
 

Ansvar: Johnny Holst, sekretær/redaktør. 
 
 

INDHOLD: 

 Hundeskovens indvielse 

 LokalFordele til dig 

 Bosætnings Ambassadørerne 

 Rasteplads i Ålebæk 

 Sankt Hans i Borre 

 Masser af kunst 

 Liselund Slot 

 Masnedø udstilling 

 Silo Bio 2016 

 Den muntre spalte 

 Husk lige 

 Bestyrelsen  

 Internet adresser 
 

HUNDESKOVENS INDVIELSE 
Fantastisk indvielse af ”Hundeskoven” i 
Borre den 12. juni med mellem 80 og 
100 deltagere, - ganske flot. 

Kommunen ryddede bygningerne på 
Klintevej 344 i 2015, og på initiaviv fra 
Østmøn Lokalråd og Kulturforum Øst-
møn (KØST), blev der nedsat en ar-
bejdsgruppe i september 2015 med Lo-
ne Hammer som tovholder på projekt 
”Hundeskoven”. 

Der blev lagt ud med at søge om brugs-
retten til grunden på ca. 10.000 kvm., 
som man fik, samt midler fra forskøn-
nelsespuljen, hvor man fik 15.000 kr.  
Kort efter fik man foræret 250 m brugt 
hegn og stolper fra Pantergrunden i 
Vordingborg. 

Fanefjord Sparekasse Fonden bevillige-
de 26.000 kr. til resten af indhegningen 
med 2 flotte låger. 
 

Hele arbejdet med at sætte hegn op, lave 
stier, flisepladser til borde og stole m.m. 
er gennemført med frivillig indsats. Og 
der er blevet knoklet en hel del. 

Udsendelse af mail via Lokalrådet og 
Borgerforeningen i forbindelse med ar-
bejdsdage medførte deltagelse af 18—20 
frivillige hver gang.  
 

Der ud over stillede Jens Haurbroe ma-
skiner til rådighed, Dagli’Brugsen var 
sponsor med forplejning 2 gange og Lo-
kalrådet øvrige gange. Fyra Vindar 
(Margareta ved Ny Borre) sponsorerede 
maling, FB Beton har givet tilskud med 
beton, Busemarke Grusgrav har sponso-
reret grus, og ved åbningen sponsorere-
de Feriepartner Møn—Stevns 100 dåser 
hundemad. 

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
 

Formand Eva Toftebjerg Nielsen 55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk 
Næstform. Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com 
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk 
Kasserer Kim Errebo   24 66 77 17 - kerrebo@vordingborg.dk   
B-medlem Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 -  keld.hans@gmail.com 
B-medlem Ib Petersen   40 87 19 75 - ibpetersen353@gmail.com   
 

Suppleant Berit Kristensen  40 37 00 12 -  allan-berit@outlook.dk 
Suppleant Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
 

Revisor Uffe Jørgensen  25 26 98 77 -  uffe_stennersen@surfpost.dk  
Revisor Jan Schlegel  48 24 93 83 -  jan@schlegel.dk 
 

Webmaster Annette Guldberg    - annette.guldberg@gmail.com    
 

Borgerforeningen på Internettet:    www.borreborgerforening.dk  
Østmøn Lokalråd på Internettet:    www.oestmoen.dk  
Forsamlingshuset på Internettet:   www.borreforsamlingshus.dk  

 
   HUSK LIGE! 
 

 Fr 08. juli Grill aften, Legepladsen, Borre 

 Ti 26. juli Grill aften, Legepladsen, Borre 

 Fr 05. august, Silo Bio 

 Lø 06. august, Silo Bio 

 Sø 14. august Bagagerums loppemarked, - Forsamlingshuset 

 Lø 10. september Høstfest med spisning, musik og dans, Forsamlingshuset 

 Ti 18. oktober Spiseaften. 

 To 10. november Mortensaften 

 Lø 26. november julepyntning i Borre m.m. 

 Sø 27. november Kirken med gløgg og æbleskiver 

 Fr 9. december Julebuffet 

 On 28. december Juletræsfest 

 On 18. januar Spiseaften 

 On 22. februar Spiseaften 

 Ma 20. marts Generalforsamling i Borgerforeningen 

 Fr 24. marts Spiseaften 
 

Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.  

Borre og Omegns Borgerforening 
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Fra Lokalråd, Borgerforeningen og man-
ge andre, - STOR tak til Vordingborg 
Kommune, Fanefjord Sparekasse Fond, 
Dagli’Brugsen, Fyra Vindar, FB Beton, 
Jens Haubroe, Busemarke Grusgrav, 
Feriepartner Møn-Stevns og alle de frivil-
lige, som har gjort projektet muligt, og 
ikke mindst til Lone Hammer, som har 
lagt megen tid og energi i hele projektet.  

Selve indvielsen den 12. juni må siges at 
være en stor succes. Lone Hammer hav-
de udtalt, at hvis der kom 40, ville det 
blive opfattet som en succes, - der kom 
som nævnt over 80.  

Ikke alle havde hunde med, men der var 
mange af dem, og helt uden nævnevær-
dige problemer. 

Der var kaffe og kage i lange baner, og 
senere blev der grillet pølser og varmet 
brød. 

Peter Jonassen fra kommunalbestyrel-
sen holdt den første tale, hvor han om-
talte den positive udvikling på Østmøn, 
og efter ham talte lokalrådets formand, 
Torben Nielsen, som gennemgik hitsto-
rikken for Hundeskovens tilblivelse, 
hvem der havde hjulpet, og hvem der 
havde sponsoreret hen ad vejen. 
 
Senere var der fælles sang - Shu-Bi-
Dua’s ”Vuffeli vov”, hvad ellers, som blev 
ledsaget af Ole’s guitarmusik. 

Fest, glæde og god stemning var der 
hele tiden, og ”hovedpersonerne” - 
hundene - synes at være helt klar over, 
at alt var til ære og glæde for dem. 
Som nævnt var der mange (bl.a. Brita 
og mig) som ikke havde hund med.  

Der måtte naturligvis tages et 
”familiefoto” af hunde og snoreholdere. 

Nu er det jo ikke slut med projektet! 
Der arbejdes for tiden med at lave 
”insekthoteller” (særlig samling af træ-
sorter i en ramme, hvor insekter holder 
til), og der er store planer om 
”Landart” (skulpturer i naturen). 

Alt i alt et meget vellykket projekt, som 
alle kan have glæde af, uanset om 
man har hund med eller ej, da alle er 
velkomne til at gå en tur i Hundesko-
ven.  
 
GODT GØ’et! 

SILO BIO 2016 
Silo Bio Open Air forestillinger har som 
tema valgt at vise to film, som er alter-
native til hovedstrømmens underhold-
nings industri. Gennem stillestående 
kamera og få replikker maler begge 
film situationer, som handler om men-
neskers tanker om hverdag, liv og død 
i to meget forskellige lande: Georgien 
og Sverige.  
 

Ved siloerne i Nyborre kl. 21.30 
Medbring egen stol og tæppe. 

Fredag d. 5 August 2016: ”Corn Is-
land” (2014).  Denne film fra Georgien 
af George Ovashvili handler om en 
bedste far og hans barnebarn. De ta-
ger ud til een af de midlertidigt skabte 
og frugtbare øer i Enguri floden, mel-
lem Georgien og 
Abkhasien for at 
dyrke majs. Dette 
har bønderne gjort 
i generationer. Fil-
men skildrer både 
poetisk og metafo-
risk, når denne tra-
dition bliver kon-
fronteret med aktu-
elle politiske kon-
flikter.  

Lørdag d. 6. August 2016: ”En due 

sad på en gren og funderede over 

tilværelsen” (2014). Den svenske film 

instruktør Roy Andersson beskæftiger 

sig med emnet ”om dét at være men-

neske” i en absurd verden gennem 

komiske tableauer og fortællinger. Fil-

men viser med sort humor livet i små 

glimt og søgen efter en form for me-

ning med tilværelsen.  

SILO BIO er støttet af Vordingborg Kommune, 

Fanefjord Sparekasses Fond, KØST (Kultur Fo-

rum Øst Møn) og ejerne af siloerne i Nyborre.  

DEN MUNTRE SPALTE 

A propos politimangel: 
 
Preben fra Rødovre var ved at gå i 
seng, da hans kone fortalte, at han 
havde glemt at slukke lyset i skuret i 
haven, som hun kunne se fra vinduet. 
 
Preben åbnede terrassedøren i stuen 
for at gå ud til skuret og slukke lyset, 
men så så han, at der var et par unge 
fyre, der var i gang med at stjæle ting 
derinde. Han ringede til politiet, som 
spurgte, om de er kommet ind i huset? 
Nej! Svarede han. Politiet sagde så, at 
alle deres politibiler var optagede og 
rådede ham til at låse alle dørene, så 
skulle de sende en bil, når der blev en 
ledig.  
 
Preben sagde: ‘Okay’ og lagde røret på 
– så talte han til 30, hvorefter han rin-
gede til politiet igen. Hej, det var mig, 
der ringede lige før, fordi der var nogle 
inde i mit skur i haven i færd med at 
stjæle. Nu behøver I ikke komme, for 
jeg har lige skudt dem, hvorefter han 
afbrød samtalen.  
 
Inden for ganske få minutter kom der 6 
politibiler, et AKS team, en helikopter, 
en brandbil og 2 ambulancer til Rødov-
revej. 
 
De pågreb indbrudstyvene på fersk 
gerning. 
 
En af politibetjentene sagde til Preben: 
Jeg synes du sagde, at du havde skudt 
dem. Hvortil Preben svarede: Jeg sy-
nes I sagde, at I ikke havde nogen ledi-
ge biler. 
 
…...måske en ide til borgerne på Møn, 
hvor politi vist ikke eksisterer, - ud over 
de pensionerede! 



MASSER AF KUNST! 
Lørdag den 2. og søndag den 3. april var 
det en flot kunstudstilling afholdt af Lions 
Møn i den Bøhmiske Hal med over 40 
udstillere, og hvor borgmester Knud Lar-
sen åbnede udstillingen. 

Kl. 1300 fortalte kunstneren Morten Fly-
verbom om sit kunstværk på Hages Torv 
i Stege og samme tid om søndagen holdt 
blomstermaler Birthe Jarlbæk foredrag 
om kunst. Begge ret interessante at høre 
på. 

Hver udstiller havde doneret et værk, 
som blev udloddet om søndagen mod 
afslutningen af udstillingen. Jeg havde 
købt rigeligt med lodder, - men desværre 
fik jeg ikke noget kunstværk til stuevæg-
gen. Det var der til gengæld mange an-
dre der fik. 
 
KUNST PÅ LISELUND NY SLOT 
Den 5. juni var der en flot blomster male-
riudstilling på Liselund, hvor 5 blomster-
malere udstillede. 
 
Som altid er det nogle meget smukke 
rammer om en maleriudstilling, og igen i 
år var det mange der havde taget turen 
forbi slottet, for at nyde kunsten. 

LOKALFORDELE TIL DIG! 
Kære medlemmer i Borre og Omegns 
Borgerforening – læs lige nedenstå-
ende grundigt. Du får gode tilbud, bo-
nus, støtter lokale foreninger og så er 
du med til aktivt at sikre, at vi fortsat har 
nogle gode forretninger og et handelsliv 
på Møn! 
 
LokalFordele er et nyt initiativ fra han-
delsstandsforeningerne i Stege, Vor-
dingborg og Præstø i samarbejde med 
Vordingborg kommune og lokale for-
eninger/klubber. Og det er en rigtig god 
ide! 

Når man er med i LokalFordele får 
man gode tilbud fra de lokale butikker, 
og når man bruger tilbuddene får man 
ikke alene en god pris til sig selv, men 
støtter samtidig lokale klubber og for-
eninger som indgår i samarbejdet. En 
del butikker giver endda bonus hver 
gang man handler.  

Siden starten den 20. juni er der ud-
stedt omkring 700 kort på Møn. 

På Møn alene er der lige nu 41 butikker 
med i ordningen, og flere vil komme til. 
Butikkerne har en tydelig markering ved 
indgangen om man er med i LokalFor-
dele. Hvad enten du handler på Møn, 
Vordingborg eller Præstø, får du gode 
tilbud og støtter den forening du selv 
vælger. Tilsammen er der nu over 100 
forretninger med i de 3 byer. 

Som medlem i Borre og Omegns Bor-
gerforening kan du få et kort (samme 
type som Dankortet) til LokalFordele, 
og nyde godt af tilbud og bonus, samt 
støtte en forening efter eget valg. Hver 
gang du handler og bruger kortet, op-
samles der nemlig point til den forening 
du vælger. Disse point omsættes 2 
gange årligt til et kontant beløb, som 
indgår direkte på foreningens konto. 
Enhver kan i øvrigt få et Fordelskort. 

Hvis du vil have et kort til LokalFordele, 
hvad jeg selvfølgelig anbefaler, kan jeg 
lave et til dig. Sådan gør du: 
Send en mail til mig, så har jeg din mail-
adresse, som jeg skal bruge. 
Skriv dit mobilnummer 
Skriv hvilken forening du vil støtte 
 
Når du er ”oprettet”, vil du modtage en 
SMS, hvor der bl.a. er link til APP’en Lo-
kalFordele. Følg herefter vejledningen til 
installering m.m. Når APP’en er installe-
ret, kan du se alle tilbud på Møn, Vor-
dingborg og Præstø mm. 

Har du ikke en smartphone, må du nøjes 
med kortet, som jeg kommer forbi med 
snarest muligt. 
Se i øvrigt højre side vedr. facebook på: 
www.vordingborghandelsforening.dk  
 
Foreninger lige nu: 

Bogø IF 
Danseklubben Møn 
Foreningen af historiske planter 
KFUM 
Spejderne Kalvehave 
Møn Gruppe (DDS spejder) 
Møns Amatørkunstnere 
Møns Cykelklub 
Møns Dans 
Møns Fodboldklub 
Møns Håndboldklub 
Møns Svømmeklub 
Sejlklubben Møn 
Østmøn FK 
Østmøn Gymnastikforening 
 

Det skulle glæde mig at  høre fra dig. 

Der er ingen tvivl om, at den fantastiske 
buffet, som Liselund byder på under 
ferniseringen, trækker en del. Den er 
delikat, en fryd for øjet og ikke mindst 
en fryd for smagen. 
 
MASNEDØ - ENDNU EN GANG! 
Den 24. juni blev den store kunstudstil-
ling på Masnedø Fort endnu en gang 
åbnet. 

Som altid er der meget at se på, og no-
get for enhver smag 
 
Der er flere af vores helt lokale kunst-
nere som udstiller. Udstillingen varer til 
7. august med åbent  tirsdag - søndag 
kl. 1200 til 1700. Entré 60 kr. 

 

http://www.vordingborghandelsforening.dk


  
 

 

SANKT HANS I BORRE 
I relativt godt vejr kunne vi igen fejre 
Sankt Hans i Borre, hvor vi startede på 
legepladsen. Jeg beklager de forskellige 
udmeldinger om stedet for afholdelsen, 
hvor vi først annoncerede Hundeskoven, 
og derefter legepladsen. 

Jeg tror de fleste fandt ud af, at det fore-
gik på legepladsen og bålet blev tændt 
bag Østerpol. Hvis nogen forgæves ledte 
efter heksen i Hundeskoven, undskylder 
jeg meget. 

Som vanligt blev der grillet lystigt og 
snakket gevaldigt, medens ungerne tum-
lede rundt. 

Efter disse behagelige løjer, rykkede vi 
nogle meter til Østerpol, hvor bålet var 
tilrettelagt. Pænt stort i år og med ekstra 
brændsel, som bl.a. børnene fik lov at 
smide på bålet, de det var brændt noget 
ned. 

Sidste år havde vi vist den mindste heks 
nogen sinde, hvorimod vi i år havde en 
så stor heks, at hun ikke kunne stå op-
rejst, men lå henslængt på toppen!  
 
Til vores spæde afvikling af Midsommer-
visen, kunne vi nyde et flot bål, og samti-
dig iagttage hvordan uvejret udviklede 
sig ind over Sjælland. Vi gik alle hjem i 
tørvejr, hvilket ikke var tilfældet mange 
andre steder i landet. 

BOSÆTNINGS AMBASSADØRERNE 
Onsdag den 25. maj holdt Bosætnings 
Ambassadørerne fra Vestmøn, Stege og 
Østmøn det første fælles møde for at ud-
vikle samarbejdet (se også nr. 57). 
 
Det var meget positivt, og der var stor 
enighed om hvordan vi griber sagen an. 
Vi har nu en fælles ”velkomstliste”, som 
kort beskriver alle interessante aktiviteter 
på Møn, foreninger og meget andet.  Den 
er på 7 sider, og kan læses via Borger-
foreningens hjemmeside. 

Endvidere har vi en fælles ”Gaveliste”, 
som siden fællesmødet har fået endnu 
flere ”sponsorer”, så listen er kommet op 
på 6 sider, - alt i alt er der 35 ”gaver” til 
nye tilflyttere. 

 
Noget nyt er, at flere håndværkere giver 
1 - 3 timers gratis arbejde! 
Siden vi gik ”i luften” i september 2015, 
har ambassadørerne på Møn besøgt 32 
husstande. Alle har været ovenud begej-
stret for modtagelsen, - og det er jo det 
det handler om, så tilflyttere bliver boen-
de på Møn. 

På Folkemødet den 27. august har vi en 
stand, hvor vi igen vil informere om am-
bassadør ordningen, uddele pjecer og i 
det hele taget fortælle om Møn’s utallige 
goder, - ikke mindst om de herlige men-
nesker, som bor på Møn. 

RASTEPLADS I ÅLEBÆK 
I relation til Brita Riises medlemskab i 
”Følgegruppen til Landsbyplaner”, invi-
terede hun i uge 33 samtlige beboere 
inden for byskiltene i Ålebæk til et mø-
de mandag den 17. august kl. 1500 hos 
os, Ålebæk Strandvej 2, for at drøfte 
anvendelsen af den nu tomme grund, 
Liselundvej 9, som Vordingborg kom-
mune havde købt og nedrevet huset 
på. 
 
Principielt er det kommunens anliggen-
de, men vi kunne få indflydelse på an-
vendelsen, hvis vi ville og havde tid og 
energi til det. Det var det mødet handle-
de om.  
 
Der mødte pænt mange op, og der var 
en positiv indstilling til at vi ville gøre 
noget ved grunden, så den ikke bare 
endte med at ligne en vildt voksende 
grund midt i byen. 
 
Vi drøftede hvad grunden skulle bruges 
til, hvordan den skulle indrettes, hvor-
dan den skulle passes og meget andet. 
Det gik ret smertefrit og endte med, at 
Brita søgte Vordingborg Kommune om 
brugsretten  på Ålebæk borgernes veg-
ne. 

Den 5. Oktober fik Brita brev fra Vor-
dingborg Kommune, hvoraf det frem-
går, at borgergruppen Ålebæk, v/Brita 
Riise, får stillet arealet Liselundvej 9 
vederlagsfrit til rådighed fra 1. novem-
ber 2015. Der må ikke opføres bygnin-
ger uden forudgående tilladelse, men vi 
kan frit foretage ændringer i beplantnin-
gens indhold og plejeniveau, herunder 
fældning af træer. Omkostningerne er 
kommunen uvedkommende. 

Ejendomsskat, renovation m.m. er der 
ikke noget af – det koster således ikke 
noget at vi anvender grunden, men skal 
naturligvis holde den pænt m.m.  

Tja - så var det bare om at komme i 
gang. Hans Sattrup lavede forslag til, 
hvordan grunden skulle se ud og be-
plantes, hvilket blev godkendt af alle.  

Vi har holdt flere arbejdsdage på grun-
den, hvor rigtig mange mødte op og 
gav den en ordentlig skalle. Stort set 
alle i Ålebæk - og endda udenfor - har 
deltaget på forskellig vis. 

I dag står grunden som en ganske pæn 
rasteplads til almen benyttelse. Vi har 
sat cykelstativer op, affaldsstativ og 2 
”bænke”, samt sat et skilt op om, at 
borgerne i Ålebæk stiller pladsen til rå-
dighed for de vejfarende, - med visse 
begrænsninger som f.eks. Camping og 
bål. 

Projektet kan ikke måle sig med 
”Hundeskoven”, men er blot endnu et 
eksempel på ”Det gode liv på Østmøn” 
som Christina Christensen skrev om i 
sidste nummer.  


