Borre og Omegns Borgerforening

HUSK LIGE!
LIGE!






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.
Ma 04. MAR Østmøn Lokalråd – dialogmøde.
Fr 22. MAR Spiseaften (Birgit, Kim.)
Plakater, tilmelding, borddækning og baren er som vanligt sekretærens fornøjelse.

Borre Nyt
Nr. 46
Ansvar: Johnny Holst, sekretær/redaktør.

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.
At Østmøn Lokalråd er på Internettet: www.oestmoen.dk

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:
Formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem
Suppleant
Suppleant

Eva Toftebjerg Nielsen
Birgit Madsen
Johnny Holst
Kim Errebo
Christina Christensen
Keld Nielsen
Jan Schlegel
Berit Kristensen
Ib Petersen

55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk
55 81 27 65 - pallemadsen@dlgtele.dk
22 17 70 89 - j.holst@c.dk
25 86 64 74 – kim.errebo@skolekom.dk
50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com
29 80 72 35 – keld.hans@gmail.com
48 24 93 83 – jan@schlegel.dk
55 81 26 07 – allan-berit@kristensen.mail.dk
55 81 23 23 – ibpetersen353@gmail.com

Revisor
Revisor

Uffe Jørgensen
Bjarno Reib

25 26 98 77 – uffe_stennersen@surfpost.dk
54 71 00 90 – bjarno-mona.reib@os.dk

Webmaster Annette Guldberg

- annette.guldberg@gmail.com

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgerforening.dk

INDHOLD:
 Godt Nytår
 Prisfald i Dagli’Brugsen
 Læserbrev om Dagli’Brugsen
 Østmøns lokalråd
 Mit navn er Bond – James Bond
 Bjørn Nørgaard i Tøvelde
 Traditionen tro
 Fælles spisninger
 Den muntre spalte
 Fanefjord Lys
 Juleopera på Bogø
 Juletræet med sin pynt
 Husk lige og Bestyrelsen.
GODT NYTÅR.
Bestyrelsen for Borgerforeningen for
Borre og Omegn ønsker sine medlemmer, samarbejdspartnere, annoncører
og sponsorer et Godt Nytår.
Vi benytter lejligheden til også at sige
tak til de mange, der gennem året har
ydet en indsats til gavn og glæde for
alle i Borre og omegn. Uden Jeres indsats kunne det ikke lade sig gøre.
I 2012 kunne vi igen glæde os over flere nye medlemmer, som vi byder velkommen.
Vi håber at se så mange som muligt
ved Generalforsamlingen den 21. Feb.

Januar 2013
STORT PRISFALD I DAGLI’BRUGSEN.
DAGLI’BRUGSEN.
Coop har per 1. januar 2013 sat priserne
ned på i alt 230 varer i discountserien Xtra. Det betyder at disse varer nu matcher discountbutikkerne Netto, Rema
1000, Fakta o.s.v.Coop siger om nedsættelsen:
"De vigtigste grunde til at kunderne
handler i vores butikker er, at vi ligger tæt
på hvor de bor, at de kender vore medarbejdere og kan lide vores varer og atmosfæren i butikkerne. Men priserne spiller
en stadig større rolle. Med dette initiativ
håber vi, at vi kan holde flere fra at køre
til de store byer og butikker og i stedet
handle lokalt, og dermed være med til at
bevare det lokale samlingspunkt som
dagligvarebutikken er rigtig mange steder."
Har i spørgsmål til prisnedsættelserne,
så kom bare ind i forretningen og spørg.
Mange Nytårshilsner
Niels Olsen
Uddeler i Dagli'Brugsen Borre.
LÆSERBREV OM BRUGSEN:
BRUGSEN:
Dette er min helt egen opfordring til alle
os i og omkring Borre eller gerne hele
Østmøn: STØT MERE OP OM DAGLI'BRUGSEN I BORRE.
Vi er utroligt heldige, at vi har Dagli'Brugsen praktisk taget lige om hjørnet for de
fleste af os - i hvert fald væsentlig tættere
på end butikkerne i Stege.

Det er faktisk et stort privilegium at vores
”tæt på” Dagli'Brugs er befolket af dygtige og søde medarbejdere, der glade og
gerne hjælper hvis vi har hjælp behov.
Vi kan glæde os over - at de bringer varer ud
- at de holder åbent hver dag til kl. 1800 om sommeren endda endnu længere.
- at samme Dagli'Brugs har installeret
Bake-Off så vi kan få frisk brød til kaffen.
- at vi hver gang vi er der, møder folk vi
sludrer og hygger lidt med.
- at Dagli'Brugsen laver forskellige hyggelige (og ind imellem penge besparende) arrangementer.
Alt det og mere til har vi, og kan beholde
hvis vi handler i Dagli'Brugsen.
Og det er mit egentlige ærinde: VI SKAL
HANDLE MERE I DAGLI’BRUGSEN.
Lad os se i øjnene, at det ikke er nok at
komme i Dagli'Brugsen efter det man
glemte i Netto eller Rema 1000. Det er
heller ikke nok at støtte i skåltalerne. Så
dør butikken af sult. Og så mister vi rigtig meget.
Hvis ikke Dagli'Brugsen er der, er det slut
med at småsludre med de andre i byen
og omegnen - der er jo ingen der spadserer rundt i byen - vi kører alle i bil til og
fra det vi skal, så det vil sige, at vi ikke
mere mødes på gaden eller i Dagli'Brugsen - ok, så måske af og til i Netto - og
hvor hyggeligt er det lige?
Som I ser har Coop sat prisen ned på et
stort antal varer og vores erfaring herhjemme er, at hvis du er medlem af Coop
og bruger dit medlemskort og studerer
tilbud - hvis muligt får dem på mail - kan
du spare rigtig mange penge.

Vi handler - tror vi - ca. 90 procent
dagligvarer i Dagli'Brugsen og er helt
sikre på, at vi over en periode ikke betaler mere end hvis vi handlede i discountbutikkerne i Stege.
For det første skal du køre derind - der
er selvfølgelig mange der alligevel kommer forbi på vej til og fra arbejde - men
dernæst bliver du lokket på forskellig
vis til at købe ting du egentlig ikke har
brug for. Og det er da dumt i en tid
hvor alle må passe på pengene. En
huskeseddel med hjemmefra og så i
Dagli'Brugsen. Det betaler sig helt sikkert.
Gør det!
Læg størstedelen af din
handel i vores Dagli'Brugs! Det kan
godt svare sig! Og det hindrer Borre i
at blive en ligegyldig flække alle bare
suser igennem på vej til Klinten.
Venlige hilsener og rigtig godt Nyår til
alle. Keld Nielsen.
ØSTMØN LOKALRÅD:
LOKALRÅD:
Den 9. Oktober holdt Østmøn Lokalråd
den ordinære generalforsamling med
efterfølgende borgermøde.
Der var pæn stor deltagelse til mødet.
Knud Larsen blev valgt til at dirigere både GF og efterfølgende møde, og det
havde han helt styr på, men det var altså også både interesserede og civilicerede mødedeltagere.
Torben aflagde lokalrådets beretning,
som indeholdt de mange forhold bestyrelsen havde arbejdet med i årets løb.
Der var stor ros til beretningen. Du kan
læse hele beretningen på Lokalrådets
hjemmeside www.oestmoen.dk.
I relation til hjemmesiden takkede formanden Annette Guldberg for det store

JULEOPERA PÅ BOGØ.
Kære medlemmer i Borgerforeningen,
hvis i ikke snart finder en anden redaktør, vil I fortsat blive ”bombarderet” med
noget/lidt af al den kultur der findes på
Møn, Bogø m.m.
Min kone, Brita Riise, underviser bl.a.
hos LOF og modtog følgende:
Du inviteres til julekoncert i Bogø kirke
på søndag den 16. december kl. 15.30
– 16.30 med operasangerinden Maria
Hanke.
De mest inderlige melodier og julesange fra Opera og det klassiske repertoire
er indholdet i denne stemningsfulde eftermiddagskoncert.
Der opføres bl.a. Schuberts 'Ave Maria', 'Den hellige Stad' og 'Cantique de
Noël'. Publikum inviteres til at synge
med på fællessalmerne.

JULETRÆET MED SIN PYNT.
PYNT.
Begivenheder og arrangementerne i Borgerforeningen i 2012 sluttede med vores
juletræsfest, som afholdes i samarbejde
med forsamlingshuset, hvor der blev
solgt gløgg, æbleskiver, kaffe, pølser, sodavand og øl.
Igen i år kom julemanden og hans spillenisse og underholdt med sang, leg, trylleri og dans om træet. Især de yngste havde stor glæde af de gode gamle sanglege som ”Bro, bro, brille” og ”Jeg gik mig
over sø og land”. Men også julemandens
tryllesjov gjorde stor lykke og børnene får
skam også lov til at kaste trylleformularer
med julemandens tryllestav. Som altid
lød remsen: Hokus, pokus, flødeboller
med kokos.
I år var der 79 fremmødte hvoraf de 39
var børn.

Hun inviterede mig med – hvor heldig
kan man være!
Det var en stemningsfuld og smuk oplevelse, - ren kakao for ørergangene! Der
blev nu ikke sunget så meget med, som
der var opfordret til, men det passede
mig fint – Maria Hanke klarede det fint
alene. Jeg fangede ikke musikerens
navn, men hun kunne sit ”kram”!
Vi takker for en dejlig eftermiddag og ser
frem til næste juletræsfest, som selvfølgelig er den 28/12-2013. Samme tid og
sted.
Christina Christensen

DEN MUNTRE SPALTE
En ung mand skulle købe en julegave til
sin nye kæreste. Da han ikke havde
kendt hende så længe, bestemte han sig
for at give hende et par nye handsker, da
han følte det ville være passende romantisk, men ikke for intimt.

FANEFJORD LYS.
LYS.
I december var vi en tur på Vestmøn
(håber det er i orden), hvor der om aftenen var åben have hos Fanefjord Glas
med lys installationer af Per-René Larsen under titlen: ”Lidt lys imod det tiltagende mørke”.

I selskab med kærestens søster går han i
Magasin og køber er par hvide handsker.
Søsteren købte et par trusser til sig selv.
Under indpakningen forveksler ekspedienten pakkerne, så søsteren får handskerne og han trusserne. Uden at kontrollere indholdet, sender den unge man
gaven til sin kæreste med følgende lille
brev:

Det var en forunderlig oplevelse at gå
gennem haven i kulsort mørke, og så
opleve de mange spændende og fantasifulde installationer med lys af forskellig art. Ham Per-René er en fantasifuld
og lun fyr.

”Jeg valgte disse, da du normalt ikke har
nogen på, når vi går ud om aftenen. Havde det ikke været for din søster, havde
jeg valgt en lidt længere model med
knapper, men hun bruger de korte, der er
lettere at tage af. Disse er i sart farve,
men damen, som jeg blev ekspederet af,
viste mig sine egne, som hun havde
brugt de sidste 3 uger, og de var kun
ubetydeligt snavsede. Jeg fik hende til at
prøve dine, og de passede hende udmærket. Jeg ville ønske, at jeg kunne
være der for at sætte dem på dig første
gang, da der højst sandsynligt kommer til
at være andre hænder, der kommer i
kontakt med dem inden vi ses igen. Husk
at blæse luft i dem inden du lægger dem
væk, da de kan blive fugtige under brug.
Tænk på hvor ofte jeg vil kysse dem gennem året. Jeg håber du vil have dem på
for mig fredag aften.
PS: Den sidste mode er at bære dem
nedrullet med lidt pels synlig”.
Kærlig hilsen …….

Hvad der siden skete – tja hvem ved!

og flotte arbejde med at modernisere
siden og gøre den meget brugervenlig.
Der er kommet en ”besøgstæller” på,
så man kan se, hvor mange der besøger siden – og det er altså ikke mange.
Måske p.g.a. ukendskab til siden. Prøv
at se siden – den er rigtig god, anvendelig og informativ.

På hjemmesiden står bl.a.: Per-René er
optaget af genstande og materialer,
som han indsamler og sammensætter i
assemblager og installationer på sit
værksted på Møn, der mest af alt min-

MIT NAVN ER BOND – JAMES BOND!
BOND!
Vores 2 sønner, som nu er 34 og 35, og
jeg har som fast tradition set præmiere
på Agent 007 film siden de som drenge
måtte komme med ind. Normalt i en stor
biograf i København. Denne gang blev
det en meget anderledes oplevelse – og
så endda i Biografen Stege den 26. oktober! Der var rød løber fra fortovet til indgangen, mange herrer i smoking og damer i lange kjoler – sådan!
Vi blev vist ind i salen til en Dry Martini
og lidt efter fortalte filmkritiker og forfatter
Jacob Wendt Jensen om sin bog: Agent
007 – de danske forbindelser. En morsom beretning krydret med små filmklip.

Annette fik en gavekort som tak for indsatsen og vedligeholdelsen.
På det efterfølgende Borgermøde var
der indlæg fra Martha Joensen vedr.
samarbejdet med menighedsrådet, og
herefter blev der drøftet forhold som
fibernet, kloakering, solcelle anlæg,
akuthjælpere og transport. Også herom
kan du læse på Lokalrådets hjemmeside.
der om en gal videnskabsmands laboratorium…….(gå ind og læs!).
Det er ikke helt ved siden af. Efter turen
i haven var vi inde i værkstedet, hvor
der var god varme og ren råhygge, og
hvor vi blev budt på vin, saft og mundgodt, - og så var det ganske gratis. Jeg
havde gerne betalt for oplevelsen.
Vi sad og hyggesnakkede med kunstneren og andre besøgende, så udstillingen med de mange smukke glas m.m.
Det er altså mageløst hvad man kan
opleve på Møn! Tak til Per-René.

Vores lokalråd er et af de mest velfungerende, aktive og effektive på Møn,
hvilket naturligvis skyldes en god bestyrelse.
Nu er det sådan, at ting ikke sker af sig
selv. For at fastholde det gode arbejde,
skal vi andre fortsætte som hidtil med
at bakke op om bestyrelsen, deltage i
møderne og komme med ideer i den
udstrækning vi har mulighed for det.
Gør vi det, er der al mulig grund til optimisme.

Så var der en pause, med Heineken øl
ad libitum, hvorefter der var engelskpræget buffet. ”Mad der smager” havde leveret maden, som var ganske fortræffelig.
Der blev spist, drukket og snakket over
alt, og stemningen var helt i top.
Kl. 2000 indledte Frans Jacoby, daglig
leder af biografen, den nye agent 007
film ”Skyfall”, - og så var der film! Som
altid spændende og handlingsmættet,
men ellers ganske ligegyldig som det
skal være. Efter filmen var der spontan
applaus, og vi kunne tage hjem med en
herlig fornemmelse efter en god aften.
Drengene var passende imponeret over
hvad man formår på Møn – den kan de
sgu’ ikke slå i Hovedstaden.

BJØRN NØRGAARD I TØVELDE.
Tøvelde Forsamlingshus havde annonceret udstilling af Bjørn Nørgaards modelskulpturer i weekenden den 3. og 4.
november, så det måtte vi naturligvis ud
og se om søndagen, hvor kunstneren
selv ville fortælle om skulpturerne.
Der var mange sjove skulpturer, og der
var rigtig mange besøgende. Kl. 14 kom
Bjørn Nørgaard og gik rundt i salen, hvor
han forklarede om den enkelte skulpturmodel, hvorfor den så ud som den gjorde, hvor den var opstillet, hvilke materialer der var brugt og meget mere. Efter
rundturen til modellerne viste han nogle
dias af de konkrete resultater. Han har
fremstillet og opstillet skulpturer fra det
nordligste Norge til sydligste Kina – ikke
så ringe endda! Bjørn Nørgaard var meget interessant at høre på, og han demonstrerede stor viden, indsigt og visdom, ligesom han kunne forklare sine
kunstværker på en måde alle forstod.

TRADITIONEN TRO.
TRO.
Det er godt at have traditioner, og Borgerforeningen har heldigvis formået at
skabe nogle solide traditioner. En af
dem er at samle en flok frivillige i julestemning, som samles ved siloen i Ny
Borre lørdagen før første Søndag i advent for at pynte op med julehjerter, kaner med nisser og grantræer med lys.
Vi startede med noget ”frostvædske”,
som formanden havde medbragt, og så
var der ellers fuld gang i pynteaktiviteterne.

Som bekendt er der kaner ved Kirkepladsen, siloerne og som ovenfor i Ålebæk. Ved middagstid var der også den
traditionsfaste spisning af Lone Jensens gule ærter med hele svineriet i lokalerne ved siloerne.

Der var intet ”krukket” over forklaringerne, - Bjørn Nørgaard er en lun og finurlig
fyr. Det var befriende for en gangs skyld
at høre kunstnerens egen forklaring om,
hvorfor skulpturerne så ud som de gjorde, frem for en velment kunstkritikers
tolkning. Man tog hjem med en klar fornemmelse af en kunstner der er kreativ,
fantasifuld og en god håndværker. Godt
gået af Tøvelde, - og Bjørn Nørgaard.

FÆLLES SPISNING.
SPISNING.
Vi kan naturligvis ikke have et blad
uden et par ord om fælles spisningen i
forsamlingshuset.
Den 15. Oktober havde Kim, Christina
og Birgit sammensat en 3-retters menu
med Fiskepaté, nakkefilet og æblesymfoni.

fuldt hus og god stemning. Trods de
mange deltagere, gik det stille og roligt.
Ja….der var lige det, at sekretøren havde glemt at reservere plads til 7 ved samme bord, men ved Britas hjælp fik vi
dækket op til dem i løbet af få minutter, og så var alle glade igen.
Den 12. December havde Lone Hammer,
Jeanet Krogh og Jette Jensen inviteret til
ovnbagt laks, kartofler og tzatziki, med
kærnemælksfromage m. kirsebærsouce
til dessert.
Modigt gjort, men der kom faktisk ret
mange, og maden var fortræffelig – der
blev sgu’ spist op! Jeg er ikke vild med
laks, men den der blev serveret var virkelig en smagsoplevelse i højeste klasse.

Svend fra ”Delikatessen” havde stillet
smagsprøver m.m. i udsigt, men måtte
melde fra p.g.a. sygdom. Han er dog et
fint menneske, så der var masser af
lækre chokolader m.m. til alle, samt et
glas Kastanje likør til desserten – smålig er Svend altså ikke.
Så var der næsten ”Mortensaften” fredag den 9. November, hvor Niels Aage,
Helle og Birgit havde stegt 24 ænder.
Ingen kom til at mangle noget, - heller

Om søndagen var der mere tradition –
fakkeltog fra byskiltene til Kirkepladsen,
hvor det var en tur i Kirken og lytte til
Martha Joensen, før der var stormløb til
Fosamlingshuset. Her ventede den varme gløgg, æbleskiver m.m. Og således
blev det atter Jul i
Borre og omegn.

ikke Ris a La’mande.
Som altid ved Mortensaften var det

Der var gjort et stort forarbejde – hvert
lille ben blev fjernet med pincet under
Leif Hammers kyndige overvågning!

