Borre og Omegns Borgerforening

HUSK LIGE!
LIGE!















Ti 08. OKT Foredrag: Livet på kanten.
On 16. OKT Spiseaften
On 23. OKT Lokalrådet: Generalforsamling og borgermøde
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
Fr 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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REGENTPARRET GENNEM BORRE.
BORRE.
Fredag den 6. September var tydeligt
præget af Regentparrets besøg på
Møn, hvor der var lagt op til fest og flag
over alt på øen.
Niels, vores lokale brugsuddeler i
Dagli’Brugsen, havde med personalet
arrangeret stor fest med velkomstdrink,
helstegt pattegris, kaffe og kage i anledning af det lokale ”Kongelige besøg”.
Det var måske lidt af en omskrivning af
Regentparrets kørsel gennem Borre,

Oktober 2013
selv om Regentparret var så venlige at
gentage kørslen 2 gange, - sikkert for at
glæde os.

Over 50 borgere fra Borre og omegn deltog i festlighederne, og vejret var i samme strålende humør.
Dagli’Brugsen havde ikke alene sikret
masser af rigtig god mad, men også flag
til os alle, så vi kunne give Regentparret
en varm hilsen ved deres forbikørsel.
Havde Regenterne vidst hvor lækker
”grisen” var, havde de sikkert gjort en ophold og deltaget i festlighederne.
Stor tak til Niels for initiativet, og stor tak
til personalet for deres store indsats, som
resulterede i en vellykket dag.

ENERGIVANDRING.
Den 11. Juli havde Borgerforeningen arrangeret ”Energivandring” i Borre. Det vil
sige, at vi besøgte 3 adresser med hver
sin form for alternativ energi.

TV 2 ØST PÅ BAKKEGÅRD.
BAKKEGÅRD.
Den 30. August besøgte Mads Gudiksen, fra TV 2 ØST, Bakkegård Gæstgiveri i serien: ”Mad med mere”.

Vi agter i hvert fald at gøre som vi plejer, - pynte op til Jul, gennemføre fakkeltog og holde Juletræsfest. Se datoerne på bagsiden.

Ca. 25 var mødt op, hvor vi startede hos
Erling Hemmingsen, Nørrebyvej 40, hvor
vi fik informationer om hans Husstandsvindmølle. Nok ikke noget for enhver villaejer, - alene p.g.a. den relativt høje pris
for en sådan mølle. Der var nu ingen tvivl
om, at Erling var godt tilfreds med
”uhyret”, som leverede al den strøm han
havde brug for. Erling forklarede og viste
teknikken – dog for meget til at gengive
her.

Hvis en eller flere har tid, lyst og lejlighed til at gennemgå vores store og små
røde træ – julehjerter, og evt. give dem
en ny gang maling, så vil det være kærkomment. De skal være klar til den 30.
November. Kontakt sekretæren, hvis du
lige er den der kan og vil.
Dels handlede det om stedet og dets
fantastiske beliggenhed, dels om Uffe
Hofman Andersens kogekunst i køkkenet.
Medlemmer fra Kunst– og Kulturforeningen Høje Møn, som har hjemsted
på Bakkegård Gæstgiveri, var inviteret
til brunch. Vores opgave var at indtage
maden som ”baggrund” for udsendelsen. Det er den slags opgaver jeg påtager mig med stor fornøjelse – og det
var det i øvrigt også at spise maden.

Herefter var vi hos Stig Søndergård i nr.
44, som viste og forklarede en masse relevant om Solceller. Selv med de nye
regler, er det en god investering.
Vi sluttede hos Leif og Lone Hammer i
nr. 51, hvor vi kastede os over kaffe og
kager, som stod klart da vi kom. Vi havde
nær glemt at se på deres nye anlæg med
”Luft til vand”, men det gjorde vi dog. Også dette system har sine fordele, og ingen tvivl om, at Leif og Lone er tilfredse
med anlægget.
Der var også tid til en tur rundt i haven,
inden vi sluttede – meget klogere!

JULEN STÅR FOR DØREN.
DØREN.
Det er måske vel tidligt at komme ind
på den kendsgerning, at det atter i år
formodes at blive Jul.

MØNS AMATØRKUNSTNERE.
Vores lille forening får stadig flere medlemmer, og tæller nu 17 aktive amatørkunstnere. Der er plads til flere.
Et af de sidst ankomne medlemmer,
Kate Jørgensen, Klintevej, holdt en
slags flyttefernisering den 31. August.

Vi går i gang med at pynte op til jul Lørdag den 30. November, hvor vi mødes
kl. 1000 ved siloerne i Ny Borre. Har du
lyst til at deltage, er du velkommen

Efter pyntningen af Borre, Ny Borre og
Ålebæk, samles alle de aktive i siloernes kontorrum, hvor vi spiser gule ærter med ”hele svineriet”.
Det skulle glæde os at høre fra Jer, og
lad os være de første til at ønske Jer en
Glædelig Jul.

DE GODE GAMLE DAGE!
DAGE!
For nylig fik jeg en lille folder af Svend
Erik, som handlede om handelslivet i
Borre og nærmeste omegn. Det er en
skematisk oversigt over forretninger,
håndværk m.m. fra 1950, som er opstillet
af Kurt Petersen.
Det er jo nok så relevant set i lyset af arrangementet om ”Livet på kanten” og
kommunens nævnte projekt om landsbyplaner.





























2 bagerier
1 konditori
1 brugsforening
5 købmænd
1 mejeri
1 mælkeudsalg
2 ostehandlere
2 slagtere
1 hjemmeslagter
1 tobaksforretning
1 boghandel
1 radioforhandler
2 møbelhandlere
2 herre ekviperingsforretninger
1 trikotageforretning
2 skræddere
1 skoforretning
3 skomagere
1 træskomager
5 cykelsmede
1 urmager og guldsmed
3 herrefrisører
2 damefrisører
2 gaveboder
1 Tatol udsalg
1 håndkøbsudsalg
1 posthus
1 kro

For en tilflytter er det ret ubegribeligt, at
der har været et sådant forretningsliv,
men det skulle være ganske vist!

DEN MUNTRE SPALTE
Der var gået et stykke tid siden skabelsen. Eva tullede rundt i Paradisets idyl,
men noget var begyndt at gå hende på.
Kære Gud, sagde hun, jeg kan godt se,
at der er smukt her i Edens Have, dyrene
er søde ved hinanden og slangen er nuttet, men jeg keder mig. Og jeg er træt af
at skulle spise alle de æbler. Jeg ved det
er godt for min intelligens, men æblemost, æblemos og æblekage, morgen
middag og aften, det er bare for meget!
"Hm" sagde Gud. Jeg bliver nok nødt til
at skabe en mand til dig. En mand, hvad
er det for noget, spurgte Eva.
En mand er en simpel skabning. Han er
større og stærkere end dig, han er vild
med jagt, krig og slagsmål og synes, det
er utrolig sjovt at sparke til en bold. Han
lyver, praler og overdriver. Han snorker
om natten, og ser dum ud når han vågner. Han har aldrig spist af kundskabens
træ og er ikke nær så kvik som dig. Han
roder sig konstant ind i vanskeligheder,
som du må redde ham ud af. Til gengæld
vil jeg skabe ham, så han er anatomisk
perfekt til at opfylde alle dine behov. Tro
mig, du vil aldrig komme til at kede dig
igen!
Nåh, det må vi så håbe på, svarede Eva
– ikke helt overbevist.
Lige en sidste ting, sagde Gud. Han er
utrolig stolt og forfængelig. Vi bliver nødt
til at bilde ham ind, at han blev skabt
først. Det må så forblive vores lille hemmelighed, du ved, sådan kvinde til kvinde."!!
Stedet hvor vi dagligt mødes!

LIVET PÅ KANTEN.
Tirsdag den 8. Oktober kl. 1900 er der
foredragsaften og debat i forsamlingshuset. Det er et ret vedkommende emne, som handler om ”udkants Danmark”.
Deltagelsen er gratis, men af hensyn til
flere ting, skal der ske tilmelding til sekretæren senest 4. Oktober.
Arrangementet er kommet i stand genSTEDET
HVOR VImellem
HANDLER:
nem et samarbejde
LOF, Østmøn Lokalråd og Borgerforeningen.
Endvidere er Dagli’Brugsen sponsor
for kaffe og kage, Expert i Stege er
sponsor for lån af teknisk udstyr og endelig har Møns Bank udlånt filmlærred.

BLUES AFTEN HOS WARRER.
WARRER.
Den 6. September havde Galleri Warrer
arrangeret ”Blues aften” og ”Linedance
opvisning”. Musikken blev leveret af
Blues Collection, som består af 5 erfarne musikere, og Mia Bargholz, som leverede sangstemmen.
Arrangementet bestod af velkomstdrink, rundvisning i galleriet, middag
(uden mad og drikke – kommer
gæsterne ikke, - med en let
omskrivning af ordsproget), Blues
Collections musik, opvisning i
Linedance og så musik igen.

Imidlertid så det ud til, at det meste blev
indhentet om lørdagen. Allerede fra start
var der gang i de berømte (berygtede?)
”Sortsild”.

Oplægget får vi fra Jørgen Møller, som
er lektor i kommunal planlægning ved
Aalborg Universitet, Institut for Planlægning. Han er også arkitekt MAA,
Landsbyildsjæl, Landsbyforsker og debattør. Ikke mindst i den senere tid, er
han dagligt i radio eller tv.
Landsbyer og landdistrikter eksisterer i
dag i et krydsfelt mellem udvikling og
afvikling. Visse landsbyer og landistrikter er ramt af affolkning og tilbagegang,
medens andre oplever fremgang og
vækst. Nogen taler om, at landsbyer
skal nedlægges, medens andre fortæller kun de positive historier fra den del
af Danmark, som nogen kalder Udkantsdanmark, Vandkantsdanmark eller
Forkantsdanmark.
I perioden fra 2000 og frem til i dag har
Jørgen Møller beskæftiget sig intenst
med problemet, og er blevet kendt, anerkendt og af nogen hadet for sine
synspunkter.
Der er al mulig grund til at deltage.

handle særligt meget.
Det samme var tilfældet ved Sildemarkedet. Da Prins Henrik forsvandt, gjorde
størstedelen af publikum det også.

Anne-Grethe og Bent Warrer har sat
den store lade i rigtig fin stand, hvor
musik og spisning foregik. Musikken,
maden og stemningen gik op i en fin
helhed.

BYFORNYELSE.
Så forsvandt ”Den gamle antikbutik” fra
Borre, - og det gik stærkt. Det pyntede
gevaldigt, og nu er der et smukt udsyn til
kirken.

SILDEMARKED.
Igen i år var der det traditionsrige sildemarked ved havnen i Stege den 6. og
7. september. Så vidt jeg kan vurdere,
kommer der mere og mere til hvert år.
Som alle sikkert ved, besøgte Prins
Henrik sildemarkedet den 6. September, hvor der var ”sort af mennesker”.
Menneskemængden var ligeledes tæt i
resten af Stege. Man skulle tro, at det
havde givet en kæmpeomsætning hos
de handlende, men som jeg har forstået det, forsvandt mængden uden at

På sidste bestyrelsesmøde i Borgerforeningen orienterede Jan Schlegel om byfornyelsesplanerne for Østmøn.
Planen er kort, at Vordingborg kommune

Harglade
55
ansatmennesker
en projektleder
blev endnu
i et gladere,
år med
da maden
henblik
på blev
at udarbejde
serveret.landsbyplaner for
Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre
og Magleby. Det skal ske i samråd med
Østmøn Lokalråd. Af det nyligt indgåede
budgetforlig mellem alle partierne fremgår det, at der afsættes ca. 9 mill. kr. i en
pulje til landsbyfornyelse og landsbyarbejde. Dermed har kommunen i årene
2014 og 2015, sammen med de statslige
midler i alt 21 mill. Kr. til nedrivning og
forskønnelse af landsbyerne og det åbne
land. Det bliver spændende at følge.
JAGTRIDNING – NU MED HUNDE!
HUNDE!
Den 7. September gennemførtes den også traditionsrige ”Jagtridning” på Klintholm gods. Denne gang med hunde, hvilket vist er første gang.
Som vanligt var der rigtig mange tilskuere, og det er også et prægtigt syn at se
ca. 100 ryttere galoppere og ca. 50 hunde løbe over bakkerne på Østmøn.

Jagten foregik i det åbne land over stok
og sten uden hensyn til bøndernes afgrøder eller husdyr. Efterhånden blev
jagten mere kontrolleret og man indhegnede særlige dyrehaver til jagt på
hjortevildt - parforcejagt.
Nu om dage i Danmark dyrkes jagtridning på en mere planlagt og struktureret måde. En jagt i Danmark rides ikke
efter vilde ræve, men derimod ad en
forud planlagt rute, og man forcerer undervejs de naturligt forekommende forhindringer - volde, grøfter eller stengærder - dog ofte suppleret af opbyggede forhindringer.

Finn og Heidi, samt væverier af Jon-

na,som ovenfor viser materialer frem i
sit værksted, hvor der er 3 store væve.

Den vilde ræv og hundene er afløst af
to erfarne ryttere- de såkaldte “ræve”.
De kender ruten og har en rævehale
fæstnet på skulderen. Det er dem der
viser vejen for feltet og symboliserer hin
tids jagt på rævene. Netop det uovertrufne landskab på Møn har betydet, at
der er blevet redet jagter siden 1962.

Det var som vanligt interessant at høre
om den enkelte kunstners tilgang til
håndværket, valg af motiver og materialer, teknik, farver o.s.v., ligesom det
var spændende at høre om deres vej
frem, til der hvor de er i dag kunstnerisk.

MERE KULTUR.
KULTUR.

FØRSTE SPISEAFTEN.
SPISEAFTEN.
Den 17. September var der første spiseaften i sæsonen 2013-2014, hvor Lone og Leif Hammer sammen med Keld

Kunst– og Kulturforeningen for Høje
Møn havde den 14. Sep. igen arrangeret besøg hos nogle kunstnere – ”3 på
stribe” - alle på Græskevej i Stege.

De to andre kunstnere var kunstmaler
Heidi Moe Weinreich og kunstvæverske
Jonna Christiansen.
Mange har sikkert mødt kunstnerne, og
måske været så heldige at se deres
kunst udstillet flere steder. I Galleri
Pakhuset, Klintholm havn, har der hele
sommeren været udstillet malerier af

Som vanligt var stemningen rigtig god,
og vi kunne glæde os over flere nye
medlemmer, - og første gangs deltagere.
De sagde samstemmende, at det havde
været en god aften, og at de glædede sig
til at komme igen.
Det kan de roligt gøre. Næste spiseaften
er den 18. Oktober, hvor Kim og Christina er kokke. Kim afslørede, at deres plan
for menuen var: Græskarsuppe, kamsteg, kaffe og kage. Hold øje med opslag, mail og vores hjemmeside.
NU MED HØNSE – SKIDNING!.
SKIDNING!.
Jo – den er god nok. Der var høstgudstjeneste og – marked i Magleby den 22.
Sep. Ud over de vanlige boder og meget
besøgte kaffestue, hvor der var kaffe og
kage til urimeligt billige priser, var der
denne gang hyggemusik til kaffen.
Endvidere var der udstilling af forskellige
hønsearter, samt ”hønseskidning”. D.v.s.
at man har et stort bur med nummererede felter. Her indsættes en høne, og så
gælder det om at holde øje med hvor den
første hønseklat falder. Den der har
”væddet” på det nummer den rammer,
har vundet en præmie! Vildt – ikk’?

Det var kunstmaler Finn Holm vi mødtes hos og blev orienteret kort om forløbet, hvorefter vi blev delt i 3 små grupper, således alle kunne få det optimale
ud af besøget.
Værd at vide om Jagtridning og Møn.
(fra Klintholm Gods hjemmeside).
Jagt til hest - jagtridning - har en særlig
historisk tilknytning til Sydsjælland. Dette
område var fra middelalderen Krongods,
og som Kongens private ejendom et særligt yndet udflugtsmål for kongelige jagtselskaber.

Der var Mørbradgryde på menuen, men
kokkene overraskede os med en lille forret som appetitvækker (selv om appetitten ikke fejlede noget): Ristet brød med
gorgonzola, seranoskinke og noget lækkert ”gyms” på. Det er ikke sikkert jeg har
fattet ingredienserne korrekt, - men det
var noget i den retning. Godt smagte det.

Nielsen og Hans Sattrup stod for tilberedningen.

