
Bylavet sørger traditionen tro for at tænde byens juletræ ved 

branddammen - i år i reduceret omfang. Pærerne er skiftet ud til 

led-pærer og træet vil være slukket nogle af døgnets timer. 

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 17.00 bli-

ver juletræet tændt, og der er julesang, 

glögg og æbleskiver. 

TAK til bylavet - og vi regner med, at der også i 

år er rigtig mange af byens beboere, der vil væ-

re med til at byde julen velkommen til Grænge! 

Endnu en gang er det lykkedes at opnå fondsmidler til at for-

bedre beboerhuset! 

Nordeafonden og Veluxfonden har giver 25.000 kr. hver til at 

indrette toilet og bad i vaskehuset, men da vi er usikre på, om 

50.000 kr. er nok til dette projekt, vil vi lave så meget af arbej-

det som muligt via frivilligt arbejde. 

Derfor må DU meget gerne melde dig til at tage del i pro-

jektet - store og små ”bidrag” er velkomne. Vi plejer at 

have et hyggeligt arbejdsfællesskab, og der er altid ind-

lagt flere kaffe og drikkepauser! 

Vi satser på, at gå i gang lige efter jul, så de nye faciliteter kan 

tages i brug omkring 1. april. Når vi kommer så 

langt, har vi ikke længere brug for toiletvognen 

- den sætter vi til salg til en rimelig pris! 

Tilbud om hjælp og tilbud på toi-

letvognen gives til Kjeld (5168 

 NOVEMBER 2022 

SØNDAG DEN 11. DECEMBER INVITERER VI ALLE TIL JU-

LESTUE I BEBOERHUSET KL. 14 - 17. 

 Julemandens kone kommer på besøg (julemandens kane er 

til reparation!) - hun har sin kurv med, hvori der er gode 

sager til børnene. 

 Juletræet mangler pynt, derfor skal alle børn tage noget 

pynt med (helst hjemmelavet! - det er adgangsbilletten! 

(De voksne har gratis adgang!!). 

 Vi har samlet naturpynt og købt ind, så man kan lave sin 

egen juledekoration - voksne må gerne hjælpe! 

 Der er glôgg og æbleskiver til alle - glôgg kan byttes til so-

davand eller æblemost (måske kaffe!).  

 Det er gratis at deltage, beboerforeningen er vært - 

vi forventer kun julepynt og det gode julehumør. 

 Da julemandens kone skal finde ud af, om hun skal tage 

den lille eller den store kurv med, skal hun vide, hvor man-

ge, der kommer. Derfor skal man tilmelde sig - ring eller 

send en SMS til Kjeld (5168 5830) og opgiv antal 

børn og antal voksne - SENEST MANDAG DEN 5. DE-

CEMBER. 



Den 2. november var vi ca. 20 personer, der deltog i præsentati-

onen af hjertestarteren. Hjertestarterens funktioner blev gen-

nemgået af en repræsentant fra det firma, hvor vi har købt hjer-

testarteren, men ingen af ”os andre” havde fat i apparatet! 

På mødet blev der også drøftet førstehjælp og et eventuelt kur-

sus i førstehjælp, og bestyrelsen lovede at undersøge mulighe-

derne for et kursus. 

I ugen derefter modtog foreningen 5.000 kr. fra en anonym bi-

dragsyder, og det letter bestyrelsens arbejde betydeligt, da et 

kursus koster mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. 

Derfor er vi nu gået i gang med at afsøge mulighederne, og vi 

regner med, at vi kan tilbyde et kursus i begyndelsen af 2023. 

Der skal findes en instruktør og en kursusdato. 

Vi melder en dato ud i næste flyer, der bliver udsendt i januar 

måned. 

TAK til bidragsyderen - ud over støtten til det gode for-

mål, er det også en støtte til foreningens arbejde! 

SÅ BLEV DET JUL 2022 

VED GRÆNGE BEBOER-

HUS. 

STOR TAK TIL GRÆNGE 

SKOV, DER IGEN I ÅR 

HAR DONERET ET FLOT 

JULETRÆ, SOM LYSER OP 

VED BEBOERHUSET I 

DENNE SØDE JULETID!  

Vi anbefaler, at man er ude i god tid, 

hvis man ønsker at leje beboerhuset.  

I 2022 har vi haft ca. 40 udlejninger, 

og der er allerede reserveret 13 

weekender i 2023. 

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! 

 

 

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! 

Tilmeldingsfristen er overskredet, men der er 

endnu meget få ledige pladser, så ring til Kjeld 

(51685830), hvis du/I vil være med! 

Det koster 75 kr. pr. person (25 for børn) og 

max. 150 kr. pr. familie. 

Tirsdag den 31. januar kl. 18.00 er der igen fæl-

lesspisning, men vi har endnu ikke besluttet, hvad der 

skal serveres. Det bliver helt sikkert noget godt, så du/I 

kan roligt melde til - senest tirsdag den 24. januar. 

 


