning. 

Endelig skal salen have en tiltrængt overhaling - der skal males 

og gulvet her skal også udskiftes. 

Dette arbejde bliver udført i januar måned - derfor ingen udlej-

ning i januar måned!! 

Som I kan se ovenfor, har vi et flot og velfungerende 

beboerhus! Huset står gratis til rådighed for medlem-

mer, der vil ”lave noget” sammen. Vi har en strikke-

klub og en madklub, men der er god plads til flere akti-

viteter! 

Har du/I en ide? - så kontakt Kjeld!! 


