
Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L.  - 

tlf. 5168 5830- e-mail: jettekjeld@hotmail.dk  
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Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. - tlf. 2469 

8877 - e-mail: niels.odum.sorensen@gmail.com  

Kurt Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 To-
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kran07@gmail.com   

2 bestyrelsesposter er vakante.                    

 

 Er der ønske om, at vi genoptager den ugent-

lige cykeltur?? - SÅ mangler vi bare én, der 

vil være kontaktperson/igangsætter! 

 Det samme gælder en ugentlig gåtur - efter 

turen er der kaffe i Beboerhuset. Hvem går 

foran??? 

 Petanque?? - også her mangler vi én, der vil stå 

for spillet - gerne én, der kender reglerne, MEN DET ER 

INGEN BETINGELSE! 

 Og så er der jo mulig for at lave (næsten!) hvad 

som helst i Beboerhuset - det står kvit og frit til rådig-

hed for medlemmerne!! 

 Kontakt Kjeld, hvis du vil være med til at 

aktivere Grænge!! 

 MARTS 
2022 

TIRSDAG DEN 22. MARTS - afholder vi 

den ordinære generalforsamling i Beboerhuset kl. 19.00. 

Dagsordenen følger den gældende vedtægt (kan ses på vores 

hjemmeside www.graenge-beboerforening.dk under fanen 

”Foreningen” og så ”Vedtægter”). 

Iht. Vedtægten skal forslag, der ønskes behandlet på general-

forsamlingen, sendes til formanden (Kjeld Larsen, Lolle alle 25 

- jettekjeld@hotmail.dk) senest mandag den 14. marts.  

Bestyrelsen foreslår, at §7 ændres til, at bestyrelsen består af 

5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med 3 på ulige 

årstal og 2 på lige årstal. Det er en reduktion på 2 medlemmer, 

og begrundelsen er, at driften af foreningen sagtens kan over-

kommes af 5 personer! 

Vi har brug for ”nyt blod” - dels fordi bestyrelsen ikke er 

fuldtallig pt., og dels fordi ét medlem ønsker at trække 

sig fra bestyrelsen. 

Vi byder på kaffe/te med kringle mv. - og efter generalforsam-

lingen er der traditionen tro BANKOSPIL!! 

                    HAR DU HUSKET ”KONTINGENT FOR 2022”?? 

HVIS IKKE - så betal 100 kr. via Mobil-pay til 4232 4839 ELLER på 

vores konto 5359 0669354.  



- hvor Grænge var en meget levende og aktiv landsby med man-

ge forretninger, 3 skoler, et teglværk, mange håndværkere og 

selvfølgelig alle landmændene, der dengang hed bønder! 

Alt dette oplevede Jørgen Pyndt, der for år tilbage stod for en 

velbesøgt byvandring gennem Grænge, og som har beskrevet sin 

opvækst i Grænge i 50’erne og 60’erne i bogen ”Lun luft og fed 

ler”. 

Lokalhistorisk arkiv i Toreby og Beboerfor-

eningen er gået sammen om at indbyde til 

en aften med Jørgen Pyndt, hvor han vil 

fortælle om sin opvækst i Grænge. Det 

sker ONSDAG DEN 20. APRIL KL. 19.00 I 

BEBOERHUSET. 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen!!!!!! 

Et par stykker har tilbudt at hjælpe til med at arrangere 

årets Sct.hansfest - MEN VI SKULLE GERNE BRUGE ET PAR 

STYKKER MERE!! 

Vi forestiller os en ”familiedag” med bl.a. hoppeborg, grill 

og bål, men som arrangør er man selv med til at planlægge 

dagen. 

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

hjælpe til. 

Så er der god gang i bankospillet igen - kom 

og vær med torsdagene 3. marts, 7. april og 

5. maj. 

Vi spiller 24 spil om gode præmier, og så er 

der kaffe og oste/pålægsmadder med i prisen 

- 60 kr. for 6 plader. Hertil amerikansk lotteri 

med chokolade og vin som præmier! 

 Vi anbefaler, at man er ude i god tid, hvis man ønsker at leje beboerhu-

set. En weekend koster 1.700 kr. (1.800 kr. for ”ikke-medlemmer”), og 

en hverdag 550 kr.  

1. Se alt om udlejning på hjemmesiden - www.graenge-

beboerforening.dk 

2. Kontakt Kjeld vedr. leje af beboerhuset på tlf. 5168 5830. 

3. Leje af trailer? Ring til Hans (4232 4839) - 50 kr. pr. dag. 

 

Sidste fællesspisning i denne sæson bliver TIRSDAG DEN 29. 

MARTS. Vi mødes vi kl. 18.00 i Beboerhuset - menuen bliver 

en forårsret fra Forsamlingsgården samt dessert/kage og kaffe. 

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

tekjeld@hotmail.dk  senest fredag den 25. 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” gæl-

der. 

DET GÅR - men lidt langsomt! 

I flyeren fra januar 2022 opfordrede vi til, at Grænges beboere 

”splejser” til en hjertestarter, som det ikke er lykkedes at skaffe 

sponsorer til. Vores mål er at indsamle 20.000 kr. til en hjerte-

starter, som vi kan placere centralt i byen - vi er kommet godt og 

vel halvvejs! 

Hvis du vil give et bidrag, så giv Kjeld besked (5168 5830) 

- vi indhenter i første omgang tilsagn, og pengene skal 

først indbetales, når vi er sikre på, at vi kan indsam-

le tilstrækkeligt med mid- ler. 


