Borre og Omegns Borgerforening

HUSK LIGE!
LIGE!


Lø 11. AUG Fra 1200 til 1800: 8 haver I Ålebæk (Haveselskabets arrangement
– entré 20 kr. for medlemmer af Haveselskabet og 40 kr. for øvrige)
Fr 07. SEP og Lø 08. SEP Sildemarked i Stege
Lø 08. SEP Dragefestival i Mandemarke bakker
Ti 18. SEP Spiseaften (Lone og Leif Hammer, Keld Nielsen og Hans Sattrup)
Sø 23. SEP Høstgudstjeneste og marked, Magleby Kirke, fra kl. 1100.
Ma 15. OKT Spiseaften (Christina, Kim og Birgit)
Lø 10. NOV Mortensaften (Niels Aage, Helle, Birgit)
On 12. DEC Spiseaften (Lone Hammer, Jeanet Krogh og Jette Jensen)
To 17. JAN Spiseaften (Lone og Leif Hammer, Keld Nielsen og Hans Sattrup)
Sø 10. FEB Spiseaften (Christina, Kim og Birgit)
To 21. FEB Borgerforeningens generalforsamling 2013.
Fr 22. MAR Spiseaften (Birgit, Kim.)













Plakater, tilmelding, borddækning og baren er som vanligt sekretærens fornøjelse.
Der tages forbehold for ændringer. Muligvis kommer der flere arrangementer, men
det vil fremgå af opslag de sædvanlige steder, samt hjemmesiden.
Tilmelding til arrangementerne til sekretæren.


At sende din e-mail adresse til sekretæren, så du kan komme med på en mailliste og få hurtige informationer. Og husk at meddele ny mail-adresse.
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MAGELØSE MØN.
Det er helt utroligt hvor meget der sker
på Møn. Det er ikke muligt at beskrive
det hele, men sekretøren (det er man
når man både er sekretær og redaktør)
har forsøgt at bringe artikler om lidt af
hvert. Indholdet er som vanligt mest
om begivenheder der er sket, men da
også lidt om kommende. Det bærer
nok præg af sekretørens interesse for
kunst og kultur, men sådan er det indtil
videre.
Indlæg til bladet modtages gerne!

Juli 2012
INDVANDRERNE PÅ MØN.
Den 12. april gennemførte Kunst – og
Kulturforeningen Høje Møn et særarrangement på Bakkegård Gæstgiveri under
overskriften ”Indvandrerne på Møn”.
Det kom lidt bag på os, at der var ”fuldt
hus” til arrangementet, men det viser noget om interessen for Møn. Tre tilflyttere
fortalte om deres vej til Møn som fastboende. Philippine Birckner, som med
mand og 5 børn har købt det gamle forsamlingshus på Klintholm Havnevej, Niels Brixvold, Busene, og jeg fra Ålebæk
fortalte hver især om vejen til Møn og vores begejstring for at bo her.
Herefter var der fri snak og debat om
Møn – på godt og ondt, men vi valgte ef-

ter kort tid at fokusere på det gode, for
det er der mest af.
Grimme huse, gamle biler o.s.v. kan vi
ikke gøre så meget ved, men vi kan gøre
en masse for at Møn fortsat er et
skønt sted, og vi kan gøre en masse

for at få Møn ind i befolkningens bevidsthed.
Vi henviste til at være aktive i Møn Nu,
som ville gennemføre et stormøde den 3.
maj. Jeg har, modigt syntes jeg selv, proklameret, at om ca. 2 år skal man stå på
en venteliste for at få en bolig på Møn.
Jeg har ikke indgået væddemål herom –
så modig er jeg altså heller ikke.

PAKHUSETS SOMMERUDSTILLING.
SOMMERUDSTILLING.
Den 29. april var der igen en herlig fernisering på Pakhusets sommerudstilling, Klintholm Havn. Der var som tidligere en rigtig god stemning og mange
smukke kunstværker at beundre. Og
der er meget at se på – malerier, glaskunst, vævning, smukke træmøbler,
skulpturer m.m.

FÅREKLIPNING.
Den 28. april kunne man opleve det
sjældne syn at se fårene ved jordbassinerne blive klippet. Trods regn og blæst
var der mødt pænt mange op for at overvære begivenheden.
Det virkede som om, at tilskuerne havde
det sjovere end fårene. Det var to professionelle fåreklippere fra New Zealand der
gennemførte klipningen.

Hvor vi mødes og handler!

På Bakkegård Gæstgiveri er der opstået en ny Sankt Hans tradition siden
Kunst– og Kulturforeningen Høje Møn
blev stiftet i 2009. Kunstneren Eduardo
Soza har skabt ”Fugl Møniks”, som
kommer og tænder bålet.

NY LOKAL FORENING.
FORENING.
Den 27. Juni blev foreningen ”Møns
Amatørkunstnere” stiftet af en lille gruppe
glade billedkunstnere fra Borre og omegn.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for personlig og kunstnerisk udvikling.
Inge-Lise Olsen, Degnestræde, har været ”primus motor”, og der er nu 12 medlemmer i foreningen, hvor der er plads til
flere. Foreningen er godkendt af kommunen, hvor der er søgt om et lokale på den
gamle skole i Lendemark. Kontingentet
er sølle 150 kr.
Er du interesseret, så kontakt Inge-Lise
eller sekretøren.

Det er jo noget særligt at deltage i ferniseringen i Klintholm Havn, hvor man
møder mange lokale kunstnere og
masser af venner og bekendte fra Borgerforeningen. Udstillingen er åben alle
dage resten af juli og hele august fra 12
til 17.

Jeg optog en video med klipningen af et
får – fra klipperen greb fat i fåret til han
slap det igen som nyklippet. 3 minutter
og 6 sekunder! Det er altså ret kvikt. Min
frisør bruger meget længere tid til at klippe mig, - men jeg klager ikke!

FUGL MØNIKS.
MØNIKS.
Sankt Hans aften fejres som bekendt
mange steder på Møn, ikke mindst i
Borgerforeningen, som igen i år havde
sin traditionelle Sankt Hans aften på
legepladsen i Borre og ved Forsamlingshuset, hvor grillen var opstillet.

Den 3. maj
havde den nye organisation Møn Nu
indkaldt til stormøde i Den Bømiske Hal
på den gamle sukkerfabrik. Over 350
mennesker var mødt op for at høre om
alle de nye tiltag der var, for at fremme
kendskabet og udviklingen af Møn.
Som det er beskrevet kort på hjemmesiden (www.møn.nu): Foreningen Møn
NU, der samler alle gode kræfter på
Møn, er opstået ud fra et behov og en
erkendelse af, at vækst, udvikling og
levende lokalsamfund i købstæder som
Stege og i landområder som Møn, ikke

MASNEDØ SOMMERUDSTILLING.
SOMMERUDSTILLING.
Den 28. juni var der atter fernisering på
Masnedø fort, hvor der ersommerudstilling. Det var som vanligt et ”tilløbsstykke”, og der er igen utroligt meget at
se på. Mere end 60 forskellige kunstnere
I år var der over 100 mennesker, som
havde fundet vej til Bakkegård, hvor de
kunne opleve flere ”sansebål” på vejen
ned over bakkerne til det store bål.
Fugl Møniks kom vandrende ned over
bakkerne med Eduardo bagefter, som
blæste fuglens særlige kendesignal i et
særligt horn – bestående af slanger, rør
og plastikflasker. Ret originalt, men
krævede god lungekapacitet!

udstiller.
Udstillingen er frem til den 12. August og
er åben Tirsdag – Søndag fra 12001700. Se evt. deres hjemmeside:
www.sommerudstillingen.dk

DEN MUNTRE SPALTE
Sådan kommer man gennem en midtvejskrise!
Efter at have været gift I 30 år, sad manden en dag og iagttog sin kone længe.
Efter nogen tids studie og overvejelse
sagde han:

MØN I KØBENHAVN.
Hvis man var så heldig at komme forbi
Torvehallerne på Israels Plads i København den 15. Juni, kunne man opleve
et salgsfremstød for Mønske produkter
på pladsen mellem de to torvehaller.

”Hør kære kone, for 30 år siden havde vi
en billig lejlighed, en billig bil, vi sov på
sofaen I stuen, og så på et 10 – tommers
sort/hvid TV, og jeg gik hver aften I seng
med en hed kvinde på 25 år!”
Og så fortsatte han: ”Nu har vi et hus til 4
millioner, en bil til 750.000, en kæmpestor dobbeltseng og et 50 – tommers
fladskærms -TV, men nu må jeg hver aften gå I seng med en træt kvinde på 55!
Så vidt jeg kan se, er du ikke helt fulgt
med her!”
Konen var ikke sådan at slå ud, og faktisk en ganske fornuftig og realistisk kvinde.

længere kan varetages alene af traditionelle offentlige aktører som storkommune, region og stat – vil vi noget, må
vi gøre det selv!
Formanden, Jan Kanne, bød velkommen og fortalte om Møn Nu. Herefter
var der flere spændende indlæg om udvikling, ideer m.m.m. Læs mere herom
på hjemmesiden.

OVER KANTEN.
KANTEN.
Den 5. maj kom jeg forbi biografen i Stege ved 17 tiden. Her bemærkede jeg, at
de spillede filmen ”Over kanten”, som er
optaget på Møn. Den ville blive indledt af
Laurits Munch – Petersen og Jacob Ditlev (instruktør og forfatter – se foto). Det
var jo et tilbud jeg ikke kunne modstå, så
vupti – ind og få en billet, - og der var ikke mange tilbage. Kort efter var alt udsolgt.
Vi fik en uhøjtidelig og interessant beretning om filmens tilblivelse, med opfordring til kritik efter filmen. Filmen blev
vist, og da den sluttede var der stor
spontan applaus. Jeg syntes det var en
god film, som opfyldte kriterierne for en
spændende thriller.

Annette fra Noorbohandelen var at finde sammen med flere andre lokale fra
Møn og Nyord, som i øvrigt har to faste
stader i den ene torvehal.
MØN NU IGEN.
IGEN.
Den 18. juni havde Møn Nu kaldt til fyraftensmøde på det gamle rådhus i Ste-

Hun kiggede derfor blot på manden og
sagde: ”Gå du ud og find dig en hed tøs
på 25 år, så skal jeg straks sørge for, at
du igen får en billig lejlighed, en billig bil,
en sofaseng og et billigt sort/hvid TV!

Foreløbig er der oprettet 5 arbejdsgrupper:
1. Stege som fremtidens oplevelsesby
2. Turisme
3. Bosætning og markedsføring
4. Uddannelse og kompetence
5. Erhvervslivet

Under mødet var der gratis smagsprøver på vores lokale øl og Møn Is – meget populært. I pausen lykkedes det
uden større ventetid eller problemer at
servere varme hveder og kaffe til alle –
godt gået af de frivillige.

Efter at manden lige havde tænkt over
det budskab i nogle få sekunder, kunne
han meddele, at han da var godt tilfreds!
ER kvinder ikke bare fantastiske? De
sørger for at løse midtvejskriser på et
øjeblik!
ge. Der var fyldt godt op i lokalerne.
Status for MØN NU blev præsenteret
og herefter var der møde i de enkelte
aktivitetsgrupper. Yderligere 2 grupper
blev i øvrigt dannet.
Se fortsat www.møn.nu

Det var et utroligt positivt møde, hvor
der var en fortættet atmosfære af energi og optimisme. Foreningen fik ved
den lejlighed over 200 nye medlemmer.
Sekretøren er naturligvis medlem og
deltager i gruppe 3’s aktiviteter.

Jeg har senere set anmeldelserne, som
ikke er vildt gode. Generelt har de forskellige medier vurderet filmen til 2 stjerner, men det interessante er, at publikum
giver 4 stjerner. Personligt syntes jeg
publikum er bedre til at vurdere filmen
end diverse medier. Se den ved lejlighed
– det er bestemt ikke en turistfilm, men
spændende – og vil sikkert medvirke til at
få Møn ind i befolkningens bevidsthed.

WARRER SOMMERUDSTILLING.
SOMMERUDSTILLING.
Den 17. maj var der fernisering hos Galleri Warrer, som bl.a. kunne præsentere
Mark Stolk’s flotte billede af de kongelige
i Sønderjylland.

Du kan fortsat se billedet, plus en masse
andre smukke og interessante billeder og
kunstgenstande.
Der var som vanligt mange mennesker til
ferniseringen, hvor der igen i år var arbejdende kunstnere, som man kunne snakke med om deres metoder og teknikker.
Den store lade var indrettet specielt til
formålet, og alene konstruktionen af laden var interessant.
HAL & NIKOLAJ
Den 3. juni var der igen et herligt og ganske interessant musikarrangement i Hårbøllehuset med duoen Hal & Nikolaj, som
spillede keltisk og skandinavisk folkemusik.
Vi havde 6 gæster med fra København
og Sjælland, som er erfarne tilhørere til
koncerter. Efter første nummer kunne det
ses på deres kropssprog, at det kunne
blive en lang eftermiddag, men efter et
par numre mere, var det tydeligt, at det
her var en oplevelse ud over det sædvanlige.
Hal Parfitt-Murray er opvokset i Skotland
og Australien, medens Nikolaj Busk er

opvokset i Danmark. Begge har en musisk uddannelse bag sig.

Det var tydeligt, at de gik nye veje i musikken, og brugte mange forskellige instrumenter, - flere lignede noget Storm
P kunne have fremstillet, men spille –
det kunne de! Deres sprudlende humør, underspillede humor og varierede
musik skabte en glad og god stemning.Vi fik stor ros fra vores venner fordi vi havde taget dem med til Hårbøllehuset.
Jo – Kirsten Fahnøe (koncertarrangør)
og Mogens Åside (ansvarlig og manager) de kan altså gang på gang lave
arrangementer i Hårbøllehuset, som er
værd at se og høre. Det gør det jo ikke
mindre interessant, at det er særdeles
billigt.
Næste musikarrangement er den 7 august hvor guitarduoen MILLE BUREAU
& ANDRÉ FIGUEROA spiller spansk
musik, tango og brasiliansk musik. Se
www.scene1.eu

Brita Riise
Massør - Zoneterapeut
SAB/RAB
Afspændingspædagog
Ålebæk Strandvej 2, 4791 Borre, Møn
Telefon: 4354 4654–Mobil 2214 1643
riise@cyclus-klinik.dk/www.cyclus-klinik.dk

ANDERLEDES.
(af Helle Poulsen)
Traditioner har vi mange af, og de er
med til at holde fast i noget vi sætter
pris på, men engang imellem kan det
være fornuftigt at se på, om de bør udvikles, og det har Borre – Magleby kirker gjort.
Traditionen tro er der høstgudstjeneste
i år i Magleby Kirke, som markerer at
mange afgrøder er i hus. den tradition
vil vi på forsøgsbasis udvide til også at
omfatte et høstmarked.
Efter høstgudstjenesten vil der på pladsen foran præstegården være opstillet
en hel del boder, som vil fremvise og
sælge forskellige produkter fra Møn.
I vil møde Møn is, Bryghuset Møn, Jensens pølser, honning fra Lilleskovgård,
Klintebolcher, Øl – rugbrød og marmelade, prøve selv at male korn til mel,
Bodil keramik, Pile flet. (der kommer
muligvis flere).
Foruden hvad der kan købes ved boderne vil i have mulighed for at købe
kaffe og kage. Egen picnickurv må gerne medbringes.
Klintekongens spillemænd vil underholde og i Magleby Kirke vil organisterne Charlotte Hultberg og Jørgen Rasmussen spille lettere orgelmusik, endvidere vil Jørgen Rasmussen fortælle om
det storslåede møntfund i Magleby for
nylig.
Forårets konfirmander vil lege med børnene.
Alt dette sker i forbindelse med høstgudstjenesten i Magleby Kirke søndag
d. 23. september kl. 11,00. Vi håber rigtig mange kommer og vil være med til
at gøre det til en hyggelig dag og selvfølgelig støtte de lokale producenter.
Venlig hilsen og på gensyn
Menighedsrådet

SØLVPENGE.
Den 7. juni var TV 2 øst på pletten og det
var sekretøren også, da der blev gravet
massevis af meget gamle sølvmønter op
på en mark mellem Magleby og Sømarke. Alene medens jeg stod og så på, blev
der hentet 80 mønter op. Det beskrives
som århundredets fund i Danmark. Fundet hører ind under betegnelsen Danefæ.

Om danefæ skriver Nationalmuseet:
Danefæ er genstande fra fortiden, der
kommer til veje som jordfund i Danmark,
og som er forarbejdet af ædelt metal eller
i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller
får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere
det, idet danefæ tilhører staten.
Loven om danefæ kan spores tilbage til
middelalderen. Nationalmuseet administrerer denne lov, der sikrer, at vigtige
fund fra Danmarks fortid bliver bevaret
for kommende generationer.
Natiolnalmuseet fastsætter størrelse af
findeløn for Danefæ. Ejeren af den jord
fundet er gjort på, har ikke krav på findeløn. Dusøren er skattefri!

