
KONTINGENT FOR 2022 

KONTINGENT FOR 2022 

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 - 2022 
100        00 

 100         00 

 JANUAR 
2022 

Hele 3 gange har vi søgt Trygfonden om at få tildelt en hjerte-

starter, men hver gang har vi fået afslag - så vi må glæde os 

over, at 29 andre ansøgninger har givet bonus med i alt 

1.549.899 kr. til andre formål!! 

På opfordring fra flere medlemmer forsøger vi så at indsamle 

penge til en hjertestarter blandt Grænges beboere - den meto-

de har flere andre steder bevirket, at man har fået opsat hjer-

testartere i andre lokalområder. 

Vi skal indsamle 20.000 kr. for at få råd til en hjertestar-

ter, og så kommer der en årlig driftsudgift, men den kan 

vi godt klare inden for foreningens budget. 

I første omgang beder vi om tilsagn om støtte - vi vil ik-

ke ”opkræve” pengene, før vi er sikre på, at vi når de 

20.000 kr. 

SEND DERFOR EN MAIL, EN SMS ELLER RING TIL KJELD  

(jettekjeld@hotmail.dk - TLF. 5168 5830) INDEN 1. 

MARTS MED TILBUD OM, HVAD DU VIL BIDRAGE MED! 

                    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!! 



 Julen er vel overstået, og vi kunne glæde os over en masse 

julelys i Grænge i den mørke tid. TAK til Bylavet for jule-

træet, tale, sang, glögg og æbleskiver ved branddammen, 

TAK til Grænge skov for juletræet, som vi satte op ved be-

boerhuset - og TAK til alle jer, der lyste op ved jeres priva-

te hjem! 

 Byparken er nu færdigindrettet - der mangler kun at blive 

monteret en læ-væg på den overdækkede plads, og så skal 

legeredskaberne have en gang træbehandling til foråret. 

ALLE er velkomne til at bruge parken til spil og leg! 

 Beboerhuset er lukket for udlejning indtil 17. januar 

(COVID!), men så håber vi også, at vi må bruge huset igen 

(motionsrummet må godt benyttes!!!). 

 - og så skal vi da huske at ønske GODT NYTÅR til alle. Vi 

håber, at I er så tilfredse med foreningen, at I med glæde 

betaler kontingent for 2022! 

 DER ER BANKOSPIL IGEN TORSDAG 

DEN 3. FEBRUAR KL. 18.00 I BEBO-

ERHUSET MED LOTTERI OG GODE 

GEVINSTER! 

I 2020 havde vi en ”spontan” og meget vellykket Sct.hans-fest 

ved Beboerhuset med hoppeborg, snobrød, grillmiddag og bål. Det 

lod sig ikke gøre i 2021, men vi vil gerne gentage festen her i 

2022. 

Det kræver, at der er nogen, der vil stå for festen - besty-

relsen hjælper gerne til. Vi har brug for 3-4 frivillige - hop-

peborgen er allerede bestilt! 

Ring til Kjeld (5168 5830), hvis du har tid og lyst til at 

hjælpe til. 

 

Forårssæsonen forsøger vi at starte TORSDAG DEN 24. FEBRUAR, 

for så håber vi, at corona-reglerne tillader, at vi igen må samles 

uden restriktioner.  

Vi mødes som sædvanligt klokken 18 i Beboerhuset - FORSAM-

LINGSGÅRDEN SØRGER FOR EN 

”VINTERGRYDE”, OG DESSERTEN ER EN 

HEMMELIGHED!! 

TIRSDAG DEN 29. MARTS  mødes vi 

igen kl. 18.00 i Beboerhuset - menuen er ikke fastlagt 

endnu, så du har mulighed for at komme med et for-

slag! 

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

tekjeld@hotmail.dk senest mandag den 21. februar - og senest 

fredag den 25. marts, når det gælder fællesspisningen 29. 

marts. 

Det koster 75 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 22. marts kl. 

19.00 i Beboerhuset 

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde senest mandag den 14. marts 

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

 Regnskabet ligger til gennemsyn hos formanden fra mandag 

den 7. marts. 

Inden generalforsamlingen omdeles en flyer, hvor 

der gives yderligere informationer om generalfor-

samlingen. 


