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 BANKOSÆSONEN starter torsdag den 2. september kl. 

19.00 i beboerhuset. Hans overtager ”styringen” efter Karin, 

og det betyder sikkert, er der sker lidt ændringer i koncep-

tet, men kom og se, hvad Hans byder på! 

 Den næste FÆLLESSPISNING er planlagt til fredag den 24. 

september. Menuen kendes endnu ikke, men vi ved, at pri-

sen er sat en smule op til 75 kr. for voksne, 30 kr. for børn 

MEN max. 150 kr. pr. familie. Mere herom i næste flyer. 

 Man kan benytte motionsrummet HELT GRATIS indtil 1. 

september. Herefter koster det 100 kr. pr. halvår (børn op 

til 16 år er gratis ifølge med voksne!) - ønsker man en gen-

nemgang af maskinerne og information om brug af rummet 

- så kontakt Kjeld (5168 5830). 

 Shelteren må også bruges af lokale - læs yderligere infor-

mation herom på skiltene på shelteren. 

 Leje af beboerhuset?? - kontakt Kjeld! 

 JUNI  2021 

Af flere årsager har vi valgt at aflyse årets loppemarked, som 

skulle have være afholdt i weekenden 26. - 27. juni. 

Den væsentligste årsag er, at der mødte for få op til medhjæl-

permødet 7. juni - og slet ingen ”nye kræfter”. Vi er heller ikke 

sikre på, at vi kan overholde gældende ”coronaregler” - derfor 

må vi erkende, at det nu er slut med loppemarkeder i Grænge 

Beboerforening. 

De ting, vi har indsamlet, overdrages til spejderne i 

Sundby!! 

Når vi ikke længere skal afholde loppemarke-

der, har vi ikke brug for det store telt, og det er 

for godt til bare at have liggende. Teltet er lavet 

af et særdeles solidt stativ (galvaniserede vand-

rør!), og teltdugen er syet af godkendt presenning. Teltet må-

ler 30 x 8 meter, og i enderne kan der åbnes for biler af vare-

vognsstørrelse. 

Teltet kan stå ude hele året og kan derved erstatte en lille la-

gerbygning. INTERESSERET?? - SÅ KONTAKT KJELD (5168 

5830). 



”SPOR GRÆNGE” er blevet opdateret, så nu 

kan man få meget mere at vide om Grænge ved 

at gå en tur gennem byen. I selve Grænge er 

der nu 4 informationstavler, der fortæller om 

”Bondelandebyen”, ”Andelslandsbyen”, 

”Jernbanen” og ”Teglværkerne”, og på ruten 

igennem ”Studehaven” kan man læse om, hvad 

en ”Byskov” og en ”Studehave” er. 

I denne flyer er indlagt den opdaterede in-

formationsfolder, der også er at finde i den 

gule boks ved beboerhuset! 

Endelig lykkedes det at afholde generalfor-

samling - ca. 20 mødte frem 25. maj, og vi kunne godt have øn-

sket et lidt større fremmøde, men set i lyset af corona-

situationen, er vi ganske tilfreds! 

Derimod er vi ikke så tilfreds med, at det ikke lykkedes at få 

valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og derfor vil vi til generalfor-

samlingen i 2022 fremsætte forslag om ændring af vedtægterne, 

således at vi kan nøjes med en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Det antal er også tilstrækkeligt til at drive foreningen - så længe 

det er muligt at få medlemmerne til at hjælpe med konkrete op-

gaver, så det håber vi også vil gøre sig gældende fremover!! 

Aktivitetsplanen for den kommende sæson blev godkendt - se 

den på foreningens hjemmeside. 

HUSK - at du kan få meget mere at vide 

om Grænge i perioden 1977 - 2020 ved at 

gå ind på beboerforeningens hjemmeside - 

www.graenge-beboerforening.dk. Klik på 

”Historie” i øverste bjælke på forsiden!! 

 

Vi har planer om at holde STOR INDVIELSESFEST i Byparken 

lørdag den 28. august - det hele afhænger af, om vi via fonde 

kan skaffe det økonomiske grundlag for arrangementet! 

De foreløbige planer er: 

  - lær at spille petanque. 

  - gå/løb en tur på Grænge Spor (eller en del deraf) 

  - leg på hoppeborg. 

  - spil og lege i parken. 

  - få en trøje med beboerforeningens logo. 

  - få noget at drikke til en ny grillet pølse. 

Det hele afhænger altså af, om vi kan skaffe penge til ar-

rangementet - MEN RESERVER ALLEREDE NU DAGEN! 

Yderligere information i august måned!!  

 

Petanquebanen i Byparken er færdig, og der er indkøbt et nyt 

bord-bænkeset, OG begge dele må man meget gerne benytte 

allerede nu. 

Men der kommer mere endnu - der bliver lavet en overdæk-

ning over det nye bord, og der bliver opsat flere legeredskaber. 

Det hele skulle meget gerne stå færdigt senest 28. august. 

Hvis du allerede nu har lyst til at stifte nærmere be-

kendtskab med petanque-spillet, så viser og fortæller 

Niels Jørgen gerne herom. Ring på telefon 2990 1350 

eller kom forbi Kanalvej 41. 

Efter 28. august håber vi, at vi kan sætte 

system i spillet - aftale spilledage og/eller 

lave et reservationssystem! 


