
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
               

Program for 2020
Januar:  
Onsdag den     8. kl. 19.30  Præmiewhist
Tirsdag den    28. kl. 19.00  Generalforsamling

Februar: . 
Onsdag den    5. kl. 19.30  Præmiewhist 
Søndag den  23. kl. 14.00  Fastelavnsfest 

Marts: 
Onsdag den    4. kl. 19.30  Præmiewhist   
Forårsrengøring dato kommer senere - Info følger 
 

Juni:  
Lørdag den   13. kl. 14.30  Sommerfest på sportspladsen  
                            kl. 18.00  Spisning i teltet
Oktober:  
Onsdag den    7. kl. 19.00  Opstart på kreative aftener 
Onsdag den  14. kl. 19.30  Præmiewhist 
Fredag den   23. kl. 18.30  Halloween og fællesspisning  

November:  
Onsdag den  11. kl. 19.30  Præmiewhist  
Onsdag den  18. kl. 18.30  Julehygge og kreativ aften 
Søndag den  29. kl. 19.00  Andespil



Forord:

Så er vi atter klar med et nyt program for det kommende år.

Vi satser på det der allerede fungerer og har derfor kun lavet få 
ændringer

Ud over programmet her, vil de enkelte arrangementer blive 
annonceret via mail samt vores hjemmeside. 

På Glædeligt gensyn i 2020.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grønning Beboerforening.



Generalforsamling i Forsamlingshuset
Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00

 

Der vil blive orienteret om det forgangne år og, hvad der skal ske i 
2020.
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er: 
Formand:  
Michael Corydon - mobil 2548 5749 
Næstformand: 
Karen Wobeser - mobil 2892 4694 
Kasserer:  
Lone Nykjær Nielsen - mobil 4221 6910
 

Sekretær: 
Mette Musgaard - mobil 2962 3394 
Menig:  
Vera Knudsen - mobil 6062 6542 

På valg er:
Lone Nykjær Nielsen Ønsker ikke genvalg 
Michael Corydon  Ønsker ikke genvalg 
                                           Men (modtager genvalg) 

På valg som suppleanter er:
Else Marie Hansen             Modtager genvalg 
Rasmus Østerbæk  Modtager genvalg

På valg som revisor er:
Jørgen Nielsen Modtager genvalg
Poul Carlsen  Modtager genvalg
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 

Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 
14. januar 2020.
 

Der vil blive serveret kaffe og brød. 



Årsberetning 2019 

Så er endnu et år passeret og vi kan igen kigge tilbage på et år, med mange 
gode aktiviteter og god stemning. 
Den 14. maj 2019 havde Grønning Beboerforening 40 års jubilæum! 
Som i denne sammenhæng ”ny” Grønningboer, føltes det ganske imponerende 
at være med til fejringen af sådan en dag. 
Vi er et meget lille lokalsamfund i et lille land, men at man kan forenes på tværs 
af generationer igennem 40 år, er for mig imponerende! 
Dagen bød på mange gode oplevelser for både ”gamle” og unge og det var 
en fornøjelse at se og opleve historiens vingesus, med besøg af mennesker 
som havde trådt deres barnesko i vores fælles forsamlingshus, samt tilflyttere 
gennem 40 år. 
Vera Knudsen kunne, udover lokalarkivet og andres bidrag, fremvise en stor 
samling af 40 års liv i Grønning og det hele blev fordøjet med gode anekdoter og 
en passende mængde kaffe og kage. En hel igennem fin oplevelse. 
Med et jubilæum i mente, oplevede vi sidste år til vores generalforsamling, at det 
var vanskeligt at stille en bestyrelse. 
Hvis vi gerne vil bevare vores beboerforening og måske endda fejre et endnu
jubilæum, så kræver det nok at flere ”nye” kræfter træder til. 
Beboerforeningen er båret af et fælles ønske om at bevare et fællesskab i vores 
eget lille lokalsamfund, samt bevare forsamlingshuset som en ramme om dette. 
Bestyrelsen oplever en meget stor velvilje til at hjælpe til, med både 
forsamlingshus og ved arrangementer, så bestyrelsens rolle er i høj grad et 
spørgsmål om at organisere og fordele. 
Alle skal have en stor tak for hjælp også i dette år, men vi skal gerne have flere 
som ønsker at indtræde i bestyrelsen! Så vi regner med et meget stort 
fremmøde til den kommende generalforsamling og vil naturligvis sørge for god 
forplejning. 
 

Vi har i foreningen en solid økonomi og trods en del færre udlejninger i 
indeværende år, så ser det fornuftigt ud. En større investering i form af nyt loft 
står dog for døren. Der er indhentet tilbud, samt sendt ansøgning til 
forsamlingshuspuljen. Vi regner naturligvis med at vores ansøgning går 
igennem, men agter at lave loftet uanset, da det har været et stort ønske længe 
og økonomien kan bære det.  
Grønning Beboerforening er båret af traditioner og fremmødet er flot, så tak til 
alle for deltagelse i det forgange år! Vi regner med nogle små nye tiltag i det nye 
år, men der ingen undskyldning for ikke at sætte sit præg i en super fin forening, 
så kom frisk og meld jer på banen til kampvalg når vi ses til generalforsamling i 
det nye år.

Michael Corydon-Mouridsen



Præmiewhist 
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.30
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30 
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.30
Onsdag den 14. oktober 2020 kl. 19.30
Onsdag den 11. november 2020 kl. 19.30

Kaffe og drikkevarer kan købes.
Brød til kaffen medbringer man selv.

Husk at tage naboer og venner med. 

Entre kr. 40,00

 
Fastelavnsfest 

Søndag den 23. februar kl. 14.00
Fastelavnsfesten starter i Grønning Kirke  
med børnegudstjeneste kl. 14.00.  
 
Herefter går turen til Forsamlingshuset, hvor børnene slår katten af 
tønden og vi kårer en kattekonge og en dronning. 

Der bliver serveret fastelavnsboller, kaffe, the og saftevand samt 
lidt sundt. 
Til børnene vil der også være slikposer.   
  
Entre: 
Voksne kr. 40,00 
Børn kr. 20,00
 

Medarrangør: 
Grønning Menighedsråd



Sommerfest på sportspladsen
Lørdag den 13. juni kl. 14.30

Vi starter eftermiddagen med at spise de kager, som deltagerne i 
kagebagningskonkurrencen har medbragt, og håber i år igen, at 
der er mange som vil deltage.  
 
 
 
 
 

Herefter er der tid til at røre sig.  
Vi lægger op til en rundbold  
turnering eller andre selskabslege. 
  
Kaffe, the, øl og sodavand kan købes.

Kl. 18.00 vil grillen være klar. 

Husk service, mad, drikkevarer og
kaffe og eventuel en ekstra trøje. 
 
Vi håber vejret er med os, og ser frem til nogle hyggelige 
timer.

Grønning cykel motionister 
 

Opstart i foråret, nærmere følger.
Kom og vær med sammen med andre cyklister.
Få en god aften med lidt motion,
og hyggeligt samvær over en kop kaffe.
Vi cykler 20 - 25 km. i moderat tempo.
Vel mødt.

Onsdags cyklisterne i Grønning

Der vil blive stemt 
om, hvilken kage 
der er bedst.  
Der vil være en fin 
præmie til vinderen. 



Kreativ aften
    Starter op onsdag den 7. oktober i uge 41

I forsamlingshuset fra kl.19.00.
Første gang vi mødes aftaler vi hvilken aften
der passer bedst for de fleste.

Er der en som kan noget særligt eller kender en, så byder vi gerne 
velkommen, så vedkommende kan komme og inspirere os.

Ved vådt vejr medbringes også gerne hjemmesko.

Entre: 10,- kr. til varmeudgifter. 

Der er ingen tilmelding, så tag gerne naboen under armen, til en
uforpligtende aften med hyggeligt samvær.

 
 

Alle former for kreative sysler er velkommen. 
 

Vi snakker og nørkler med det vi nu selv har lyst 
til at medbringe. 

Der kan også blive plads til et 
spil eller en sang undervejs.

Vi medbringer selv kaffe/ te, kop 
brød eller andre forfriskninger.



Halloween og fællesspisning
Fredag den 23. oktober kl. 18.30

                                               

 
For hyggens skyld, vil der være amrikansk lotteri 
i forbindelse med kaffen 

Tilmelding senest den 16. oktober til:
Karen, mobil 2892 4694
Michael mobil 2548 5749

Vel mødt til en rigtig hyggelig aften. 

Børnene kan medbringe 
græskar og kniv og snitte i 
løbet af aftenen

Menuen: 
Bliver en dejlig overraskelse.  
 

Pris: Voksne kr. 80,00  
         Børn     kr. 40,00



Julehygge og Kreativ aften 
Onsdag den 18. november kl. 18.30

Børnene kan bage pebernødder, som skal spises til kaffen. 
Herefter er der mulighed for lidt juleklip.
Medbring selv saks og lim. 

Der vil blive serveret gløgg, æbleskiver, 
pebernødder, saftevand og kaffe.

Pris: Voksne kr. 40,00 - Børn kr. 20,00 
 

Mulighed for salg af kreative sysler. 

Andespil  
Søndag den 29. november kl. 19.00 

Kom til et brag af et andespil, hvor vi spiller om  
20 ænder og lækre sidegevinster.

  

I pausen kan der købes kaffe og forfriskninger. 
Medbring selv brød.  
 

Husk denne dag vil der være mulighed  
for at tegne nyt medlemskab af 
beboerforeningen for 2021.

Amerikansk lotteri vil blive
solgt inden andespillet starter og 
vinderne udtrækkes i pausen.  
Gevinsterne er vores fantastiske sponsorgaver.

Her vil der være mulighed for, at lave 
juledekorationer, julekort, håndarbejde  
eller få et spil kort. 
Medbring selv materiale og pynt til dekorationerne.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leje af hele huset incl. service/slut rengøring:
Kr. 1.900,00  Depositum kr. 500,00 

Leje af lille sal og køkken incl. service/slut rengøring:
Kr. 1.400,00    Depositum kr. 500,00 

Leje af hele huset i forbindelse med en begravelse,  
incl. service og slut rengøring - dog max 4 timer: 

Kr. 1.200,00    Depositum kr. 500,00 
 

I forbindelse med udlejning - vil vi se Billed ID  
på lejere vi ikke kender... 

Ved mangelfuld rengøring i forbindelse med aflevering af 
huset: 
 

Kr. 200,00 pr. påbegyndt time.  

Ødelagte ting erstattes til dagspris. 
Leje ud af huset: 
 

Leje af gamle borde pr. stk.:   kr. 10,00
Leje af gamle stole pr. stk.:   kr.   5,00
Leje af gamle termokander pr. stk.: kr. 15,00 
 

Kontakt v/ udlejning: Inger Pedersen - Mobil 6160 6319 
 

Ved øvrige spørgsmål: 
Kig ind på vores hjemmeside: www.grønningbf.dk

Udlejning



Stor tak til alle vore sponsorer i 2019:
 
Aloe Vera v/ Bodil Jørgensen, Lyby Strand 
Bilfix v/ Rasmus Østerbæk, Grønning
Bowl’n’Fun, Skive 
Breum Blomster
By Bit, Jebjeg
Cykelpartner v/Michael Givskov, Jebjerg
Dagli’ Brugsen, Breum
Dam & Hovgaard A/S, Skive 
Fjordens Perle, Lyby Strand 
Fysioterapeuterne, Slotsgade
Givskov Cykler, Skive
Grønning Smedie og Maskinforretning
Henning Knudsen, Grønning
Helm, Adelgade 10, Skive
H.H.Transport
Jebjerg Plantehandel 
KlipTone Frisør og Parykhus, Skive
Klippehjørnet v/ Kristian, Jebjerg
Kop og Kande, Søndercenteret Skive
Lene og Saksen, Jebjerg
Lyby Frugt v/ Klaus Dalgaard
Mariannes hobby, Breum
Mary og Harry Jensen, Astrup Vig 
Matas, Frederiksgade Skive 
PhotoCare, Nørregade 16, Skive
Poul Bak Tømrerfirma, Jebjerg
Red Office, Skive   
Salling Bank, Skive 
SG-butik, Breum
Spisestedet v/ Louise Christensen, V. Lyby 
Skive Folkeblad 
Spar Nord
Super Spar, Jebjerg
Thise Mejeri
YouSee, Skive
Øster Grønning Vandværk TAK!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
               


