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Fr 18. JUL Grill-aften v/Legepladsen
Sø 03. AUG Dagli’Brugsens Grill-arrangement /Forsamlingshus loppemarked
Fr 08. AUG Grill-aften v/Legepladsen
Sø 21. SEP Frokost på Thorsvang—særarrangement.
On 15. OKT Spiseaften
Ma 10. NOV Spiseaften (Mortensaften)
Lø 29. NOV Julepyntning Borre/Åebæk
Sø 30.NOV Fakkeltog, Kirken og Gløgg.
To 11. DEC Julebuffet
Sø 28. DEC Juletræsfest
Ma 19. JAN Spiseaften
Ti 17. FEB Spiseaften
Ma 2. MAR Generalforsamling
Fr 20. MAR Spiseaften (Traditionelle oksesteg)
Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.
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 Gratis årskort til Geocenteret
 Udstilling i Pakhuset
 Spontant havebesøg
 Kunstnertræf hos Warrer
 Skt. Hans i Borre
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 Erhvervsaften
 Den muntre spalte
 Østerpol lokalmuseum
 Møns Amatøerkunstnere
 Spisning på Thorsvang
GRATIS ÅRSKORT—GEOCENTERET
Den 12. april fandt Geocenteret på en
noget anderledes markedsføring. De
havde inviteret til åbningen af Geocenteret, hvor alle der kom mellem kl. 10
og 12 fik et gratis årskort. Teorien var,
at hvis mange lokale beboere fik et gratis årskort, ville de være ambassadører
for Geocenteret og tage gæster med
der ud. God ide.
Der var optimistisk ventet omkring 400
gæster, som ville benytte den mulighed, men der kom over 1.000! Sekretøren fik det første gratis årskort, - ikke
helt tilfældigt, for jeg stod slet ikke i køen, der ventede på at komme ind.

Juli 2014
Jeg havde sneget mig ind (afslører ikke
hvordan), og stod med mit fotoapparat og

tog billeder før der blev åbnet.
En ansat i Geocenteret ved billetskranken udbrød pludseligt: Hold op hvor er
der mange, - vi har da ikke rundstykker
nok til alle dem. Hun vendte sig mod en
anden ansat og sagde, at hun skulle
skynde sig til DagliBrugsen i Borre og købe så mange rundstykker som muligt.
Jeg tillod mig at henvende mig til hende
og sige, at hun måske skulle tale med
Niels, så han kunne lægge en masse
rundstykker i ovnen til dem, hvorefter jeg
rakte hende min mobiltelefon, hvor Niels
var i ”røret”. Det virkede som en beroligende redning.
Medens der blev snakket med Niels i
DagliBrugsen, kunne jeg jo lige så godt
få et årskort sagde jeg, - og vupti – så
var den reddet. Kort efter myldrede det
ind med gæster, som både fik kaffe,
rundstykker og gratis årskort. Det kan
kun betegnes som en stor succes.

UDSTILLING I PAKHUSET.
Igen i år kunne en masse mennesker
glæde sig over ferniseringen i Galleri
Pakhuset, Klintholm Havn, hvor ca. 25
kunstnere udstiller malerier og kunsthåndværk. De fleste er Møn – kunstnere,
og der er rigtig meget at se på og glæde
sig over. Borgmesteren, Knud Larsen,
holdt en smuk åbningsstale, hvorefter der
var musik, vin, snack og som det efterhånden er blevet en tradition – masser af
lækre pizzastykker, som gavmildt blev
De kender hver eneste vækst i haven.
Som nabo ved jeg, hvor megen tid de
tilbringer i haven, - det er næsten alle
døgnets lyse timer, og hele tiden er de
i gang med noget nyt. F.eks. er de ved
at lægge sidste hånd på et usædvanligt smukt lysthus, hvor alle sider er
bygget af de gamle vinduespartier fra
den tidligere Klintecafe.

MØNS AMATØRKUNSTNERE
Foreningen, som blev stiftet den 27.
juni 2012, har i dag 19 medlemmer,
som alle er aktive og glade amatører.
Vores udlægning af Amatør er
”kærlighed til det man udøver”! Vi mødes fortsat hver onsdag (holder ferie til
medio august) i Foreningernes Hus i
Lendemark, hvor vi har et dejligt stort
lokale, - og med plads til flere. Flere af
medlemmerne har billeder på udstillingen i Stege Bibliotek, i denne måned,
hvor der som vanligt er meget at se på.
Flere medlemmer udstiller også separat
gennem året, så alt i alt slet ikke så rin-

SPONTANT HAVEBESØG.
Den 22. maj åbnede Keld og Hans, Liselundvej 18, spontant haven for borgerforeningens medlemmer. Trods det meget
korte varsel, blev haven velbesøgt. De
fleste af os har nok været i deres haven
flere gange, men hver gang må man alligevel undres og beundre havens skønhed. Det er en fryd for øje og sjæl at vandre rundt i den smukke have, hvor både
Keld og Hans villigt fortæller, forklarer og
vejleder om planterne.

KUNSTNERTRÆF HOS WARRER
Den 29. maj var der igen i år et fantastiske kunstnertræf hos Galleri Warrer.
Ca. 15 kunstnere, både håndværk og
maleri, arbejdede og forklarede om
motiver og teknikker. På gårdspladsen
kunne man se hele processen ved en
speciel brænding af keramik, som gav
overfladen
en
ganske
særlig
”krakelering”.
Årets særlige indslag var afsløringen af
4 kæmpe portrætter af 4 kendte Møn
boere, som var Krista og Steffen Steffensen, nok mest kendt som ejere af
Liselund Ny Slot, Erik Ditlev, speciallæge og medstifter af Privathospitalet
Møn og endelig tidligere håndboldspiller på landsholdet, Marianne Florman.
Hver især fik lov at afsløre deres portræt, hvorefter de også blev opfordret
til at sige noget, - og det gjorde de så.

Det bliver søndag den 21. september
kl. 1300. Prisen er 200 kr. pr. deltager,
som dækker Luksus buffet, kaffe og
museumsbesøg.
Drikkevarer købes særskilt efter ønske
og behov. Tilmelding senest den 14. september.
Der er naturligvis begrænset plads, men
du kan allerede nu tilmelde dig pr. mail til
sekretøren. Tilmeldingen er naturligvis
bindende efter 13. september.

Ideen med spontant at åbne haven må
gerne efterlignes. Giv sekretøren et
signal, og det kommunikeres straks ud.
budt rundt.
Anne – Grethe Esmann er tovholder på
hele udstillingen, og bliver her sammen
med en anden lokal billedkunstner, Finn
Holm, instrueret før en optagelse af Sigurd Bo Bojesen, TV Møn, som naturligvis var til stede med sit kamera. Udstillingen løber frem til og med august, og der
er gratis adgang hver dag fra 12 til 17.

TORSVANG
Mange har sikkert allerede besøgt Danmarks Samlermuseum, Thorsvang, men
en del har ikke.
Borgerforeningen har under alle omstændigheder arrangeret den første fælles
spisning til efteråret på Thorsvang. Det
er klart nok et sær - arrangement, hvor vi
kombinerer god mad med en oplevelse
på Møn.

ge endda.
Foreningen har været så heldige, at
Kunst – og Kulturforeningen Høje Møn,
som blev opløst den 24. marts i år, donerede 2.500 kr. til os. Det har betydet,
at vi til september har økonomi til at få
Mark Stolk til at komme og undervise
os i maleteknikker. Mark er en fremragende hollandsk kunstmaler, som holder mange kurser gennem året. Han er
også en rigtig god pædagog med en
engels tålmodighed. Det glæder vi os
meget til, og skulle du nu få lyst til at
være med i vores lille forening, så kontakt sekretøren, - som er sekretær i
Møns Amatørkunstnere.
Vi gennemfører også små ekskursioner
til f.eks. udstillinger, og vi er rigtig gode
til at arrangere en hyggelig frokost!

Vi håber på mange deltagere, og at vi
kan arrangere samkørsel på forskellig
vis. Glæd dig til at se eller gense
Thorsvang, hvor der hele tiden sker noget nyt.

Opslag kommer naturligvis som vanligt.
Du kan jo også blive medlem af
”Thorsvangs venner” for 100 kr. årligt, med gratis adgang hele året!

DEN MUNTRE SPALTE
Sankt Peter stod ved Himlens port og
ventede på de folk, der skulle indenfor,
da Jesus kommer gående forbi.
Sankt Peter: "Hej, Jesus, kan du ikke lige
passe porten, medens jeg smutter et par
minutter”.
Jesus: "Jo selvfølgelig. Hvad skal jeg gøre?"
Sankt Peter: "Du skal bare snakke lidt
med dem der ankommer. Spørg dem lidt
om deres liv, familie o.s.v. Og hvis du så
synes, de er gode nok, så lukker du dem
bare ind."
Jesus: "Det lyder nemt, den klarer jeg".
Den første person der ankommer, er en
rynket gammel mand. Jesus kigger på
ham og spørger: "Nå, hvad var så dit
job?"
Den gamle: "Jeg var håndværker."
Jesus spørger interesseret: "Havde du
noget familie?"
Den gamle: "Ja, jeg havde en søn, men
jeg mistede ham."
Jesus (nu meget interesseret): "Du mistede din søn siger du? Fortæl mig lidt
om ham."
Den gamle: "Ja, for eksempel havde han
huller i både hænder og fødder."
Jesus lænede sig nu helt frem til den
gamle mand og hvisker: "Fader?"
Den gamle mand kiggede Jesus dybt i
øjnene med et stille forsigtigt smil på læben og hvisker: ”Pinocchio”?


















Konen vågnede en morgen, og så at det
var skønt vejr uden for. Hun trak gardinerne fra i soveværelset og åbnede vinduerne, og roste højlydt det smukke vejr.
Manden vågnede og snerrede: Hvad laver du kvinde?
Konen: Jeg ville bare gøre dig opmærksom på, at det er skønt vejr i dag, og du
har selv sagt, at du vil forlade mig en
skønne dag!

ØSTERPOOL LOKALMUSEUM.
Med Kurt og Tove Knudsen som igangsættere og stærkt lokalhistorisk interesserede er der ved at blive etableret et
lille lokalt museum i kælderen i Østerpol, Klintevej 335. Kurt og Tove har

bl.a. lamineret billeder og historier fra
området, som hænges op i kælderen,
hvor man også kan se vægmalerier af
murer Nielsen.
Museet åbner lørdag den 12. juli fra
kl. 1300 til 1600, og der er gratis adgang.
Museet har relation til endnu et initiativ
under Østmøn Lokalråd:
”Historieudvalget”, som består af
Tove Knudsen, Borre
Merete Olsen, Borre
Margit Kiær, Magleby
Johnny Holst, Ålebæk
Udvalget samler en masse historisk
materiale i form af gamle avisartikler,
foto, breve m.m., hvor ideen er, at sekretøren renskriver og sammenskriver
det hele, scanner billeder ind m.m., så
vi efterhånden får en slags lokal historiebog. Kontakt Tove, hvis du vil væremed!

Herefter kunne man fortsætte med at
se kunstnerne arbejde, nyde noget at
drikke, eller fortsætte gennem de øvrige rum, hvor der er rigtigt meget at se
på. Ud over masser af billedkunst, er
der smukke ting, kunsthåndværk og
lækkert tøj, som Anne-Grethe har godt

øje for.
Kommer man i øvrigt forbi, laver Bent
en rigtig god Cappuccino.

Der var godt gang i grillen, snak, boldspil,
kaffe og generøs uddeling af diverse
hjemmebagte kager. Der var ca. 40 deltagere omkring grillen, men ved bålet var
der over 65.
Fordamen for Borgerforeningen, Eva,
holdt en lille tale og glædede sig over så
mange fremmødte.
Formanden for lokalrådet, Torben, kæmpede en brav kamp med bålet, for at få
gang i ilden. Imedens sang vi
”Midsommervisen”, men det hjalp ikke.
Først da Leif Hammer kom med en drabelig ukrudts brænder, lykkedes det at få
godt gang i bålet, - men så futtede det
også lystigt, - og så sang vi en gang til.
Det var en smuk aften i godt selskab.
NYT ANLÆG I BORRE
Flere har nok bemærket, at der er stor
aktivitet på grunden, hvor den gamle
”Antikforretning” lå over for Dagli’Brugsen. Det bliver et smukt åndehul i Borre,
med træer, bænke, petanquebaner og
nogle P-pladser. Beplantningen må vente

SANKT HANS I BORRE
Østmøn Lokalråd og Borgerforeningen
havde i fællesskab arrangeret Sankt
Hans aften. Vi mødtes ved 1730 tiden
på legepladsen i Borre, hvor Kim havde
gang i grillen. Ved 21 tiden gik vi til
baghaven på Østerpol, hvor der var tilrettelagt bål. Helle havde doneret en
heks – som mest lignede en sød ældre
kone. Hun blev nu futtet af alligevel, altså heksen, ikke Helle!.
til en gang i september, men flot bliver
det.
Anlægget er tegnet af Hans Sattrup i Ålebæk, og det borger for kvalitet og omtanke. Vi kan kun være tilfredse med hele
forløbet fra nedrivning af den gamle bygning til igangsætningen af pladsen, hvor
der har været et flot samarbejde mellem
Østmøn Lokalråd og Vordingborg Kommune.

WORKSHOP MED STUDENTERNE.
I forbindelse med ”Projekt Landsbyplaner” var der inviteret til Workshop i forsamlingshuset torsdag den 1. maj. Ideen
var, at vi i fællesskab kunne diskutere og
forhåbentligt komme frem til nogle konkrete ideer til, hvordan vi sammen kan
løfte Borre. Dagli’Brugsen havde været
gavmild med sponsorering af en masse
lækre spiselige sager og drikkevarer,
som blev meget vel modtaget.
De 7 studerende ved Ålborg Universitet,
som har haft en del lokale studier i relation til projektet, ledede ”slagtes gang” hele aftenen. Der var masser af papir, papstykker, skriveredskaber i alle farver
m.m. til rådighed. De studerende forkla-

rede hvordan forløbet forventedes at blive, indledte processen, hvorefter vi gik i
gang med at skrive og hænge op.
Der var 5 hovedfaser i forløbet:
1.
Hvilke problemer kunne vi komme
i tanke om i lokalområdet.
2.
Problemerne blev ”kategoriseret”
hvor de naturligt hørte sammen.
3.
Herefter udtænkte vi forslag til løsninger for det enkelt problem.
4.
Løsningerne blev herefter også
”kategoriseres” hvor de hørte sammen.
5.
Endelig var der en prioritering og
udvælgelse af de vigtigste problemstillinger med tilsvarende løsningsforslag.

Alt i alt en spændende proces, hvor de
prioriterede løsninger (som næppe kan
undre nogen) var: Nedrivning af faldefærdige huse, istandsættelse af bevaringsværdige huse, bedre lånemuligheder (ikke afhængig af postnummer), lade udlændinge købe huse, lavere ejendomsskatter, bosætning, bedre internet
og mobiltelefon forbindelser.
Alle de prioriterede forhold havde det til
fælles, at det var afhængig af politikernes evne og vilje til at gøre noget ved
forholdene, og at vi derfor må presse
på ad den vej (og den er lang og trang).
Det var svagheden ved processen. Mit
forslag til de studerende var, at de
fremover kunne lægge det kriterie ind i
processen, at der skulle anføres en kolonne mere – HVAD KAN VI SELV gøre, for at løse problemerne!
Imidlertid er jeg ikke så bekymret for
den del. Der er rigtig mange aktive ildsjæle i Borre og omegn, som gør en
masse for at løfte lokalområdet. Vordingborg Kommune, Østmøn Lokalråd,
Borre og Omegns Borgerforening, Phillippine og Niels i Dagli’Brugsen udviser
til stadighed både evne og vilje til et forbilledligt samarbejde. Der er grund til
optimisme. Lød det som et stort TAK?
Det var det også!

ERHVERVSAFTEN.
Onsdag
den
7.
maj
havde
”Erhvervsgruppen” under Østmøn Lokalråd, inviteret til ”Erhvervsaften”. Arrangementet var planlagt fra kl. 18 til
ca. 21.
Efter velkomsten var der indlæg fra erhvervsdirektør Bent Bischoff og erhvervskonsulent Erling Elbom, begge
Vordingborg kommune. Herefter var
der spørgsmål og debat.
Brita Riise, CYCLUS, tilberedt den lune
ret (chili con carne), som Niels, Dagli’Brugsen havde sponsoreret, samt drikkevarer m.m.
Det var jo spændende at se, om nogen
ville komme til arrangementet, men det
gjorde der – ca. 40 deltagere blev det
til. Ret flot.
Efter spisningen var der kort præsentation af deltagerne, hvorefter Susanne
Nøhr, Tiendegården, talte om faglige
og tværfaglige netværk. Et meget flot,
lærerigt og vel modtaget indlæg. Så var
der igen spørgsmål og debat, og ende-

lig gruppearbejde om etableringen af
netværk.
Erhvervsgruppen har udarbejdet et
”stikordsnotat” til inspiration for både
deltagere og andre erhvervs interesserede. Jeg skal prøve at gengive nogle
hovedpunkter:
Her bliver alle stikord, forslag, problemer
m.m. nøje studeret. Alle deltog meget aktivt
i processen. Alt i alt en meget fin aften i rigtig godt selskab!



Erhvervsrådet i Vordingborg inviteres til en præsentation af problemstillinger og løsningsforslag.



Der er andre relevante netværk,
f.eks. ”Kultivator”.
 Jonas har tilbudt at lægge serverplads til en ”netværksplatform”.
 Etablering af netværk i øvrigt og lære
at benytte netværk.
 Netværksaftener en gang om måneden?
 Relevante foredrag og kurser.
 Linked In – gruppe (internettet).
 Uddannelse.
 Videndeling
Herefter var der efterlysning mv. af forslag til projekter:
 Flere ideer til, hvordan vi får fibernet
og mobildækning i området.
 Ideer vedr. transportbehov i relation
til firmaer.
 Leje gamle huse ud.
 Fælles butik, f.eks. i Klintholm havn
(fødevarer)
 Pop – up cafeer, kunstsalg og fødevaresalg.
 5 – 8 markedsdage ved Dagli’Brugsen med lokale produkter.
 Henvisning til seværdigheder, kunst
og kultur på Møn
 Fiskemarked
 Fælles transport af produkter
 Rammevilkår skal være fleksible for
virksomheder og tilflytning
 Når det sættes projekter i værk, skal
der være fremtid i dem.
 Festival
 Tangproduktion
 ”Oplevelses –kanon”: Kunst, mad,
ture, overnatning, fiskeri, cykelture m.m.
Sekretøren deltog ikke i mødet, men som
det klart fremgår, har der været gang i
ideudviklingen, og jeg syntes der er en
imponerende gejst at spore i de mange
ideer.

