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SÅDAN BETALER DU! 

Indbetal på giro - 73 

85139592 

Overfør pengene til vo-

res bankkonto - 5359 

0669354. 

Brug Mobil-pay til tlf. 

Hans Malmskov (tlf. 

4232 4839). 

ELLER betal kontant til 

én fra bestyrelsen! 

HUSK navn og adresse 

ved alle indbetalinger. 

01 - 03 - 2020 
100        00 

 100         00 

 JANUAR 
2020 

Motion - fitness?? - kært barn har mange navne, så kald det, hvad du 

vil - MEN nu er der altså mulighed for, at alle i Grænge og omegn kan 

gøre noget for egen sundhed! 

Vores lille motionsrum på 1. sal i beboerhuset har nu været 

i brug i nogle måneder, og alle brugere siger, at 

vi har fået et meget tiltalende lokale med de mo-

tionsredskaber, der er nødvendige for at kunne 

træne HELE kroppen! 

Ud over nogle af de redskaber, vi har fået for-

ærende, har vi investeret i nye redskaber - bl.a. en ”HOME-GYM”, hvor 

man kan træne 16 forskellige muskelgrupper - dette apparat er place-

ret inde på loftet over salen, så motionsrummet fylder efterhånden he-

le 1. sal!! 

NYANSKAFFELSERNE ER INDKØBT FOR MIDLER, VI HAR FÅET 

FRA GULDBORGSUND KOMMUNE OG FRA NORDEAFONDEN - 

25.000 KR. FRA HVER!! 

Det koster 100 kr. pr. halve år for at bruge motionslokalet - og 

forældrene kan tage børn under 18 år gratis med! 

KONTAKT MICHAEL (2173 8737) ELLER KJELD (5168 5830) 

HVIS DU VIL SE OG HØRE OM MOTIONSLOKALET! 

                    SÅ ER DET ”KONTINGENT-TID”  

Vi håber, at ALLE I GRÆNGE vil støtte op om beboerforeningen ved 

at indbetale 100 kr., som er prisen for medlemskabet for hele fami-

lien - SE BAGSIDEN!! 



 GRÆNGE BLOMSTRER - på flere forskellige måder. Det 

synlige er, at der kommer forårsbebudere i rabatterne, når 

det bliver mildere i vejret. Kommunen lagde blomsterløg 

ved gadekæret for et par år siden - så blev der lagt løg i 

rabatten på Grænge Skovvej og Lolle alle fra hovedvejen 

og ”ned”, og til foråret vil der også spire forårsblomster 

frem i rabatten på resten af Lolle alle! 

 Vi kan vel også kalde det ”at blomstre”, når det ser ud til, 

at ledige huse i Grænge bliver solgt uden for lang en ligge-

tid! 

 Og erhvervslivet er også godt med - el-grossisten i fabriks-

lokalerne på Grænge Skovvej har moderniseret og er flyttet 

over i den store røde bygning inde på fabriksområdet. 

 I den tidligere kemikalieopsamlingsplads på Vestre alle 2 er 

der nu etableret et værksted for reparation af skov-, have– 

og parkredskaber, og i kontorbygningen er der web-butik 

for reservedele - VELKOMMEN TIL GRÆNGE!! 

 BEBOERHUSET BLOMSTRER - det bliver brugt mere og 

mere! Udlejningen i 2019 satte rekord (38.000 kr.), lege-

plads og shelter bliver brugt flittigt, der er ”strikkeklub” og 

”madklub” - og motionister på første sal næsten dagligt. 

Endelig kan vi glæde os til, at salen og stuen får nye lofter 

og gulve og ny maling i løbet af januar - så er hele huset 

renoveret både ude og inde!! 

 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. 

 Se alt om udlejning på hjemmesiden - www.graenge-

beboerforening.dk 

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

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

dag. 

 

Forårssæsonen starter først TORSDAG DEN 20. FEBRUAR. Det 

skyldes, at salen og stuen - som omtalt på side 2 - bliver renove-

ret i januar måned - så glæd jer til at komme og se det færdige 

resultat. 

Vi mødes som sædvanligt klokken 18 i Beboer-

huset - FORSAMLINGSGÅRDEN SØRGER FOR 

EN ”VINTERGRYDE”, OG DESSERTEN ER EN 

HEMMELIGHED!! 

ONSDAG DEN 1. APRIL har vi igen en aftale 

med Forsamlingsgården - VI SKAL HAVE SKINKE 

MED FLØDEKARTOFLER - OG SELVFØLGELIG EN 

DESSERT!! 

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

tekjeld@hotmail.dk senest mandag den 17. februar - og senest 

fredag den 27. marts, når det gælder fællesspisningen 1. 

april. 

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. 

Årets generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts kl. 

19.00 i Beboerhuset 

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde senest mandag den 16. marts 

(Kjeld Larsen, Lolle alle 25 - jettekjeld@hotmail.dk). 

 Regnskabet ligger til gennemsyn hos formanden fra mandag 

den 9. marts. 

Inden generalforsamlingen omdeles en flyer, hvor 

der gives yderligere informationer om generalfor-

samlingen. 


