
Formand: 

Kjeld Larsen, Lolle alle 25, 4891 Toreby L. Tlf.  5168 5830 - email: 

jettekjeld@hotmail.dk  

Næstformand og sekretær: 

Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 

1959 - email: karst1010@gmail.com 

Kasserer og referent: 

Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 Toreby L. Tlf. 4232 4839 – 

email: malmskovh@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: 

niels.odum.sorensen@gmail.com  

Kurt Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 2178 6388 

- email: kurtkran07@gmail.com 

Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby. Tlf. 2036 3662 – email: ca-

saheyn@gmail.com 

Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. Tlf. 3082 4413 – 

email: helenenielsen40@gmail.com  

(Suppleant) Michael Browa, Grænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. Tlf. 

2173 8737 - email:   Browa.Stamm@gmail.com 

(Suppleant) Britt Sørensen, Grænge Skovvej 42, 4891 Toreby L. Tlf. 

2944 8887 -  email: britt.soerensen@gmail.com 

- ÅRETS LOPPEMARKED I DAGENE 26.—27. JUNI 
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WWW.GRAENGEBEBOERFORENING.DK  

- OG SELVFØLGELIG MEDHJÆLPERMØDET 7. JUNI! 

 

 

HUSK

BESTYRELSEN 

2021 MAJ 

Sidste år måtte vi aflyse loppemarkedet, men i 

år kan vi gennemføre det, hvis vi alle er påpas-

selige! Loppemarkedet er i år flyttet til sidste 

weekend i juni - 26. og 27. juni. Årsagen er, at alle konfirmatio-

ner er flyttet til august, og det betyder, at alle weekender i august er 

huset udlejet. 

MEN for at kunne afholde loppemarked, har vi brug for en mas-

se hjælpere til afvikling af loppemarkedet, og der er også brug 

for hjælpende hænder i ugerne op til loppemarkedet - til de ind-

ledende forberedelser. 

AL HJÆLP - STOR SOM LILLE - HAR VI BRUG FOR, SÅ MØD OP 

TIL MEDHJÆLPERMØDET MANDAG DEN 7. JUNI KL. 19.00 I BE-

BOERHUSET. 

KAN DU IKKE KOMME DEN DAG, SÅ RING TIL KJELD OG TILBYD 

DIN HJÆLP (5168 5830). 

MEDHJÆLPERMØDE 

ÅBENT HUS 
Nu er vi ”ved vejs ende” - hele beboerhuset er gen-

nemrenoveret! I marts sidste år blev vi færdige med 

stuen og salen, og i år er loftrummet over salen blevet 

klart til brug. 

MEN nedlukningen af samfundet har betydet, at vi ikke har 

kunnet vise det frem - DERFOR VIL VI GERNE INVITERE ALLE 

INDENFOR LØRDAG DEN 29. MAJ KL. 10 - 14. Vi byder på en 

lille forfriskning - TAG HELE FAMILIEN MED! 



Som så meget andet blev vores generalforsamling i 

2020 aflyst, men i år kan vi igen mødes om Grænge Be-

boerforenings fremtid! 

DET SKER TIRSDAG DEN 25. MAJ KL. 19.00 I BEBOERHUSET, 

og iht. vedtægterne skal eventuelle forslag til behandling på general-

forsamlingen være fremsendt til formanden senest 8 dage før - altså 

senest mandag den 17. maj. 

Dagsorden og regnskab er fremlagt til gennemsyn hos formanden fra 

og med 11. maj - Kjeld Larsen, Lolle alle 25, tlf. 5168 5830. 

Vi byder på en forfriskning, og efter generalforsamlingen er der BAN-

KOSPIL OM 10 GEVINSTER. 

I 2017 overtog beboerforeningen Grænge Skovvej 

104, hvor købmand Renners forretning lå tidlige-

re. Kommunen havde revet bygningerne ned og 

planeret grunden, og frivillige såede græs på 

grunden og plantede hæk. Der blev placeret nogle 

havemøbler i parken, og ved indvielsen i 2019 skænkede tømrer Claus 

Pedersen et gyngestativ og kommunens gave var et Guldborgæbletræ.  

Mere har vi ikke haft tid og råd til at gøre ved parken, men nu sker der 

noget! Kommunen og Nordeafonden har betænkt os med nogle penge 

til en petanquebane og nogle legeredskaber, og vi har ”arvet” nogle 

udendørs motionsredskaber fra sundhedspladsen i Sakskøbing. 

Petanquebanen er bestilt og bliver anlagt i maj - DERFOR IND-

BYDES ALLE INTERESSEREDE TIL ET ”ANLÆGS– OG INDRET-

NINGSMØDE” I PARKEN TORSDAG DEN 3. JUNI KL. 17.00. 

Vi håber, at rigtig mange møder op, så vi i fællesskab kan få 

indrettet en god og familievenlig bypark! 

GENERALFORSAMLING 

GRÆNGE BYPARK 

HAR DU HUSKET AT BETALE 

KONTINGENT FOR 2021 - 

ELLERS GØR DET NU! 100 

KR. TIL KONTO 5359 

0669354 ELLER MOBILPAY 

TIL 4232 4839. 

 

Har du set dette billede før?? 

- ellers kan du se det på shel-

teret ved beboerhuset. 

”Naturlandet” er et fællespro-

jekt for de 2 kommuner på 

Lolland-Falster, og det går ud 

på at oplyse om de mulighe-

der, naturen på sydhavsøerne 

byder på. 

Man kan finde informationer 

om udflugtsmål, vandre– og cykelture og om overnatningsmuligheder i 

naturen, og det hele kan man få oplysninger om via hjemmesiden eller 

via appen, som man kan downloade på sin telefon. 

Nu er beboerforeningen også med, og det betyder, at man kan booke 

overnatning i shelteret via appen. Man kan se, om shelteret er ledigt, 

og ved bookningen betaler man også for overnatningen. 

Dette er en stor fordel for os - vi får en god omtale og slip-

per for en masse praktisk arbejde. 

Vil man have lidt luksus, kan man leje en madras for 10 

kr., og i maj/juni (tror vi!) bliver der anlagt en bålplads ved 

beboerhuset. De praktiske forhold, madrasser og bålplads 

er alt sammen noget Naturlandet sørger for, og det hele 

finansieres af de 2 kommuner og Nordeafonden. 

MOTIONS– OG AKTIVITETSRUM 

Som I kan se på forsiden, har vi nu fået indrettet 

loftrummet  over salen som en udvidelse af det 

eksisterende rum, som blev færdiggjort i foråret 

2019. 

Derfor råder vi nu over ca. 80 kvm. på første sal, hvor man 

kan motionere eller være aktiv på anden måde. Indtil nu har 

vi anskaffet nogle motionsredskaber og et dartspil 

(elektronisk og meget avanceret!) og snart også et bobspil. 

Men vi kan godt finde plads til mere, så har du forslag til en 

god aktivitet (air-hockey, bordfodbold?????) - så sig til. 

Nu har vi faciliteterne - lad os så få fyldt noget indhold 

i, så beboerhuset bliver et sted, hvor hele familien kan 

være sammen om aktivitet - og gerne sammen med 

andre. 


