Nu starter den nye BANKO-SÆSON, og vi lægger ud TORSDAG den 1. september kl. 19.00 i beboerhuset.


Det koster 60 kr. for 6 plader - en enkelt kan købes
for 10 kr.



Vi spiller 24 spil på en aften, hvor vi skiftevis fylder en
række og en hel plade.



Gevinsterne er kødpakker.



Lotteri med vin, chokolade og kaffe som gevinster.



Kaffe/te med brød er med i prisen - og øl og vand kan
købes.



Vi spiller den første torsdag i måneden - dog 10. november og både 2. og 30. marts (første torsdag i april
er skærtorsdag!).



VI HAR VALGT AT FASTHOLDE ”GAMLE PRISER” OG
HÅBER, AT VI ALLIGEVEL KAN FÅ
DET HELE TIL AT LØBE RUNDT PÅ
TRODS AF, AT ALT ER STEGET. DERFOR ER DET VIGTIGT, AT DER ER
GOD TILSLUTNING TIL BANKOSPILLENE - JO FLERE VI ER, JO BEDRE
ØKONOMI!

Vi anbefaler, at man er ude i god tid, hvis man ønsker at
leje beboerhuset. En weekend koster 1.700 kr. (1.800 kr.
for ”ikke-medlemmer”), og en hverdag 500 kr.
1.

Se alt om udlejning på hjemmesiden - www.graenge
-beboerforening.dk

2.

Kontakt Kjeld vedr. beboerhuset på tlf. 5168 5830.

3.

Lån af trailer? Kontakt Hans (4232 4839), og prisen
er 50 kr. pr. dag.

AUGUST

2022

Af forskellige årsager har beboerforeningen oplevet nogle
”bump på vejen” med hensyn til aktiviteter, men nu er vi på
banen igen!
ALLE indbydes til SENSOMMERFEST VED BEBOERHUSET
LØRDAG DEN 27. AUGUST KL. 14.00.



Kl. 14.00 står der hoppeborge parat for børn og barnlige
sjæle. Samtidig åbner caféen, hvor der sælges kaffe/te og
kage til rimelige priser. Øl og vand kan også købes.



Kl. 15.00 tænder spejderne bålet på vores nye bålsted, så
man kan bage snobrød og riste pølser.



Forskellige ”familieaktiviteter”, hvor alle kan være med.



Kl. 17.00 tænder vi op i grillen - medbring selv
”madkurven” - hvis ikke alle pølserne er
blevet ristet over bålet, er der gratis pølser, så længe lageret rækker!

Kaffe/te, kage øl og vand kan købes i caféen - alt andet er GRATIS.

Efteråret nærmer sig, og så har vi igen tid til at mødes til fællesspisning.

DET LYKKEDES at indsamle 17.000 kr. til en hjertestarter TAK FOR ALLE BIDRAG! - og de manglende ca. 5.000 kr.
tager vi fra foreningskassen.

Fredag den 30. september kl. 18.00 lægger vi
ud med skinke med flødekartofler og æblekage til
dessert.

I god tid før sommerferien bestilte vi en hjertestarter og et varmeskab, og varmeskabet fik vi leveret med det samme med besked om, at hjertestarteren ville komme om 5 uger. MEN inden
de 5 uger var gået, meddelte leverandøren, at der var problemer
med hjertestarteren - producenten kunne ikke fremskaffe materialer.

Onsdag den 26. oktober mødes vi igen kl.
18.00 i beboerhuset - menuen er ikke fastlagt endnu, så du har
mulighed for at komme med et forslag!
Tirsdag den 29. november serverer vi traditionen tro julemad.

DERFOR er hjertestarteren endnu ikke sat op, men det sker, så
snart vi får den leveret.

Tilmelding skal ske til Kjeld (5168 5830) eller mail jettekjeld@hotmail.dk senest en uge før - altså 23. september,
19. oktober og 22. november.
Det koster 75 kr. pr. person (25 for børn) og max. 150 kr. pr. familie.
Der er plads til 40 personer - ”først til mølle” gælder.

Som bekendt er beboerforeningen tilmeldt ”NATURLANDET”,
som bl.a. er en app, hvor man kan finde en masse spændende
oplysninger om naturaktiviteter på Lolland og Falster. Har du
ikke allerede app’en på din telefon, kan det varmt anbefales at
downloade den!

Vi har glæde af NATURLANDET, fordi man booker og betaler for
shelter og teltplads via appen. OG via ordningen har vi fået 4
madrasser til udlejning til sheltergæsterne og nu også fået en
bålplads.
Bålpladsen består af 3 bænke, der er placeret rundt om bålstedet, der er en høj metalring, hvori man lægger brændet, og
over bålet er der en rist, hvorpå man kan tilberede et måltid.
Bålpladsen har været efterspurgt af vores overnattende gæster,
men Grænges beboere er også velkommen til at bruge pladsen
- DOG MÅ BÅLPLADSEN KUN BRUGE AF VOKSNE - vi håber, at I
forældre vil indskærpe det for jeres børn!
BRUG BEBOERHUSET OG LEGEPLADSEN MED BÅLPLADS MEN LAD VÆRE MED AT MISBRUGE FACILITETERNE!

Motionsrummet på 1. sal i beboerhuset bliver brugt hele året og
på alle tider af dagen, men der er stadig plads til flere!


Nye brugere kontakter Kjeld (5168 5830) for at få de
praktiske oplysninger angående brug af lokalet - og også
gerne en gennemgang af redskaberne.



Man skal være medlem af foreningen - kontingent 100 kr.
om året som opkræves i januar, og så betaler man yderligere 200 kr. om året for at
bruge motionsrummet. De 200 kr. opkræves
i september.



Alle indbetalinger sker til Hans - gerne Mobilepay på telefon 4232 4839.

