
KONTINGENT FOR 2023 

KONTINGENT FOR 2023 

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 - 2023 
100        00 

 100         00 

 JANUAR 
2023 

For et år siden opfordrede vi alle i Grænge til at give et bidrag til an-

skaffelse af en hjertestarter - og det lykkedes på kort tid at indsamle 

22.000 kr. til formålet. Hjertestarteren er nu opsat på beboerhuset og 

klar til brug - men hvordan bruger man den? 

I november havde vi et fyraftensmøde, hvor hjertestarteren blev gen-

nemgået, men der var ikke lejlighed til at prøve apparatet. 

Derfor kan vi nu indbyde til et KURSUS I FØRSTEHJÆLP MAN-

DAG DEN 6. FEBRUAR KL. 16.00 - 21.00 i beboerhuset - takket 

være en anonym donation på 5.000 kr.!!! 

De grundlæggende principper for førstehjælp bliver gennemgået, og 

kursisterne får mulighed for at prøve førstehjælp i praksis. Kurset va-

rer 4 timer, og midtvejs holder vi en spisepause. Der er plads til 10 

deltagere, og princippet ”først til mølle ”gælder. 

KURSET ER GRATIS - TILMELDING TIL KJELD (5168 

5830) - DE 10 FØRSTE FÅR PLADSERNE!! 

 

 

                    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 på trods af energikrisen glæde 

os over en masse julelys i Grænge i den mørke tid. TAK til bylavet 

for juletræet, tale, sang, glögg og æbleskiver ved branddammen, 

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

set - og TAK til alle jer, der lyste op ved jeres private hjem! 

 ”Julestuen” 11. december havde fin tilslutning - dejligt at ”unge 

kræfter” (Cindy og Julie) tog initiativ til at skabe mere aktivitet i 

beboerhuset. Andre gode ideer til aktiviteter i beboerhuset er me-

get velkomne!! 

 På grund af misforståelser mellem beboerforenin-

gen, bylavet og kommunen endte det med, at det 

tilsyneladende syge bytræ blev fældet, og er erstat-

tet med et nyt. Det nye træ er plantet, og kommu-

nen har valgt at plante et stort træ, der allerede 

fylder godt ved siden af branddammen - TAK FOR 

DET! 

 - 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 2023! 

 

I flyeren for december fortalte vi, at Nordeafonden og Veluxfonden har 

givet hver 25.000 kr. til indretning af toilet og bad i vaskehuset. Vi har 

taget hul på projektet og håber, at vejret tillader, at vi kan få kloakeret i 

januar måned. Vi håber, at beløbet rækker til et toilet og et baderum med 

varmt og koldt vand. Det varme vand skal en solfanger på taget sørge 

for! 

Når byggeriet står færdigt til sæsonstart 1. april, har vi ikke længere brug 

for toiletvognen, som vil blive fjernet (solgt), og i stedet for bygger vi en 

shelter mere, der kan stå, hvor toiletvognen står i 

dag. 

En shelter er ikke gratis, så ”Friluftsrådet” har be-

tænkt os med 15.000 kr. til en shelter mere!! 

STOR tak til fonde og Friluftsrådet! 

 

 

Forårssæsonen starter TIRSDAG DEN 31. JANUAR, og de følgende 

fællesspisninger bliver 22. februar og 29. marts - sæt ”X” i ka-

lenderen allerede nu!! 

Vi mødes som sædvanligt kl. 18.00 i beboer-

huset, og den 31. januar serveret vi indbagt 

mørbrad med flødekartofler og en 

”lækker dessert” + kaffe/te. 

ONSDAG DEN 22. FEBRUAR mødes vi igen kl. 

18.00 i beboerhuset. Menuen er ikke fastlagt endnu, så 

du har mulighed for at komme med et forslag! 

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

tekjeld@hotmail.dk senest mandag den 23. januar - og 

senest onsdag den 15. februar, når det gælder fællesspis-

ningen 22. februar. 

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. 

Det er blevet populært at gå til BANKO  - i december var der fak-

tisk ”fuldt beboerhus”. Vi spiller første torsdag i måneden om 24 

kødpakker fra slagteren i Nysted, og halvvejs er der kaffepause 

med ”oste– eller rullepølsemadder”. Prisen er uændret 60 kr. for 6 

plader eller 10 kr. pr. plade. Næste BANKOAFTEN er 5. januar, og 

herefter er det…... 

 2. februar kl. 19.00. 

 2. marts kl. 19.00. 

 30. marts kl. 19.00 (den 6. april er skærtorsdag!!). 

 4. maj kl. 19.00 (den dag også med sidegevinster!!). 


