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Onsdage i Juli Petangue over for Dagli’Brugsen
Fr 10. JUL 1830 Grill aften Borre Legeplads
Fr 24. Jul 1830 Grill aften Borre Legeplads
Sø 02. Aug 1000 Bagagerumssalg v. Forsamlingshuset
Sø 02. Aug 1400 Dagli’Brugsen grillmad m.m.
Fr 07. Aug 1830 Grill aften Borre Legeplads
Lø 15. Aug 2100 Bio Silo—Nyborre
Sø 16. Aug 2100 Bio Silo—Nyborre
Ma 17. Aug 2100 Bio Silo—Nyborre
Ma 21. Sep 1830 Spiseaften, Forsamlingshuset
Ti 13. Okt 1830 Spiseaften, Forsamlingshuset
Ti 10. Nov 1830 Spiseaften, Forsamlingshuset

Se opslag over alle arrangementer i skabet ved Dagli’Brugsen.
Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.
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DA ØSTERPOL BLEV VORES!
Den 25. april var en mærkedag i Borre,
idet Vordingborg Kommunes borgmester, Knud Larsen, officielt overdrog
Østerpol til Østmøn Lokalråd.
Festdagen begyndte i Elmelunde, hvor
Jens Sørensen kl. 1200 levende og inspirerende fortalte om Elmelunde Bylaug, og hvad de havde udrettet. En
pæn skare var mødt op. Sigurd Bo Bojesen, TV Møn, var naturligvis på pletten, og var i øvrigt med resten af dagen.
Efter denne herlige begivenhed kom
Jesper og Christina Harritslev fra Elmelunde i en elegant karet trukket af to
smukke og særdeles velplejede sorte
heste.

Borgmester Knud Larsen, formanden for
Østmøn Lokalråd, Torben Nielsen, samt
3 børn blev fra Elmelunde kørt til Østerpol. Jan Schlegel var ”sikkerheds ekskorte” hele vejen, og de kom da også
sikkert frem.
Imedens var der samlet en hel del borgere ved Østerpol, hvor Anne Turner,
lederen af musikskolen afd. Møn, med 2
elever spillede klassisk musik indtil hestevognen ankom.
Der var sgu’ stil over det!
Vel modtaget kunne Knud Larsen holde
en god tale om overdragelsen af Østerpol til Østmøn Lokalråd. Han undlod ikke

at nævne noget om omkostningerne, ligesom han kom ind på det underlige i at
skulle rive så mange huse ned i Vordingborg kommune. Han udtrykte dog glæde
over at Østerpol havde skabt så megen
aktivitet og energi, og ønskede os fortsat

Det var Ane Funck Hemmingsen, instruktør for Hjertebjerg Folkedanserforening, som fik forsamlingen op at stå,
for nu skulle der danses festlig og fornøjelig folkedans! Og sådan blev det!
Til den rigtige musik, leveret af Finn
Jacobsen på harmonika og John Karlson på violin, blev deltagerne grundigt
instrueret, øvet og sat i bevægelse.
Dygtigt gjort - for der blev danset så

SILO BIO
KØST (Kulturforum Østmøn) er stiftet i
2014 og har som formål først og fremmest at iværksætte og inspirere til
kunstneriske og kulturelle aktiviteter
der styrker netværk, vækst og sammenhold på Østmøn. Foreningen skal
bidrage til at skabe liv og attraktive levevilkår for nuværende og kommende
beboere på Østmøn.
KØST er således en af medspillerne
blandt Østmøn Lokalråd, Bosætnings
Ambassadørerne, Borre og Omegns
Borgerforening, Forsamlingshuset - og
sikkert flere. Alle har til formål at gøre
livet bedre på Østmøn/Møn på hver sin
måde og i et flot samarbejde.

held med projektet. Efter sin tale klippede han ”snoren” til huset over under store klapsalver.

I KØST’s folder kan man bl.a. læse om
projekter vedrørende Land art projekter, naturkunst, åbne atelier, kunstnerboliger/-værksteder og friluftbiograf.

Herefter gik vi alle til Borre Forsamlingshus, hvor Knud igen sagde nogle fornuftige ord inden han gav ordet til Torben
Nielsen, som bl.a. takkede for ”huset”,
og takkede de mange, der aktivt havde
været med til at gøre Østerpol til et godt
og anvendeligt hus for Østmøns borgere.

KØST har arbejdet målrettet mod det
sidste projekt - Friluftbiograf. I samarbejde med Vordingborg Kommune, Det
Danske Filminstitut, Fanefjord Sparekasse Fond og naturligvis ejerne af siloerne i Borre, er det lykkes at stable et
flot projekt på benene:

Så blev der budt på drikkevarer og en
hel del spiseligt, sandwich, pølsehorn,
kage m.m., som Birgit Madsen, Eva Toftebjerg, Østerpol husgruppen (andre?)
havde klargjort. Sekretøren passede baren.
Det er min livret, - gratis mad og drikkevarer ad libitum.
Der var næsten ”fuldt hus”, men alle fik
hvad de kunne spise og drikke, og snakken var højlydt og lystig.
Hermed var det slet ikke slut, for lidt senere trådte en myndig dame frem.

det var en fornøjelse.
Interesserede kan kontakte Ane på tlf.
5581 3181. Der danses hver anden
onsdag, - altid med levende musik!
Afslutningen blev leveret af Johnny (en
anden Johnny), jeg har desværre ikke
anden info. Han sang til musik fra ”80’
serne”.

SILO BIO GRATIS OPEN AIR FILM.

Lø 15. Aug: ”The angels' share”
Den engelske mesterinstruktør Ken Loach
er med ”The angels' share” i sit muntre
hjørne. Det lykkes ham med et glimt i øjet
at skildre den skotske ungdoms virkelighed
med denne perle af en film. The angels'
share (Englenes andel) dækker over den
lille mængde whisky som forsvinder fra tønden under lagringen. Hvor de bliver af, ved
kun englene.
Sø16. aug: ”Living is easy with eyes
closed”
Denne højt præmierede spanske komedie
af instruktøren David Truebas foregår i
1966. Antonio er engelsk lærer på en lille
spansk skole. Han ynder at bruge Beatles
tekster i sin undervisning. Derfor beslutter
han også at rejse ned for at møde sit idol,
John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen ”How I won the war”. Under vejs
samler han to unge op, en 20-årig gravid
pige og en teenager dreng som er flygtet
fra sin dominerende far. Disse tre personer
udvikler efterhånden et uforglemmeligt venskab. En varm roadmovie.
Ma 17. aug: ”Miraklet i Le Havre”

En stor del af hele planlægningen m.m.
stod Annika Reynheim Petersen for, stor tak til hende og andre, som sikrede en mindeværdig dag for Østmøn.
Også tak til Dagli’Brugsen, som var
sponser for kage til alle.
Tilbage er håber om, at det lykkes for
os at fastholde aktiviteterne m.m. i
Østerpol, så vi kan fortsætte når tilskud
ophører om 2 år.

hverdagslivets udfordringer i forskellige
lande, som for eksempel Skotland,
Spanien og Frankrig.
Filmene vises ved siloerne i Ny Borre
kl. 2100 nedenstående dage. Husk at
medbringe egne stole og evt. tæpper.

Silo Bio Open Air forestillingerne har
som tema 3 europæiske filminstruktører, der i de seneste år med et munter
og humoristisk greb præsenterer almindelige menneskers sociale miljø,
og deres bestræbelser for at tackle

Gennemfinske Ari Kaurismäki er i topklasse
i denne franske perle med et moderne
eventyr om Marcel Marx, der har lagt det
flyvske bohemeliv som forfatter bag sig og
nu ernærer sig mere jordnært som skopudser på togstationen i Le Havre. I denne by
lægger store containerskibe dagligt til kaj,
og da en af dem en dag viser sig at rumme
en uventet fragt vendes der op og ned på
Marcels stille liv.

Flot projekt KØST har stablet på benene. Håber på godt vejr og rigtig mange
tilskuere.

DEN MUNTRE SPALTE
Pia Kjærsgård og Kristian Thulesen Dahl,
var en tur i Ægypten for at se på pyramider og ville leje en kamel til at transportere dem ud til pyramiderne. De var dog for
nærrige til at leje hver deres, så de lejede
kun en kamel og drog af sted.
Vel ankommet til pyramiderne var der ingen mennesker eller kameler til stede så
de bandt bare deres kamel til en pæl og
gik ind.
Et par timer senere skulle de hjem, men i
mellemtiden var der kommet hundredvis
af mennesker og kameler og Pia Kjærsgård spurgte nu "Jamen hvordan finder vi
nu vores kamel?"
Thulesen Dahl svarede, at det var ikke
noget problem og begyndte at løfte halerne på kamelerne en for en, da Pia pludselig spørger, hvad det skal gøre godt
for?
"Jo" svarede Thulesen Dahl "Da vi drog
af sted hørte jeg den ene beduin sige til
den anden beduin "Se lige den kamel
med de to røvhuller ..."
(Politisk ukorrekt - undskyld!)
**********************************************
Det er første gang, den unge frøken fra
byen var på landet og holde ferie.
Det var da en mærkelig ko, sagde hun til
sin ferievært. Den har jo ingen horn. Jeg
troede, at køer altid havde horn.
Lille dame, sagde bonden. Der findes køer, som ikke har horn, og som aldrig har
haft det, og som aldrig får det. Andre
stanger, så de mister hornene, og så er
der nogle, som dyrlægen må fjerne hornene på.
I det hele taget er der mange årsager til,
at en ko kan være uden horn ... men i
dette tilfælde skyldes det nu, at det er en
hest vi kigger på!

HUS BRÆNDT I BORRE.
Søndag nat gik det vist op for de fleste,
at det var en h…….. Uvejr med styrtregn, skybrud og ikke mindst lyn og torden i den kraftige ende af skalaen.
Uheldigvis slog lynet ned i Inge -Lise
Olsens hyggelige gamle hus i Degnestræde 6. Umiddelbart skete der ikke
noget, men antagelig har lynet påvirket
det elektriske system og ulmet et sted,
for da Inge-Lise tidligt om morgenen
havde sat vand til at koge medens hun
var i bad, lugtede det fælt af røg da hun
kom ud af badet. Det viste sig hurtigt, at

der var ild i huset.
Det positive er, at Inge-Lise fik reddet
sig selv, Freja (hunden) og katten ud.
Skaderne er værre end det ser ud udefra siger hun. Indtil videre har hun tag
over hoveder i en anden familiebolig.
Inge-Lise er naturligvis noget rystet,
men dog fattet. Hun forsøger at redde
så mange ting som muligt, og får god
hjælp fra familie, venner og naboer.
Ordsprog fra Yemen:
Din nabo i nærheden gavner mere end
din broder i det fjerne.
Held og lykke til Inge-Lise, - ring til sekretøren, hvis du har brug for mere
hjælp!

BORRE 326 GALLERY & STUDIO
Det nye Galleri i Borre åbnede tidligere
på året, men jeg missede desværre lige
åbningen. I mellemtiden har jeg besøgt
stedet et par gange og talt med indehaveren, Mariann. Det er en lækker forretning at besøge, hvor der er meget at se

UDSTILLINGER
Møn og den nære omegn er et sandt eldorado for kunstelskere. Der er så mange udstillinger og aktiviteter, at det ikke
er muligt at nå det hele, - jeg har virkelig
prøvet, men når det aldrig.
Jeg vil nævne nogle af de markante, som jeg nåede, og hvor de fleste fortsat
kan nydes.
Galleri Pakhuset, Klintholm Havn, havde som altid en meget flot og velbesøgt
fernisering den 26. april. Det er specielt
takket være Anne Grethe Esmann at det
lykkes. Som altid er der meget at se i 2
etager, men man kommer jo ikke uden
om Niels Carls Antikmarked i stueetagen.

på.
Mariann Johansen - Ellis er født i Danmark i 1962, flyttede med sin familie til
Sverige i 1969, og har siden da været
rundt om i verden med et langt ophold i
blandt andet Spanien og Singapore.
Møn er hendes barndoms sommer, og
det er her hendes familie kommer fra
og fortsat bor. Nok derfor besluttede
hun at bosætte sig på Møn i 2014, hvor
hun erhvervede Klintevej 326 og indrettede det til Galleri og kunstværksted.
Her producerer hun sine egne tryk og
driver galleriet med egne værker og
værker fra andre kunstnere, som hun
har mødt gennem årerne.
Mariann har arbejdet med traditionel
grafik i ca. 20 år, og hun har arbejdet
som grafisk instruktør på Singapore Tyler Print Institut og er repræsenteret i
flere lande i verden.
Hun siger:” Hvor min sans for humor i
kunsten kommer fra, har jeg ikke helt
gennemskuet, men at det kommer fra
et gen som hører til Møn, er jeg helt
sikker på”.
Velkommen til Borre Mariann.

Liselund Ny Slot havde den 17. maj
igen en dejlig fernisering med Finn
Holms malerier, og Dana’s buffet var
som vanligt yderst delikat og velsmagende. Vi havde et par venner med fra Nivaa, og de var næsten ikke til at rive væk
fra det hyggelige sted.
Masnedø Fort havde fernisering den 25.
juni. Også her er det rigtig meget at se
på, ud over at det er et historisk spændende sted.
Lizas galleri havde en meget smuk fernisering den 27. juni med Rupert Sutton
og Peter Thornborough, som klæder hinanden i sammensætningen af malerier.
Torben Keramik havde den 27. juni en
fin lille fernisering på Klintevej 110 B i
Keldby med titlen: ”En Provence Symfoni”.
Den Gule Stald i Kalvehave havde fernisering den 3. juli, hvor Mønske og sydsjællandske kunstnere udstiller. Også
denne udstilling er seværdig og meget
varieret.

HOTEL MØN
Den 27. juni åbnede Hotel Møn dørene
for publikum ved en reception, hvor der
var rigtig mange besøgende, som tog
godt for sig at ”retterne”. Der var hvad
hjertet kunne begære af lækre smørrebrøds snitter, div. drikkevarer, kaffe og

kage.
Karina Foss, som har overtaget det historiske sted, tog venligt mod alle de ca.
300 besøgende.
Det var næsten som at være med i et afsnit af ”Matador”, når man gik rundt i de
smukke lokaler, som har en næsten fysisk mærkbar atmosfære.
Hotellet har været lukket siden den tidligere ejer, Gylla Birgitte Larsen døde i
2013.
Efter hårdt slid med istandsættelse er hotellet nu åbnet med stor respekt for hotellets mangeårige historie.
Det lokalt berømte brændekomfur i køkkenet er bevaret, men vist kun som en
klenodie. Hotellet har åbent hver dag fra
kl. 1000 til kl. 2100, og man kan bestillebord på telefon: 3022 7742. Nok en god
ide.
Menuen vil falde i de flestes smag, - den
er ”god traditionsrig hotelmad” i provinsen. Se www.hotelmoen.dk

Historik fra ”Møns Antikvariat” og Hotel
Møns hjemmeside:
Den ældste del af bygningssættet er fra
1763. Bygningerne har igennem tiderne
været anvendt til forskellige formål, en
overgang som fattighus.
Det ældste tegn på værtshus er fra
1781, hvor værtshusmand Peder Olsen
erhvervede en del af ejendommen.
De oprindelige bygninger blev brandskadet i 1845. Efter genopbygning var
der beboelse, købmandshandel og
kræmmerbod, indtil hollænderen Arthur
Chr. Plamboeck startede hotellet under
navnet Hotel Holland i 1919.
Christian Peter Larsen (Gyllas far)
overtog hotellet i 1923 og omdøbte det
til Hotel Møn. Han drev hotellet med sin
hustru Fanny Elfrida Larsen indtil slutningen af 40’erne, hvor han døde. Hotellet blev ført videre af hans enke og
datteren Gylla.

ALLIKE, TRUT & HEKS!
Traditionen tro mødtes vi den 23. juni
ved 18 tiden på legepladsen i Borre for
sammen at fejre Sankt Hans.
Tove Knudsen bød velkommen med et
glas læskende og velsmagende Hyldeblomstdrik, og Kim Errebo havde gang i
grillen, så vi kunne få stegt vores medbragte føde.
En fræk Allike underholdt os en hel del
under snakken og spisningen, hvorefter
”Guldfireren” tog over. Det er et fire
mands hornorkester med bla.a. Jan
Schlegel, som spillede lystigt for os hen
mod afslutningen af spisningen. Fint og
anderledes indslag i aftenens program,
- tak til Jan for ide og levering.
Efter denne oplevelse drog vi ind på
nabogrunden, Østerpol, hvor der var
tilrettelagt bål. Heksen (den mindste
heks i Borgerforeningens historie) blev
sat på toppen, hvorefter formanden for
Lokalrådet, Torben Nielsen, satte fut i
det hele.

Fanny døde i 1979 og herefter drev
Gylla hotellet videre alene indtil ganske
få år før sin død i oktober 2013. Hun
blev 88 år gammel.
Den nye hotelvært, Karina Foss, vil i
dybeste respekt af de stolte traditioner,
som familien Larsen, og i særdeleshed
Gylle har skabt, skabe nyt liv i disse
pragtfulde og unikke omgivelser.

Til tonerne fra ”Guldfirerens” trut sang
vi midsommervisen, - oven i købet 2
gange, så vi først fik den officielle og
dernæst Shub’ernes version. Ca. 50
glade mennesker deltog i løjerne, og
vejret var med os. Alt i alt en fin og lidt
anderledes Sankt Hans end normalt.

TRÆNINGSTILBUD AFLYST.
I sidste nummer af Borre Nyt var annonceret et træningstilbud på Østmøn. Desværre har det vist sig, at det ikke var muligt at opnå lokaleleje i området. Generelt
er det meget svært at finde egnede lokaler til fysiske aktiviteter, - det vil sige et
ret stort tomt lokale med god varme om
vinteren. Er der nogen der ved hvor der
et sådant lokale, som kan lejes til en rimelig pris (altså meget billigt), så kontakt
sekretøren.
Sommerhilsen fra Brita Riise og Cathrine
Krebs Klagenberg.
BOSÆTNINGS AMBASSADØRER
Bosætningsgruppen under Østmøn Lokalråd har etableret en ordning som træder i kraft til efteråret, hvor tilflyttere får
besøg af en ”Bosætnings Ambassadør”.
Bosætnings Ambassadørerne på Østmøn er en gruppe på foreløbig 11 frivillige mønboere, geografisk spredt, som
gerne vil sikre nye tilflyttere en god modtagelse og introducere dem til det sociale
og kulturelle liv i lokalområdet.
Der er tæt samarbejde med Bosætnings
Ambassadørerne på Vestmøn. Vi går officielt ”i luften” den 1. september. Indtil
da arbejder vi hårdt på at lave folder, Facebook profil, lave en velkomstpakke
m.m.
Vi har også haft kontakt med Møn Nu, og
arbejdsfordelingen synes at være, at
Møn Nu arbejder på at tiltrække nye beboere på Møn, medens Bosætnings Ambassadørernes opgave er at få dem til at
blive boende. Vi regner med, at alle i området også vil gøre deres til, at nye føler
sig vel modtaget.

