
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. 

På vores hjemmeside kan du selv se, om beboerhuset er 

ledigt. Gå ind på www.graenge-beboerforening.dk - klik 

på fanen ”Aktiviteter” og herefter rubrikken ”Kalender”. 

Her er alle aktiviteter og udlejninger noteret! 

 

 

BANKO fik en god start i september og oktober - næste 

gang er 10. november, og sidste spil i 2022 er 1. december. 

 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. 

 I december ”flotter vi os” med side-

gevinster. 

 OKTOBER 
2022 

Så lykkedes det at få hjertestarteren leveret og monteret, og 

den er nu også klargjort til brug! 

Men hvordan fungerer sådan et apparat??  - det får vi svar på 

ved et FYRAFTENSMØDE ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 17.00 I 

BEBOERHUSET. 

En repræsentant fra leverandøren bruger godt en time på at 

vise, hvordan man bruger en hjertestarter, og alle interessere-

de er velkommen til at deltage i mødet - foreningen giver lidt 

at drikke. 

”KONTAKTPERSON” - Beboerforeningen har brug for én eller 

gerne flere personer, der vil påtage sig opgaven at være kon-

taktperson(er) i forhold til brugen af hjertestarteren - meld dig/

jer til bestyrelsen. 

KURSUS. Beboerforeningen tager også gerne initiativ til 

et førstehjælpskursus, hvis der er behov for det - det snakker 

vi om på fyraftensmødet 2. november!! 

Endnu engang TAK til alle, der har bidraget til hjertestar-

teren, og STOR TAK til det medlem, der ikke syn-

tes, at foreningen skulle tage de manglende 

5000 kr. fra kassen, og derfor sponserede det 

manglende beløb! 

 

 



Vi går en kold tid i møde - både fysisk og mentalt. På det fysiske 

plan truer energikrisen med dyr elektricitet og måske manglende 

varme, og på det mentale plan gælder det sikkerheden på ver-

densplan, der er truet fra mange kanter. 

Allerede nu kan vi læse, at julebelysningen i gaderne og forret-

ningerne er reduceret eller helt aflyst, men så må vi jo selv gøre 

noget for at skabe julestemningen! 

 

 

Bylavet regner med at fastholde traditionen med at tænde byens 

juletræ ved branddammen, men i reduceret omfang. Pærerne 

skiftes ud til led-pærer og træet vil være slukket nogle af døg-

nets timer. 

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 17.00 kan I godt notere i 

kalenderen til juletræstænding, julesang, glögg og æble-

skiver. 

 

SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 14.00 - 17.00 er der JU-

LESTUE i beboerhuset - især for børnefamilier, MEN ALLE 

ER VELKOMMEN. 

Vi pynter juletræet med det julepynt, du kommer 

med - selvfølgelig noget, du selv har lavet! 

Vi laver juledekorationer af naturens julepynt - vi 

sørger for ler, lys og gran, men du må gerne tage 

pynt med til din dekoration! 

Vi drikker varm kakao og spiser æbleskiver og (måske!) slik! 

De voksne kan købe glögg, kaffe/te og æbleskiver 

til de sædvanlig rimelige beboerforeningspriser. 

Det er gratis at deltage - nærmere informati-

on følger! 

 

Så blev der taget hul på sæsonen - 30. september var vi godt 20 

personer, der mæskede sig i flødekartofler, 

skinke og æblekage! 

Onsdag den 26. oktober kl. 18.00 mødes vi 

igen - og gerne flere! - til lasagne med salat og 

flute, og til dessert er der is med brombær

-coulis.  

Tirsdag den 29. november kl. 18.00 serverer vi traditionen tro 

julemad. Det vil sige sild med karrysalat, grønlangkål med 

skinke og pølse og risalamande til dessert. Hertil en juleøl 

og en enkelt snaps! 

Tilmelding skal ske til Kjeld (5168 5830) eller mail jet-

tekjeld@hotmail.dk senest en uge før - altså 19. oktober og 22. 

november. 

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. 

 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 sep-

tember. 

 Alle indbetalinger sker til Hans - gerne Mobile-

pay på telefon 4232 4839. 


