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14. APR Forskønnelsesudvalget starter sæsonen v. legepladsen
14. APR Bankospil i Forsamlingshuset
18. APR Fælles arbejdsdag ved/i Østerpol
22. APR Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening, Thorsvang
25. APR Østerpol overdrages til Østmøn Lokalråd
26. APR Fernisering i Pakhuset, Klintholm Havn
23. JUN Skt. Hans arrangement, formentlig ved Østerpol
- JUN Masnedø Fort, sommerudstilling

Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.
Har du artikler, eller ideer til artikler, så kontakt sekretøren. Det kan også være du har
en relevant beretning, historie, fortælling, som du synes vi skal høre om. Du behøver
ikke selv skrive.
Har du fået sendt din e-mail adresse til sekretøren?
BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:
Formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer
B-medlem
B-medlem
B-medlem

Eva Toftebjerg Nielsen
Birgit Madsen
Johnny Holst
Kim Errebo
Christina Christensen
Keld Nielsen
Ib Petersen

55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk
55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com
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
40 87 19 75 - ibpetersen353@gmail.com

Suppleant
Suppleant

Berit Kristensen
Annette Kingombe

55 81 26 07 - allan-berit@kristensen.mail.dk
20 42 93 49 - annette.kingombe@gmail.com

Revisor
Revisor

Uffe Jørgensen
Jan Schlegel

25 26 98 77 - uffe_stennersen@surfpost.dk
48 24 93 83 - jan@schlegel.dk

Webmaster Annette Guldberg

Borgerforeningen på Internettet:
Østmøn Lokalråd på Internettet:
Landsbyplaner på Internettet:
KØST:

- annette.guldberg@gmail.com

www.borreborgerforening.dk
www.oestmoen.dk
www.landsbyplaner.vordingborg.dk
www.facebook.com (KØST)

Borre Nyt
Nr. 55
Ansvar: Johnny Holst, sekretær/redaktør.

INDHOLD:

BOB’s Generalforsamling

Fastelavn

Forsamlingshusets generalfors.

Møn Revyen

En ”ældre” dame

Den muntre Spalte

Østerpol

Vinterens dejligste aftener

Lokalt træningstilbud

Husk Lige

Bestyrelsen

Internet adresser
BOB’S GENERALFORSAMLING
Som vanligt kommer der et fyldigt referat fra Borgerforeningens ordinære
genrealforsamling den 2. marts, hvor
fordamen, Eva Toftebjerg Nielsen, præcist kl. 1900 bød de 42 fremmødte
medlemmer velkommen og sagde det
var dejligt, at så mange ville komme.
Torben Nielsen sikrede en vel gennemført generalforsamling som myndig dirigent, og sekretøren fik som vanligt lov
til at skrive referatet – uden kampvalg.
Umiddelbart efter generalforsamlingen
den 24. februar 2014 konstituerede bestyrelsen sig, og siden har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. Det lyder ikke af så
meget, men det er en meget velfunge-
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rende bestyrelse, og vi har i det daglige
god kontakt med hinanden. Det har vist
sig, at der ikke ret tit sker udskiftninger,
hvilket understreger, at vi også har det
godt sammen.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, planlægger vi stort set
alle årets aktiviteter, fordeler opgaver
m.m. Det er nok lidt rutinepræget, men vi
er hele tiden parate til at indføre andre
aktiviteter i planlægningen, og er meget
åbne for forslag fra medlemmerne. Der
kommer godt nok ikke mange forslag,
men vi tolker det således, at det er fordi
men stort set er tilfredse med tilbuddene.
De hovedpunkter der har været drøftet i
årets løb er i stikord: Medlemsforhold,
Økonomi, Borre Nyt, Spiseaftener, Aktiviteter i øvrigt, Hjertestarter (som vi nu
har fået), Hvilke arrangementer der skulle gennemføres, Forskønnelsesudvalget., Modtagelse af nye medlemmer,
Pjece om Borgerforeningen, Forsamlingshuset har vi brugt megen tid på,
hvad jeg vender tilbage til, Østerpol, Forskønnelse, By – loppemarked, Julepyntning i Borre og Ålebæk og Juletræsfest.

Der har naturligvis været snakket om
meget andet, men det er uden for referat!
Bestyrelsen har fortsat god kontakt og
samarbejde med andre, som f.eks.:
Vordingborg Kommune, Lokalrådet, Forsamlingshuset, Lokale handlende – specielt Dagli’Brugsen, Møns Bank, Østerpol og KØST.
Bestyrelsen forsøger fortsat at tilgodese
medlemmerne mulighed for gode sociale
kontakter til hinanden gennem vores arrangementer. Vi kan og vil ikke konkurrere med aftenskolerne og andre om
koncerter eller spændende foredrag,
men gør det, når der er noget helt specielt, som f.eks. Dark Sky den 17. marts i
Forsamlingshuset.

Nogle har i forbifarten nok nævnt, at de
ville lægge have til, men konkret henvendelse er der ikke sket. Kontakt sekretøren hvis I vil lægge have til – og I
bestemmer selv datoen.
Som nævnt i indledningen modtager
Bestyrelsen gerne ideer fra medlemmerne. Vi vil gerne have andre inddraget i gennemførelse af aktiviteter og
arrangementer, så hvis der er medlemmer i borgerforeningen, som har lyst til
at stå for et arrangement, så skal man
ikke holde sig tilbage.
Vores nuværende redaktør, Johnny
Holst, har skrevet bladet de sidste 4 år,
og modtager gerne indlæg fra medlemmerne til bladet. Jobbet som redaktør
kan fortsat erhverves, hvis nogen er
interesseret.

De gennemførte arrangementer er:
- Generalforsamling
- Sankt Hans bål med grill, bål og familielege.
- To gange grill aften på legepladsen.
- Besøg på Thorsvang med spisning
- 6 gange fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der har været god tilslutning.
- Tøndeslagning i samarbejde med Kirken, Forsamlingshuset og Dagli’Brugsen
var en stor succes.
- Juleudsmykning med efterfølgende
spisning for de aktivt deltagende.
- Fakkeltog med fælles sang i kirken og
efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
- Årets juletræsfest blev desværre aflyst
p.g.a. næsten ingen tilslutning. Vi prøver
dog igen til næste jul.

Vores webmaster, Annette Guldberg,
vedligeholder fortsat vores hjemmeside
på Internettet på eksemplarisk vis. Det
er vi meget taknemmelige for. Når sekretøren sender nyheder, indkaldelser,
Borre Nyt m.m. til Annette, er de lagt
på hjemmesiden få dage efter, hvilket
er usædvanligt hurtigt. Hvis der er noget der smutter, er det fordi sekretøren
lidt sent kommer i tanke om at orientere Annette.
I skulle prøve at gå ind og se på siderne, - de er et besøg værd.

Alt i alt syntes vi der fortsat der er en
passende balance mellem Borgerforeningens arrangementer og andre tilbud
på Møn.
Vi synes fortsat det er en god ide med
havebesøg, men havde ingen i 2014.

Hver gang vi konstaterer nye tilflyttere,
kontaktes de af sekretøren, men vi bør
alle i Borgerforeningen tilskynde til at
få flere medlemmer. Det har betydning
for både økonomi og indflydelse, hvis
vi er mange medlemmer.

Vi har haft en støt tilgang af nye medlemmer siden 2008, hvor der var 137
medlemmer ved generalforsamlingen,
medens der i dag er 210 medlemmer.
Meget tilfredsstillende.

VINTERENS DEJLIGSTE AFTENER
v/Christina Christensen.
Endnu en fællesspisningssæson er
slut og vi går lyse tider i møde. Det
glæder vi os selvfølgelig til, men vi ser
allerede nu frem til nye hyggelige aftner i Borre forsamlingshus, hvor vi
glæder hinanden med lækre middage.
Denne sæson er vi skam heller ikke
blevet snydt for god mad
Vi startede ud med en fælles tur til
Thorsvang samlermuseum. Her fik vi
en lækker buffet og fik set den flotte
samling og besøgte den spændende
bunker.
Herefter kom efteråret med koteletter i
fad
og
gammeldags æblekage. Her
havde jeg
fornøjelsen
af at være i
køkkenet
med to herrer.
Især
Johnny viste evner vi
ikke anede
han havde.
Han gav den gas som blomsterdekoratør, så nu kan han tilføje en ny titel
til sin lange cv
I november fik vi den traditionsrige andesteg og ris a la mande. Den var,
som den plejer, helt fantastisk.
December bragte os en lækker julebuffet, som vel også er ved at være
en tradition da det nu er 2. gang vi får
den.
I januar tog brugsquinderne (som
Johnny kalder dem) affære. Her fik vi
serveret den største hakkebøf jeg til
dato har fået.

Den var nydeligt pakket i folie med
lækre sager. Herefter fik vi en lækker
hjemmelavet is, så vi endnu engang
måtte trille hjem.
Så nåede vi februar, hvor vi fik serveret
dejlig vinkylling og bagt æblekage, og
sluttede i marts med den traditionelle
gammeldaws oksesteg med det hele,
og sluttede med Kim’s efterhånden berømte chokolademousse.
Gennemsnitligt har det været 62 gæster pr. gang til de 7 spiseaftener – det
er ret pænt!
Borgerforeningens bestyrelse siger tusind tak til de mange forskellige kokkehold, som har sikret nogle herlige aftener i særdeles godt selskab. Har du
mod på at være kok en spiseaften, så
kontakt sekretøren.
TRÆNINGSTILBUD PÅ ØSTMØN
En dejlig sommer står og venter med
mange aktiviteter, og man glemmer
måske at holde sig i form. Har du lyst til
at komme i bedre form til efteråret, så
skal kalenderen krydses af til Fitness
Workshop på øst Møn den første uge i
august, hvor Brita Riise og Cathrine
Krebs Klagenberg, som begge er trænere med meget stor erfaring, afholder
introduktionsaften for alle interesserede.
Begge instruktører, som er bosiddende
på Østmøn, er enige om at styrke
nærhedsprincippet i vores område ved
at bruge deres kompetencer på træningsmuligheder på Hjertebjergskolen,
med holdstart til september. Undervisningen bliver i LOF regi.
Instruktørerne udtaler: ” Vi glæder os til
at styrke lokale beboerne fysiske velvære, ligesom det er berigende at bidrage til at styrke de lokale netværk”.
Dato vil fremgå i næste Borre Nyt

DEN MUNTRE SPALTE
På en stor avis i Århus, besluttede man
at få nogle vagthunde, der skulle passe
på, at der ikke blev stjålet noget fra redaktionen.
Givskud Løvepark havde et gammelt løvepar, hvor hanløven havde tabt manken
og hunløven var så mager, at de godt
kunne gå for at ligne nogle vagthunde.
Dem fik avisen og det gik fint.
Tyverierne holdt op og alle var glade.
Men så en manglede der en rengøringsdame, og der blev stor opstandelse, og
løverne blev naturligvis mistænkt.
Det var derfor løvemor sagde til løvefar:
Det var det, jeg sagde til dig - du skulle
lade de rengøringsdamer være i fred. Nu
har vi spist 3 journalister, 2 redaktører og
en fotograf - og der er ingen, der har opdaget det endnu!
Fire kirurger diskuterede deres job, og
den første sagde:
"Jeg synes, at revisorer er lettest at operere. Alle indvoldene er nummererede."
"Nej,", sagde den anden, "jeg foretrækker bibliotekarer. Deres organer ligger i
alfabetisk rækkefølge."
"Malere er bedst.", sagde den tredje,
"Alle deres organer er i forskellige farver"
"Sludder og vrøvl!", kom det fra den fjerde, "Jeg elsker at operere politikere, for
det er så enkelt. De har hverken hjerte
eller rygrad, og så kan man komme til at
bytte rundt på hoved og røv, uden at nogen opdager det!"

ØSTERPOL
Efterhånden kender vi alle det lille røde
hus på Klintevej 335, som i daglig tale
kaldes Østerpol.
Huset blev midlertidig arbejdsplads for
Philippine Birckner i forbindelse med
Vordingborg Kommunes projekt om
Landsbyplaner, som Philippine var projektleder af.
Planen var vist, at huset skulle rives
ned efter afslutningen af projektet, men
det har i mellemtiden været kraftcenter
for en masse aktiviteter. Østmøn Lokalråd har haft meget til huse der, KØST
er blevet født i huset og trives godt, forskellige grupper kommer og går, og en
gruppe ildsjæle har gennem tiden gjort
huset særdeles brugervenligt, ligesom
de fortsat bruger tid på at vedligeholde
hus og have. I den forbindelse er der
indbudt til fælles arbejdsdag den 18.
april.
Det har betydet, at husets levetid er
blevet forlænget, og den 25. april kl.
1200 overdrager Vordingborg Kommune Østerpol til Østmøn Lokalråd.
Program:
Kl. 1200 fortæller Jens Sørensen om
Elmelunde Bylaug, Elmelundevej 9.
Derfra kører Borgmester Knud Larsen
og formanden for Østmøn Lokalråd,
Torben Nielsen, i hestevogn til Borre.
Kl. 1300 er der udstilling i Østerpol.
Kl. 1330 taler Borgmesteren og Formanden, hvor - eller nok efter, Musikskolens elever spiller.
Bagefter serveres der et let måltid
(drikkevarer for egen regning) i Borre
Forsamlingshus.
Kl. 1430 bydes der op til Folkedans for
alle.
Kl. 1600 forventes festen at slutte - i
hvert fald officielt.

Sidste år var Forsamlingshuset særskilt
på dagsordenen, idet vi gennem årene
havde oplevet en konstant stigning i lejeprisen. I efteråret meldte 6 af forsamlingshusets 7 bestyrelsesmedlemmer
sig ud, og ved en ekstraordinær generalforsamling for Forsamlingshuset den
25. september 2014 blev der valgt en
ny bestyrelse.
Vi må herefter konstatere, at det gode
samarbejdet med Forsamlingshusets
bestyrelse er genindført!
Vi er meget taknemmelige for, at forskønnelsesudvalget er så aktivt, at Borre fortsat holdes pænt og ordentligt. De
mødes den anden tirsdag hver måned
kl. 10 – 12 fra april til september. Der er
god plads til flere, og man deltager naturligvis i den udstrækning man kan og
vil. Det skal lige nævnes, at gruppen
altid starter med kaffe og kagesnak, og
én gang årligt holder en overdådig frokost! Har man lyst til at være med, så
kontakt Keld Nielsen.
Juleudsmykningsgruppen har 6 medlemmer + nogle ”free lancer”, og vi må
konstatere, at der igen i 2014 blev pyntet op i Borre og Ålebæk. Birgit Madsen
er formand for udvalget.
Grupperne er meget åbne for nye medlemmer, og vi opretter gerne andre
grupper, hvis der er ideer og aktive
medlemmer til det.
Til slut vil jeg igen nævne det gode
samarbejde der er i bestyrelsen. Det er
altid en fornøjelse at mødes, og stemningen er altid god, selv om vi ikke er
enige om alt. Her er det værd at huske
sekretørens leveregler ved diskussioner:
- Hver gang vi er uenige, er der mulighed for udvikling.
- Hvis to ALTID er enige, er den ene
idiot.
- Man må ikke forveksle uenighed
med fjendskab.

Dirigenten takkede for en god og fyldig
beretning, hvor der nu var mulighed for
ris og ros. Dirigenten forsøgte tappert at
få nogen til at sige noget, men det endte
med applaus (forsamlingen klappede),
hvorefter dirigenten kunne erklære beretningen for godkendt.
Kassereren, Kim Errebo, gennemgik
regnskabets hovedtal med relevante bemærkninger, og kunne i øvrigt henvise til
det omdelte trykte regnskab.
Der var en del debat omkring regnskabet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen indkomne forslag, hvorfor
kassereren straks fik ordet vedr. næste
års kontingent. Selv om det kom lidt bag
på ham, fattede han sig hurtigt og sagde,
at bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. – som vi har haft siden
Borgerforeningen startede! Enstemmigt
vedtaget med applaus, - selv om dirigenten efterlyste andre forslag.
Herefter var der forskellige valg, men den
eneste ændring var, at Bjarno Reib fragik
som revisor, og at Jan Schlegel næsten
frivilligt påtog sig opgaven, hvorefter vi
klappede.
Dirigenten kunne herefter oplyse, at vi nu
var ved sidste punkt på dagsordenen,
hvor alt kunne siges, men intet vedtages.
Han mindede klogt om, at der var noget
at spise bagefter, men det fratog ikke lysten fra deltagerne til at komme med indlæg. Det eneste vi drøftede var hjertestarteren, som nu er på plads ved
Dagli’Brugsen.
Dirigenten kunne igen efterlyse indlæg,
men der var ikke flere, hvorfor fordamen
takkede for deltagelsen og bød på lidt
spiseligt og henviste til den gode buffet,
som bestyrelsens ”piger” havde anrettet.
Resten af aftenen var som vanligt ren
”råhygge” i godt selskab, men uden for
referat. Hele referatet kan læses på vores hjemmeside på Internettet.

FASTELAVN
v/Christina Christensen. Festlig, folkelig
og fornøjelig fastelavn. Søndag d. 15. februar skete der noget helt nyt i Borre. En
god gammel tradition fik nye klæder. Vi
holdt et brag af en fastelavnsfest.
Det har i flere år været et ønske fra de
lidt yngre i Borgerforeningens bestyrelse,
at holde et sådan arrangement. I år havde graveren fra Borre kirke, Dennis, fået
den samme ide. For ikke at holde flere
fester slog vi os sammen med Borre forsamlingshus og holdt en stor samlet fest.
Først var der gudstjeneste i kirken hvor
der blev fremført et lille skuespil, til glæ-

de for store og små.
Efterfølgende mødte der 110 mennesker
op til tøndeslagning bag forsamlingshuset. Heraf var der ca. 50 udklædte børn
som slog katten af tønden på 3 tønder. Vi
sluttede af med lækre boller fra Dagli’Brugsen, sodavand og kaffe.
Dagen var en kæmpe succes og jeg vil
endnu engang udtrykke min store glæde
over at vi fik gennemført denne fest. Jeg
håber at vi i fremtiden kan holde mange
flere fastelavnsfester i samarbejde med
menighedsrådene på Østmøn, Borre forsamlingshus og Dagli’Brugsen.
Tak til jer og til alle de flot klædte børn.

FORSAMLINGSHUSETS GENERALF.
I/S Borre Forsamlingshus havde indkaldt til ordinær generalforsamling i forsamlingshuset torsdag den 26. februar
2015, hvor bestyrelsen fremlagde helt
nye vedtægter, hvilket også var annonceret umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling.
Det er med stor glæde vi kan oplyse, at
de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme. Det er usædvanlig flot.
I/S Borre Forsamlingshus er herefter
Foreningen Borre Forsamlingshus,
hvor medlemsskabet fortsætter som
hidtil, men hvor man nu alene hæfter
økonomisk med sit kontingent, som
fortsat er 100 kr.
Det meget vigtigt for hele området, at
der fortsat er et velfungerende forsamlingshus til gavn og glæde for os alle.
Derfor håber vi naturligvis, at medlemmerne fortsætter i foreningen og betaler
kontingent. Medlemmernes kontingent,
hjælp ved arrangementer og med vedligeholdelsen efter tid, lyst og evne, og
udlejning m.m. er en forudsætning for
husets fortsatte eksistens.
Bestyrelsen vil arbejde hårdt for at få
flere medlemmer, så vi styrker det økonomiske grundlag for husets eksistens,
og vi opfordrer derfor medlemmerne i
Borre og Omegns Borgerforening til at
blive medlem i Foreningen Borre Forsamlingshus. Kontakt sekretøren herom.

MØN REVYEN
Slotshøj Dramatiske Forening gennemfører Møn Revyen hvert andet år. De
starter altid i Tøvelde Forsamlingshus,
herefter er det i Borre Forsamlingshus
og slutter i Forsamlingshuset Håbet i
Røddinge.

EN ”ÆLDRE” DAME!
Lørdag den 14. marts blev vores Dagli’Brugs fejret med maner i anledning af sin
140 års fødselsdag. Der blev holdt fine
taler af vore Borgmester, Knud Larsen,
områdedirektøren og sidst naturligvis

Der er næsten 30 mennesker involveret
i revyen, - skuespillere, musikere, sufflør, sminkører, instruktører, forfattere,
lys og lyd mm.
Den 6. og 7.marts kunne vi glæde os
over god mad og en særdeles veloplagt
revy i Borre Forsamlingshus. Der var
næsten udsolgt om fredagen, medens
der var helt udsolgt, og lidt til, om lørdagen.
Revyens titel var: ”Hvor svært kan det
være”?
Vi var en tur rundt i mangt og meget og
hørte om ”Misforståelser, Museer, Lars
Løkke og Helle Thorning (naturligvis),
Vild med Royal dans, Kloakrod, Vindmøller, Det Grå Guld og meget andet.

brugsuddeleren, Niels.
Her fordeles rækkefølgen lige før det
sker. Indgangen var spærret med røde
bånd, som Knud højtideligt klippede over,
så vi kunne myldre ind i butikken, - det
var faktisk også en kold omgang at stå
udenfor.
Der var stillet fine gaver i udsigt til de første 150 kunder, og det var sandt nok. Alle fik en OK - pose med mange spændende ting i, - det meste var spiseligt.
I butikken var der pyntet festligt op og flot
morgenbord med lækkerier til alle. Resten af dagen kunne man købe mange
varer med god fødselsdagsrabat. Stor
ros til Niels og personalet for en fin dag.

Her synger ”to engle” om et menighedsråd, så det ikke er til at misforstå.
Der var en super god stemning, og
skuespillerne ”gav den hele armen”.
Jeg glæder mig til revyen i 2017.

