
I januar modtog vi følgende brev fra Nordeafonden: 

Kulturhusene er en broget flok. Nogle er meget store med en 

stab af faste lønnede ansatte og en årlig tocifret millionomsæt-

ning, mens andre drives af enkelte frivillige for nogle få tusinde 

kroner. 

Men alle kan nu søge fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. fra Nordea-

fondens Kulturhuspulje til aktiviteter, udstyr, foreningsfornyelse 

og uderum. Den samlede pulje er på 25 mio. kr. 

Hvorfor støtter Nordea-fonden kulturhusene? 

En kortlægning af landets kulturhuse viser, at der er befolk-

ningsgrupper, som bruger fællesskaberne i mindre grad. Det 

gælder for eksempel unge, etniske minoriteter og mennesker i 

særligt udsatte positioner. 

I Nordea-fonden håber vi, at en økonomisk håndsrækning kan 

være med til at sætte gang i en foreningsfornyelse, som frister 

flere fra andre målgrupper til aktiv deltagelse i foreningerne. 

Aktiviteterne kan være foreningsdrevne, selvorganiserede eller 

drevet af husenes medarbejdere. Og det vil fremme mulighe-

derne for støtte, hvis der er tænkt bæredygtighed – både social 

og miljømæssig bæredygtighed – ind i projekterne. 

Det er da synd at lade dette tilbud gå fra os - derfor op-

fordres alle i Grænge til at tænke positivt og kreativt - 

”HVAD MANGLER VI I GRÆNGE, DER KAN GØRE LIVET I 

BYEN ENDNU MERE SPÆNDENDE??” 

Kom med gode ideer til bestyrelsen, så vi sammen kan 

beskrive og beregne ideen, og så få en ansøgning afsted! 

ANSØGNINGSFRISTEN ER 31. MAJ, MEN KOM HURTIGST 

MULIGT. SÅ VI KAN STRIKKE NOGET GODT SAMMEN - vi 

sørger for ansøgningen - det har vi jo prøvet før!! 
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TIRSDAG DEN 21. 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 13. marts.  

Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn hos kasserer 

Hans Malmskov (4232 4839), hvis nogen skulle ønske at se det 

inden generalforsamlingen. 

Sidste år blev vedtægterne ændret, således at bestyrelsen nu 

består af 5 personer. I år er Michael Browa, Michael Heyn og 

Kjeld Larsen på valg, og Michael Heyn ønsker ikke genvalg - 

derfor skal vi finde en afløser for Michael - vi håber, at der er 

nogen/nogle (!), der har lyst til at ”give en hånd med”. 

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

lingen er der traditionen tro BANKOSPIL!! 

                    HAR DU HUSKET ”KONTINGENT FOR 2023”??
HVIS IKKE - så betal 100 kr. via MobilePay til 4232 4839 ELLER på 

vores konto 5359 0669354.  



Den første torsdag i måneden er der 

banko i beboerhuset kl. 19.00, men i 

april flytter vi til den anden torsdag i 

måneden, da det er Skærtorsdag 

den 6. april. Derfor er planen for re-

sten af sæsonen -  torsdagene 2. 

marts, 13. april og 4. 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 ameri-

kansk lotteri med chokolade og vin som præmier! 

Sidste spilledag - torsdag den 4. maj - er der også en sidege-

vinst ved hvert banko! 

Det er som tidligere omtalt endnu en-

gang lykkedes at få kommune og fonde til at hjælpe os med at 

forbedre beboerhuset og omgivelserne. 

Lige nu er en flok frivillige i gang med at forbedre forholdene for 

brugerne af legepladsen og for turisterne, der benytter vores 

shelter eller græsplæne til slå teltet op på. 

Toiletvognen er blevet solgt, og i stedet for indretter vi toilet, 

bad og køkkenfaciliteter i udhuset bag ved beboerhuset. Bad og 

køkken får indgang via den tidligere vaskehusdør, og toilettet 

kommer man ind til via en ny dør på husets bagside. 

Den store container, der stod bag ved udhuset, er fjernet, og i 

stedet for bliver der plads til en shelter mere, som Friluftsrådet 

har bevilliget os. 

Takket være donationerne fra Nordeafonden, Veluxfonden og 

Guldborgsund kommune samt en masse frivillig arbejdskraft kan 

vi gennemføre projektet, som vi forventer at kunne afslutte 1. 

april, hvor den nye ”shelter-sæson” starter. 

OG SÅ er den store hæk ud mod marken fjernet og en ny plan-

tet, og der er sat hegn op, så hele grunden stadig er et lukket 

område, hvor børn kan lege (næsten) uden opsyn! 

 
HUSK NU, at man er ude i god tid, hvis man ønsker at leje 

beboerhuset. Lige nu er den første ledige weekend i 2023 

den sidste weekend i juli. 

1. Se alt om udlejning på hjemmesiden - 

www.graenge-beboerforening.dk 

2. Kontakt Kjeld vedr. leje af beboerhu-

set på tlf. 5168 5830. 

 

 

Sidste fællesspisning i denne sæson bliver ONSDAG DEN 29. 

MARTS. Vi mødes kl. 18.00 i Beboerhuset - menuen står Met-

te, Boye, Cindy og Svend for, så mød op og se, hvad kokkeholdet 

kreerer til os! 

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

tekjeld@hotmail.dk  senest onsdag den 22. marts. 

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

max. 150 kr. pr. familie. 

Der er plads til 40 personer - ”først til mølle” gæl-

der. 

Kurset den 6. februar var booket helt op, og det var dejligt, men 

det var på nær én udelukkende pensionister, der deltog. 

Derfor en kraftig opfordring til, at også yngre grængeboere 

melder sig til det kursus, vi tilbyder til efteråret! 

Vores hjertestarter har ikke den store værdi, hvis ingen tør - eller 

er i stand til - at bruge apparatet, for selv om hjertestarteren er 

”selvinstruerende”, er det vigtigt at brugerne kender til de mest 

basale førstehjælpsregler. 

Hjertestarteren har været hentet 2 gange indtil nu - mere 

om efterårskurset i næste flyer! 


