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Kære borger i Grumstrup og Omegn
Du sidder nu med den første NyhedsPost. Det er samtidig den eneste, der 
bliver udgivet på papir. Fremover vil NyhedsPosten blive udsendt på mail. 

NyhedsPosten vil komme et par gange om året og det er tanken, at den 
skal indeholde informationer, historier og opfordringer fra huset. 

Har du lyst til at modtage nyt fra os fremover, skal du sende din mailadresse 
til Berith: berith@toftgaard.org. Så kommer du på listen over modtagere. Du 
kan naturligvis til enhver tid blive slettet fra listen, ved at sende en afmeld-
ing til samme adresse.

Velkommen til; vi håber, du får glæde af det nye tiltag.

Der sker meget i huset lige nu…
Gennem det sidste års tid har bestyrelsen arbejdet hårdt på at skabe et for-
samlingshus, der kan imødegå nutidens krav og ønsker til et fælles samlings-
punkt.

Der arbejdes ud fra en plan, der indeholder 3 større indsatser:
1) Husets gamle oliefyr udskiftes med et nyt og langt mere effektivt oliefyr. Et 

moderne oliefyr bruger op til 30% mindre olie og giver mulighed for fjern-
styring. Det sparer miljøet for CO2 og husets økonomi for unødvendigt 
høje udgifter.

2) Scenen skal pilles ned, gulvet støbes i niveau og alle vægge + loft iso-
leres, så rummet kan bruges til møbelopbevaring. Scenehullet lukkes med 
en foldedør, så man stadig kan etablere en midlertidig scene.

3) Da baren frigøres for møbelopbevaring, gives der mulighed for en mindre 
renovering herinde. Lokalet friskes op med lidt nye møbler m.m.



Det kræver både tid og penge
Bestyrelsen har det sidste år arbejdet med indsamling af penge til projek-
terne – og vi er godt på vej uden dog at være helt i mål. Mange har allerede 
bidraget ved at købe sponsorstole; der er indtil nu solgt ca. 35 stk. – Tusind 
tak for det! Har du ikke fået dit navn på én endnu eller ønsker du at give et 
bidrag til huset, har du stadig muligheden. Kontakt Aage: 4018 5815, så tager 
han gerne imod bestilling.

 

Har du lyst til at hjælpe?
Huset har brug for din opbakning netop nu. Så vil du hjælpe med de oven-
stående opgaver, hører vi også meget gerne fra dig. Helt konkret har vi brug 
for flere hænder til følgende spændende opgaver:

- Nedbrækning af scenen (tirsdag 17/2 og torsdag 19/2 vi mødes ved 17-
tiden)

- Ophugning + opfyld af scenegulv (lørdag 21/2 og søndag 22/2 - vi starter 
kl 09.00) 

- Syning af nye gardiner til hele huset (lørdag 21/2 og søndag 22/2 - vi starter 
kl 09.00)

- Malerarbejder (tidspunkt endnu ikke fastlagt)

Har du lyst til at trække i arbejdstøjet og give et nap med, sørger vi naturligvis 
for de gode opgaver, højt humør og forplejning på dagen. Ring gerne til Aage 
og meld din ankomst på forhånd, så vi kan forberede opgaver og forplej-
ning.

Vi glæder os til at se jer 


