
ALLE I GRÆNGE OG OMEGN ØNSKES ET RIGTIGT GODT 

NYTÅR!! 

Verden ændrer sig af og til med en hastighed, som vi har 

meget vanskeligt ved at forstå, og nogle gange skal vi væn-

ne os til en helt anderledes tilværelse. Det kan være trist og 

besværligt, men det kan også føre noget positivt med sig. 

Sådan oplevede vi vist alle 2020, og det var nok det negati-

ve, der fyldte mest. Det positive er, at vi alle har fået anled-

ning til at tænke os om og sætte tempoet ned - der er man-

ge ting, der ikke har kunne lade sig gøre, så vi har været 

tvunget til at opholde os mere hjemme, og tiden er i stedet 

for brugt på familien og de hjemlige sysler. 

For beboerforeningen har det negative været, at al aktivitet 

har været aflyst det meste af året - fællesspisninger, banko, 

temamøder m.v. Og udlejning af huset har der heller ikke 

været ret meget af - en masse private fester er blevet aflyst, 

og det ses tydeligt af regnskabet. 

Af positive ting kan vi nævne, at slitage på vores flotte bebo-

erhus har været minimalt, og forbrug af lys og varme har 

også været mindre. 

Positivt er det også, at vi fik afholdt Sct. Hansfest med me-

get stor tilslutning, hvor mange børnefamilier og mange nye 

tilflyttere dukkede op - sådan må det gerne fortsætte i 2021. 
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Vi kan også glæde os over, at kommunen har godkendt os som en 

folkeoplysende forening, og det betyder, at vi kan få tilskud til 

drift af lokalerne, og i 2020 fik vi ca. 13.000 kr. 

Og så har vi fået lovning på godt 200.000 kr. fra A.P. Møllers 

Fond, Nykredits Fond, Lokale– og anlægsfonden og Guldborgsund 

kommune - pengene skal bruges til at udvide møde– og aktivitets-

lokalet på 1. sal. Det kan vi gøre ved at inddrage loftrummet over 

salen. Vi håber, at håndværkerne får tid til dette arbejde her først 

i det nye år! 

På trods af ringe aktivitet i 2020 håber vi, at I alle vil støtte 

op om beboerforeningen i 2021 ved at betale kontingent! 

FÆLLESSPISNING - havde vi satset på at kunne tilbyde 

sidst i januar, men som situationen ser ud lige nu, må vi nok 

forvente, at det først kan blive til efteråret. 

BANKOSPIL - her gælder desværre det samme, at vi først 

kan starte op igen til efteråret 2021. 

GENERALFORSAMLING - har vi planlagt til tirsdag den 23. 

marts og håber, at denne dato kan holde!! 

MOTIONSRUM - forventer vi at kunne bruge i fuldt omfang 

midt i januar. 

En mere udførlig aktivitetsplan vil blive fremlagt på ge-

neralforsamlingen. 

 

Vi har ”arvet” en samling aktivitets– og lege-

redskaber fra Familiepladsen i Sakskøbing. Kommunen 

sørger for, at redskaberne bliver taget ned og fragtet til 

Grænge, og så skal vi selv sørge for at sætte dem op. 

Derfor søger vi nogle friske fædre, der vil hjælpe 

med til at montere redskaberne, så vi får nogle le-

ge– og aktivitetsmuligheder for både store og små 

i Byparken. Kontakt Kjeld på tlf. 5168 5830. 



En snak med det lokalhistoriske arkiv i Toreby har ført til, at for-

manden har brugt nogle dage i december måned på at grave for-

eningens historie frem. Det var en lidt besværlig, men meget 

spændende proces, og resultatet kan man læse på foreningens 

hjemmeside. 

På www.graenge-beboerforening.dk skal man kigge i den øverste 

bjælke og klikke på fanebladet ”Historie”, og så er man inde på 

14 sider historie, der tager sin begyndelse i 1977. 

De første 9 sider er punktvise noter, og herefter er der 4 sider 

sammenhængende historie! 

 

 

Kontingentet for 2021 er uændret 100 kr. pr. husstand - og vi 

håber, at alle i Grænge vil bakke op om foreningen ved at ind-

betale kontingentet fordi:  

1. Jo flere vi er, jo stærkere står vi, når vi retter henvendelse 

til myndighederne! 

2. Vi får at vide, at folk gerne flytter til Grænge, fordi der er 

en aktiv beboerforening - derfor (næsten) ingen tomme 

huse!! 

3. Det er nemmere at opnå fondsmidler, når ”hele byen” er    

med!! 

        Se bagsiden - betal senest 15. februar!! 

 

 

 

 

En stor tak til Jørgen 

Rasmussen i Grænge 

Skov for det flotte ju-

letræ, som har lyst op 

ved beboerhuset i hele 

december måned! 



KONTINGENT FOR 2021 

KONTINGENT 2021 

15 - 2 - 2021 

SÅDAN BETALER DU 

KONTINGENTET: 

Du kan benytte dette giro-

kort. 

Du kan også overføre pen-

gene til vores bankkonto - 

5359 000669354. 

Betal med Mobil Pay til 

Hans Malmskov på 4232 

4839 

ELLER - betale til én fra 

bestyrelsen. 


