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To 11. JUL ”Energi” vandring (vi ser på forskellige former for varmeenergi)
Ti 17. SEP Spiseaften
Ti 08. OKT Foredrag: Livet på kanten.
On 16. OKT Spiseaften
Sø 10. NOV Spiseaften (Mortensaften)
Lø 30. NOV Julepyntning Borre og Ålebæk
Sø 31. NOV Fakkeltog, kirken og Forsamlingshuset
To 05. DEC Spiseaften
Lø 28. DEC Juletræsfest
Sø 29. DEC Nedtagning af julepynt Borre og Ålebæk
Ma 13. JAN Spiseaften
Ti 04. FEB Spiseaften
Ma 24. FEB Generalforsamling
Sø 02. MAR Buffet og tøndeslagning
De 21. MAR Spiseaften (traditionelle oksesteg)
Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.





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 Værd at besøge!
Se www.moen-net.dk, hvor du kan finde masser af arrangementer i kommunen.
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NU CYKLES DER!
DER!
Helge Brix – Hansen har i juni sendt
nedenstående brev til Vordingborg
kommune:
For kort tid siden blev de sidste par
hundrede meter af cykelstien mellem
Elmelunde og Borre asfalteret, og nu
cykles der på fuld kraft. Både vi lokale
og turisterne nyder cykelstierne i fulde
drag, og vi siger alle herved mange tak
for indsatsen!

Juli 2013
Undertegnede er af den opfattelse, at der
burde anlægges cykelstier overalt i landet hvor der skønnes og synes at være
behov for det. Vi lever i en uhensigtsmæssig bekvem og magelig tid, som
desværre indebærer, at folkesundheden
har det skralt og de dermed forbundne
omkostninger er kraftigt stigende. Derfor
er det vigtigt at der gøres mest muligt for
ligefrem at lokke mennesker til at motionere mere. Og dér kommer cykelstierne
ind i billedet.
Det er en fornøjelse at være trafikant i fx
Holland, hvor stort set alle motionerer
ved cykling under gode og sikre forhold.
De hollandske vejforhold kunne andre
lande lære meget af at kigge nærmere
på.
Med venlig hilsen og tak
Helge Brix-Hansen
Baggrunden for Helges brev er, at han
tidligere på året har sendt et par breve til
kommunen om bl.a. asfalteringen af det
manglende stykke cykelsti - et par hundrede meter af den sydlige cykelsti ud for
hans grund. T. Gleesborg lovede for ikke
så længe siden, at nu ville arbejdet blive
genoptaget, hvilket så også er sket.
Vi kan kun være enige med Helge: Tak til
kommunen for
cykelstierne.

PAKHUSETS SOMMERUDSTILLINGSøndag den 28. april var der igen den
traditionelle åbning af sommerudstillingen på Galleri Pakhuset i Klintholm havn,
der som vanligt trak mange besøgende til
begivenheden. Vores tidligere borgmester, Knud Larsen, Kommunalbestyrelsen
i Vordingborg, holdt en fin åbningstale,
hvorefter der blev leveret herlig musik fra
en trio, og budt på snacks, vin og vand.
Så blev der det på meget smuk kunst,
snakket kunst og nydt den gode stemning der altid er ved denne udstilling.

Først skulle det gamle anlæg hives ud,
hvorefter det nye skulle installeres. Det
meste foregik gennem taget på
”tørrehuset”, hvor en enorm kran hejste
det hele ud og ind. Der var dog ikke
nær så mange tilskuere, som der var
ved branden!
HUSKONCERT PÅ TOHØJGÅRD.
TOHØJGÅRD.
3. maj var vi inviteret til noget så specielt som ”hus koncert” på Bed & Breakfast ”Tohøjgård” på Rytsebækvej, hos
Christine Neergaard – Holm. Konceptet
stammer fra USA, hvor sangskrivere i
mange år har optrådt i private hjem.
Koncerten blev gennemført af Karoline
Hausted (Christines datter) på flygel og
Mark Davis (USA) på guitar. De bor i
Californien, men er nu på turné i Danmark. Musikken blev fremført med følsomhed og indlevelse. Vi var omkring
30 tætsiddende gæster, som tydeligvis
nød musikken og sangene.

LUNDEVANGS TOSCANA.
TOSCANA.
Hyrde, Erik Mosborg, tilbyder ”Toscana
tur i Absalons fodspor” med udgangspunkt fra Lundevang gårdbutik, som
han er indehaver af.
Den tur kan anbefales, hvis man er interesseret i Møns fantastiske historie.
På vejen ud i bakkerne går man gennem Eriks figenplantage, - den eneste
nord for Alperne!

Erik er en lun og vidende historiefortæller, og bringer tilhørerne tilbage i tiden
til ca. 1300 tallet og frem.
—————————————————–
...og her var lige plads til et vise kreativiteten, når man ikke lige har et stillads.
Hvem og hvor? Det siger jeg ikke!

NYT TØRREANLÆG I SILOEN.
SILOEN.
Den 13. august 2012 brændte tørreanlægget i siloerne ved Nyborre. Siden har
der været anvendt ”mobile” tørreanlæg,
men den 1. maj i år, og dagene omkring,
blev et nyt anlæg monteret. Det var noget af en proces.
I pausen nød vi Christines buffet med
masser af lækkerier, vin, vand, kaffe
m.m., hvor der også var lejlighed til at
tale med musikerne og de øvrige gæster.
Det var en smuk og stemningsfuld aften
med en unik oplevelse i afslappede
hjemlige omgivelser. Prisen? Ved udgangen stod en kurv, hvor man kunne
lægge en ”donation” efter behag til musikerne. Det behagede meget.

MØNS AMATØRKUNSTNERE.
AMATØRKUNSTNERE.
Vores lille forening modtager fortsat nye
medlemmer, og har fået forlænget brugen af lokalet i Foreningernes Hus i Lendemark frem til juni 2014.
Det er stadig onsdage fra kl. 1000 til ca.
1500 vi trives i hinandens selskab, alt i
medens vi maler m.m. (ferie til august).
Lige nu kan du se flere af vores billeder,
som er udstillet på biblioteket i Stege
sammen med mange andre spændende
billeder.

Formanden ved egne og Lises billeder.
LIVET PÅ KANTEN
I et samarbejde mellem LOF, Lokalrådet,
Dagli’Brugsen og Borgerforeningen afholdes Tirsdag den 8. Oktober et spændende og interessant foredrag af Jørgen
Møller, lektor, arkitekt, landsbyforsker og
debattør fra Aalborg Universitet.
Det handler om landsbyer og landistrikters eksistens i dag i et krydsfelt mellem
udvikling og afvikling.
Fra år 2000 og frem til i dag har Jørgen
Møller beskæftiget sig intenst med problemstillingen, og gennem årene er han
blevet kendt, hadet og anerkendt for sine
synspunkter.

DEN MUNTRE SPALTE
En mand kommer ind på et spisested en
almindelig mandag aften, efterfulgt af en
struds. Manden går op til disken og bestiller en burger, med pomfritter og en
stor cola. Ekspedienten spørger: "Hvad
skal strudsen have?" "Det samme!" svarer strudsen.
Ekspedienten servere derefter deres
mad. Da de er færdige, kommer ekspedienten ned til bordet med regningen. Manden stikker højre hånd i lommen og tager
lige penge op. Ekspedienten er imponeret, men siger ikke noget.
Det samme gentager sig gennem hele
ugen. Om lørdagen kommer manden og
strudsen igen. Ekspedienten siger: "Skal
I bare have det sædvanlige?" "Nej tak"
siger manden " I dag vil jeg gerne have
rødvin, en stor steak og en bagt kartoffel"
"Ja så gerne," siger ekspedienten "Hvad
skal strudsen have?" "Det samme!" svare strudsen. Da der skal betales kan ekspedienten ikke holde sin nysgerrighed
tilbage. "Hvordan gør du det der med altid at betale med lige penge?"
"Jo, nu skal du høre" siger manden. "Min
mor er næsten lige død. Hun efterlod mig
blandt andet en gammel lampe, som jeg
pudsede op. Der kom en ånd ud, der ikke
ville forstyrres. Han sagde at hvis jeg lod
ham være, ville jeg få 2 ønsker opfyldt.
Jeg tænkte mig om og som det første,
bad jeg om et par bukser, hvor jeg, ligegyldigt hvad jeg købte, bare kunne stikke
en hånd i lommen, så ville der være lige
penge." "Mit andet ønske var en livsledsager med lange ben, en stor røv og så
måtte hun endelig ikke være klogere end
mig."
Morale? Puds ikke de gamle lamper!

STEDET HVOR VI HANDLER:

DANMARKS SAMLERMUSEUM.
SAMLERMUSEUM.
Initiativtagerne til dette helt unikke og
spændende museum er Henrik Hjortkær og Bente Bille.
Mandag den 1. juli 2013 blev ”Den
Gamle Tørmælksfabrik” officielt overdraget fra Vordingborg Kommune til
Fonden – Danmarks Samlermuseum.
Fra Vordingborg Kommune mødte
Borgmester Henrik Holmer, Kulturudvalgsformand Birthe Helth, Kultur- og
Fritidschef Jesper Kjærulff og Kulturdirektør Lisbeth Mogensen. Fonden –
Danmarks Samlermuseum var repræsenteret ved Formand Nils Natorp samt
Hans K. Olsen, Bente Bille og Henrik
Hjortkær.
Fonden – Danmarks Samlermuseum
har erhvervet ejendommen for 1,- kr. og
ved hjælp fra Foreningen Thorsvangs
Venner har ejendommen gennemgået
en total forandring. En gammel by er
etableret i bygningen og meget mere er
på vej. Museet forventes at åbne medio
juli og lige nu arbejdes der på højtryk
alle steder. Denne hjælp og dette store
engagement fra ”vennerne” er uvurderlig og der er ingen tvivl om, at
Thorsvang – Danmarks Samlermuseum vil blive en unik attraktion på Møn.
Bl.a. ses det gamle apparatur fra Stege
Bio, som fungerer endnu!

FERNISERING LISELUND NY SLOT.
SLOT.
Søndag 5. maj 20 var der fernisering af
malerier m.m. af Carla Catano og Heidi
Moe Weinreich. Hotelejeren, Krista
Steffensen, åbnede udstillingen og viste stor indsigt i kunstnernes værker og
metoder - og kunst i øvrigt. Der var
mange flotte malerier, og samtidig lejlighed til at gå rundt på hotellets etager
og se indretningen og de mange ”faste”
malerier.
Under udstillingen, der var godt besøgt,
blev der budt på smagsprøver af hotellets fremragende mad i form af en flot
buffet og div. drikkevarer. Jo – besøget
var en fryd for øjet og ganen.

Ud over de aktive kunstnere, kunne man
gå direkte ind i Galleriet og se på kunst
og brugskunst.
Selvfølgelig var der også snack og drikkevarer. Bent laver i øvrigt øens bedste
cappucino!
VIVA CUBA .
Nu vi er i området, så må jeg også lige
nævne udstillingen i maj i Liza’s Galleri af
malerier fra Cuba, som er malet af Rupert Sutton. Med adgang til de øvrige
rum og ”laden” var der meget at se på.
Det var en ægte ”Cuba-event”, hvor der
blev spillet musik fra Cuba, skænket Cubarom og budt på ægte Cuba cigarer!

DRONNINGEN HOS WARRER!
WARRER!
Den 9. Maj besøgte ”Dronningen” Galleri Warrer, - dog kun i form af en udklædt herre (hvorfor mon det altid er
mænd der gør det?). Pyt – der var tale
om kunstnertræf, hvor 12 kunstnere arbejdede, og som ”Dronningen” holdt en
smuk tale for og til.
Der var rigtig mange besøgende, som
fik lejlighed til at gå rundt og se på udøvende kunst i form af maleri, skulptur,
smykker, keramik og meget andet.
Det hele foregik i den store lade, som
Bent og Anne-Grethe har sat i stand,
og som kan anvendes til mange forskellige kunstneriske formål.

Det er ingen hemmelighed, at sekretøren
kun ryger cigarer, - så den blev nydt ude!
For tiden kan der ses malerier og væverier af Ingvald og Agnete Holmefjord

FIBERNET I MAGLEBY.
MAGLEBY.
Jo – det er ganske vist, at alle beboerne i
Magleby har mulighed for tilslutning til
Fibernet fra 1. September 2013. Der er
tale om et ”pilotprojekt” i forbindelse med
kloakeringen af Magleby. Pilotprojektet er
nøje afgrænset til Magleby, jfr. nedenfor.

Lars Jesper Jensen, Teamleder – kabellægning, SEAS-NVE, har været så venlig
at sende mig tegningen og informationer
om fibernet i Magleby, således vi får den
korrekte information.
Til alle husstande i det afgrænsede område har SEAS-NVE sendt informationer
og en blanket til tilmelding.

HØSLET I BORRE.
BORRE.
Vores aktive forskønnelsesudvalg havde lokket naturvejleder Elise Hvelplund
fra Vordingborg kommune til at troppe
op i Borre den 21. Maj, hvor det entusiastiske forskønnelsesudvalg, med lidt
forstærkning, var samlet for at lære at
slå med le.

Efter grundig instruktion om slibning,
sikkerhed og hvordan en le anvendes,
kastede vi os over den tomme grund
over for legepladsen. Den var godt tilvokset med brændenælder og andet
sjovt, men efter et par timer havde vi
nedlagt det hele! Tanken er at grunden
med tiden skal fremstå som en blomstereng, men der er altså lange udsigter. Ideer til grundens anvendelse efterlyses!

MØN NU.
NU.
Den 6. Juni var der ekstraordinær generalforsamling i foreningen Møn Nu.
Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent
2. Formandens og bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det
forløbne år og planerne for det kommende år ved formand Jan Kanne
3. Regnskab 2012
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
5. Eventuelt

Jeg er ved at undersøge prisen for den
endelige tilslutning, samt brugsprisen.
Endvidere hvad der skal til, for at vi i Borre/Ålebæk kan få tilslutning til fibernettet,
men har ikke fået svar endnu. Det kunne
jo være fint, hvis vi kan fremskynde processen ved egen indsats.

Vi vandrede først ud forbi siloerne og
dernæst tilbage til Nørrebyvej, hvor Ib og
Birgit snakkede løs om byen, dens borgere og alle de tidligere forretninger, men der var ikke tale om sladder! Ved
flere lejligheder kunne nogle af deltagerne komme med supplerende informationer.
Der var fuldt hus i Bryghusets restaurant, og stor deltagelse i debatten som
nævnt.

Efter anlægget med cykelstier sidste år,
blev vores vejtræer desværre fældet.
Men nu er der godt nyt: Der er kommet
træer igen – endda flere end der var.
Så nu er der kommet en fin indgangsportal til byen.
Inge-Lise Olsen & Sekretøren

Vi mødtes ved Dagli’Brugsen, hvor Ib
kort informerede om programmet. Vi var
jo lidt spændte på, hvor mange der ville
komme, og kunne derfor glæde os over
ikke mindre end 41 deltagere. Det var flot
– og det var vejret også.

Knud Larsen blev valgt til dirigent. Normalt en nem opgave, men ved flere lejligheder, hvor debatten blev lidt heftig,
var kravet til dirigenten mere end de
vanlige formalia. Det tacklede Knud
dog uden at ryste på hånden.

Fra den 1. til den 12. juli nedgraves fiberrør og august bruges til at få teknikken
på plads, hvorefter alle tilbydes tilslutning
til fibernettet fra 1. September.
Der tilbydes gratis klargøring til fibernet til
boligen i form af nedgravet tomt rør til fiberkabler frem til husets sokkel.

BYVANDRING I BORRE.
Den 7. Juni havde Borgerforeningen arrangeret ”Byvandring” i Borre, hvor Ib Petersen og Birgit Madsen havde påtaget
sig rollen som fortællende guider på en
tur gennem Borre.

Om beretningen, den nye bestyrelse,
regnskab m.m kan du læse på
www.møn.nu. I beretningen fra GF kan
man desværre ikke læse om debatten,
- lidt ærgerligt.
Møn Nu er fortsat en livskraftig forening
og der er al mulig grund til optimisme
for Møn og dens fremtid.

Efter vandringen sluttede vi på legepladsen, hvor Kim havde gang i grillen. Der
blev serveret pølser med det hele, øl og
vand ad libitum.
Da vejret var med os, blev det til en herlig eftermiddag/aften i særdeles godt selskab.
Vi håber også på mange deltagere til
”Energivandring” den 11. Juli.

