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ØSTERPOL - IKKE BARE ET HUS! 
Den 25. april 2015 blev Østerpol over-
draget til Østmøn Lokalråd af borgme-
ster Knud Larsen, Vordingborg Kom-
mune, - meget storsindet. 
 
Ud over at Østmøn Lokalråd har til hu-
se i Østerpol, er der også mange an-
dre, som nyder godt af huset. 
 
Der er en ungdomsklub, mødested for 
Bosætnings Ambassadørerne, møde-
sted for KØST (Kulturforum Øst), som 
bla.a, har beriget os med Silo Bio, en 
læsegruppe, gruppen ”Kreative Hæn-
der” og en Filmgruppe. Jeg undskylder, 
hvis jeg har overset nogen. 
 
KØST er åben for alle, og kontingentet 

er sølle 100 kr. om året. Det er nemt at 
blive medlem. Send din mailadresse til  
annette.kingombe@gmail.com, så hører 
du nærmere fra kassereren. Du kan se 
mere om KØST på Facebook. Herunder 
kan du se lidt om, hvad KØST har gang i. 
 

Hver mandag eftermiddag fra kl. 1500 til 
ca. 1700 er der ”Åbent hus” i Østerpol for 
hvad de kalder ”Kreative hænder”.  Alle 
er velkomne. Der bliver snakket, strikket, 
malet på sten, tænkt tanker om alt muligt.  
Man kommer når man har tid og lyst. Det 
er et åbent forum, som ikke er bindende. 
 

Som mange sikkert har bemærket, er 
muren om Østerpol for nylig blevet malet. 
Ikke for at drille grafitti malerne, men for 
at lave noget andet. På muren står der 
flere malede sten, som er et produkt fra 
Kreative Hænder.  

Meningen er, at der skal mange flere 
håndmalede sten på muren. Det kunne 
du måske være med til? Kontakt Gunilla 
Henriksson på 3030 5043 eller Mette Fol-
mer på 2891 5525. 
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Malingen er i øvrigt sponsoreret af Mar-
gareta Dahlström, Fyra Vinder på Lise-
lundvej. 

Hver onsdag fra kl. 1000 til kl. 1200 un-
derviser Ana Maria Galmez i tegning i 
Østerpol. Hun er en dejlig kunstner, som 
bor i Magleby, og har udstillet utallige 
gange og steder. 

Én gang om måneden mødes Læse-
gruppen og diskuterer en læst bog. Te-
maet i dette efterår er ”søgen efter spiri-
tuelle værdier”.  Også her er plads til fle-
re. Kontakt Annette Kingombe. 

KØST har også startet en filmgruppe, 
som mødes hver anden fredag kl. 1930, 
hvor et medlem udvælger og introduce-
rer en DVD, som vedkommende finder 
spændende, interessant eller seværdig 
på anden måde. Kontakt Annette Kin-
gombe hvis du vil være med. 

En lille gruppe under KØST undersøger 
muligheden for igen at lave SILO BIO til 
næste år. Udfordringen er, at kommunen 
ikke kan støtte så meget økonomisk som 
tidligere. 

Der arbejdes fortsat med projektet ”Natur
– og Hundeskov” sammen med Østmøn 
Lokalråd. Dels søger man at få midler til 
en traktor (plæneklipper), hvor der også 
skal bruge en lille garage. Insekthotellet 
skal færdiggøres, og måske skal der la-
ves en ”filial”. Endelig diskuterer man 
muligheden af noget ”Landart” på for-
stykket mod Klintevej. 

Alt i alt er der mange muligheder for at 
komme med i nogle aktiviteter, som ud-
vikler det gode fællesskab i Borre og om-
egn. Hvorfor bare iagttage, når man nu 
kan være med, - og oven i købet er øn-
sket! 

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET 
Som noget nyt havde Borre Forsam-
lingshus i år inviteret til Høstfest lørdag 
den 10. september med spisning, mu-
sik og dans.  
Der blev serveret en lækker 3 retters 
menu. Ørred, peberrodskød og dessert 
Pavlova (marengsbund mm.). Det var 
en rigtig festlig aften med 75 glade del-
tagere. Bestyrelsen håber at kunne gø-
re det til en fast tradition med høstfest i 
Forsamlingshuset, idet der var mange 
positive tilbagemeldinger. 
Bestyrelsen siger tak til Borgerforenin-
gen, som dels leverede musikken, dels 
undlod at lave spiseaften i september.  
Forsamlingshusets eksistens er ikke 
en selvfølge, det kræver stor opbak-
ning fra os alle. For kun 100 kr. årligt 
kan du være med til at støtte bevarel-
sen af Forsamlingshuset, - og husk, 
man hæfter kun med sit kontingent. 
Kontakt formanden, Torben Nielsen, 
for medlemskab på tlf. 4046 2336 eller 
torben@skalbjerggaard.dk 
 
Se aktiviteterne i Forsamlingshuset 
bag i bladet, samt opslag. 

HOTEL PRÆSTEKILDE 
Vi har nu boet over 10 år på Møn, og 

besøgt stort set alle spisesteder på 

øen i løbet af årene. Alt i alt er der rig-

tig mange gode spisesteder på Møn. 

Af ukendte grunde er det ikke lykkes at 

spise på Præstekilde, men en helt al-

mindelig onsdag aften fik Brita den 

strålende ide, at hun ville give middag 

på Præstekilde. Dejlig kone. 

Der er jo kommet nyt værtspar på ste-

det, så det blev ikke mindre interessant 

af den grund. Karen og Torben Hau-

rum har overtaget forpagtningen på 

Præstekilde Hotel fra den 1. april 2016. 

Det var en ret kold og blæsende aften, 

så det var glædeligt at komme ind i 

den store lyse restaurant og mærke en 

behagelig temperatur, - selv ved vindu-

erne, hvor vi blev placeret. I øvrigt en 

fantastisk smuk udsigt.Vi fik rødfisk og 

lækker dessert, og smagen var helt i 

top. Lækker mad, delikat anrettet og 

god kvalitet. Vi blev betjent af en ung 

kvinde, som var ualmindelig sød og op-

mærksom, og som kunne konversere 

naturligt og utvungent. Værten var til 

stede over alt for at høre, om alt var 

tilfredsstillende (24 gæster den aften).  

Stor ros til vært og tjener - og tak for 

særdeles god mad (og tak til min kone) 

DEN MUNTRE SPALTE 
Paven var på vej hjem fra et af sine 
mange besøg. Han blev kørt i en stor 
limousine af sin chauffør.  
 
Han havde aldrig selv kørt i andet end 
en Lada, så efter en pludselig indsky-
delse spurgte han spontant chaufføren, 
om han ikke kunne få lov til at køre lidt. 
 
 Chaufføren havde ikke meget valg, 
når det nu var paven der spurgte, så 
han steg om bag i limousinen, og pa-
ven tog rattet.  
Paven trådte speederen i bund, for at 
se hvad limo'en kunne klare, og når op 
på omkring de 140 da han ser de blå 
blinkende lys fra en patruljevogn i bak-
spejlet. Nå, han trækker ind til siden, 
og betjenten kommer hen til hans vin-
due.  
Da betjenten ser hvem der sidder bag 
rattet, siger han "Lige et øjeblik, jeg 
skal lige kontakte centralen."  
 
Betjenten kontakter centralen via radio-
en, og spørger efter chefen. Han for-
tæller: "Jeg har lige standset en ME-
GET vigtig person, og jeg vil godt vide 
hvad jeg skal gøre."  
 
Chefen svarer "Hvem er det, vel ikke 
Politichefen igen?" Betjenten svarer, 
"Nej, meget vigtigere."  
 
Chefen spørger igen "Det er ikke Borg-
mesteren, vel?" Betjenten svarer, "Nej, 
endnu vigtigere."  
 
"Er det da Kronprinsen?" "Nej, endnu 
mere vigtig." svarer betjenten.  
 
"Hvem POKKER er det da?!", skriger 
chefen. "Jeg ved det ikke " siger be-
tjenten. "Men han har Paven som 
chauffør." 
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ET BRAG AF EN KONCERT 
Søndag den 7. august havde Scene 1 
igen arrangeret en super koncert. Denne 
gang i den gamle saftstation ”Damborg” i 
Askeby. 
Tilhørerne strømmede til. Rigtig mange 
havde bestilt billetter i forvejen, men det 
kom bag på arrangørerne, at der kom så 
mange uden forud bestilling. I hast måtte 
en stafet køre til Hårbøllehuset og hente 
yderligere 40 stole! Det betød også, at 
koncerten blev lidt forsinket, men det gav 
ikke skår i glæden. 
 
I første del var det en herboende musi-
ker, Mads Mourits, der med Jacob Funch 
og Cisser leverede blues og hippiemusik. 

Herefter en lille pause, hvor vi kunne gå 
rundt på det spændende område ved 
Damborg. 
 
I anden afdeling blev de 3 nævnte for-
stærket med 6 musikere mere. Som an-
nonceret var det Mads gamle band 
”Hælerne” plus inviterede musikere. Her i 
blandt Kim Menzer fra det tidligere Bur-
ning red Ivenhoe, Kristoffer Munch, Rune 
Kielsgaard, Anders Wallin m.fl.  
Så kom der virkelig gang i salen, og 
stemningen steg og steg efterhånden 
som musikken bragede ud i rummet. 
 
Koncerten var annonceret fra kl. 1500 til 

KONCERT I FANEFJORD KIRKE 
Søndag den 4. september var Scene 1 
igen arrangør af en koncert. Denne 
gang i Fanefjord kirke. 
Her var tale om soul, gospel og blues 
sunget af Miriam Mandipira, som har en 
fantastisk stemme. 

Musikken blev flot leveret af Kjeld Lau-
ritsen, Søren Frost og Per Gade. 
Der var fuldt hus i kirken til denne 
smukke koncert i smukke omgivelser. 
 
HAVEBESØG 
Vi nåede et enkelt havebesøg i år hos 
Niels og Lene på Liselundvej 21.  

Desværre fik regnen kun få gæster til 

Hvis du vil have et kort til .  
 
 
 
 
 
 

Kl. 1700, men musikerne fortsatte til 
næsten kl. 1800, for som de sagde, de 
kom jo lidt sent i gang. 
 
Omkring ved 18 tiden spurgte Kim 
Menzer, om de skulle fortsætte, - de 
ville gerne, for det var så sjældent de 
mødtes. Forventeligt var der kraftigt bi-
fald for at fortsætte, så efter endnu en 
lille pause, fortsatte musikken til stor 
fryd for alle.  

Da vi kørte en times tid senere, var der 
fortsat fuld gang i musikken. Igen et flot 
arrangement af Mogens Aaside og Kir-
sten Fahnø. 
 
Jeg talte i øvrigt med den nye ejer af 
Damborg, Peter Bysted, om hans pla-
ner med stedet. 
Ideen var at lade Mønboerne afholde 
koncerter, udstillinger, fester m.m. i hal-
len, hvor der i dag var koncert. Resten 
af bygningen var der overvejelser om at 
indrette ferielejligheder i. Der er også 
tanker om at indrette en udendørs over-
dækning, hvor Camønoens vandrere 
kan tage et hvil. 
Imidlertid er Peter Bysted og hans ko-
ne, Charlotte Hauch, åben for forslag 
og ideer, da ikke noget er fastlagt end-
nu. Foreløbig skal Damborg renoveres 
udvendigt, så det fremstår som på arki-
tekten L. P. Fenger tid. 

til at komme og nyde det blomsterhav der 
er i haven.  
Ud over solsikkerne, er der hundredvis af 
Dahlia, som Niels og Lene leverer mas-
ser af ved Borgerforeningens fælles spi-
seaftener. Så på den måde er der jo 
mange, som får lejlighed til at nyde godt 
af deres smukke blomster. De leverer og-
så mange små græskar, som vi dekore-
rer med ved spisningerne. 
Sekretøren opfordrer til at melde sig som 
havefremviser i 2017. Ikke som en hen-
kastet bemærkning i forbifarten, men 
med en mail, - så jeg husker det. 
 
DAGLI’BRUGSEN’S ØF 
Lørdag den 13. august kunne vi igen ny-
de godt af et arrangement fra Dagli’Brug-
sen i form af helstegt pattegris med tilbe-
hør fra brugsuddeler Niels Olsen. 

Begge de lange borde under baldakiner-
ne var fuldt besat. Hyggeligt som vanligt. 
 
Den 22. februar 2017 kan man igen glæ-
de sig over god mad, idet Niels Olsen, 
Jens Kruse og Kirsten Rye er kokkehold 
den dag ved Borgerforeningens spiseaf-
ten. 

 



  
 

 

ANDRE RIEU I BIOGRAFEN 
Lørdag den 23. juli sendte Biografen i 
Stege en direkte koncert fra Maastricht, 
Holland, med Andre Rieu. 
 
Der var fuldt hus i Biografen, og billed og 
lyd var upåklagelig, så vi kunne i en fyldt 
biograf nyde koncerten. 

Jeg erkender, at koncerterne er lige vel 
”sukkersøde”, men man kan ikke andet 
end blive ”glad i låget” over musikken og 
den stemning der opstår. 
 
Det lykkes altid Andre Rieu at skabe en 
herlig stemning i løbet af ganske få mi-
nutter, og stemningen bliver hele tiden 
bedre i løbet af koncerten. 
 
Som altid spørger Rieu ud til publikum 
hvor de kommer fra. På et tidspunkt mar-
kerede flere, at de kom fra England. 
Rieu´s kommentar til det var: ”Velkom-
men til Europa”, hvilket gav stort bifald. 
En fin lille finte til Englands exit fra EU. 
 
Stemningen i Maastricht smittede des-
værre ikke helt af på os i biografen, men 
det kan vel ikke være anderledes, når vi 
ikke er tilstede på samme måde. 
 
Det var dog en dejlig koncert, og så vidt 
jeg kunne konstatere, var der kun glade 
ansigter under og efter koncerten. Bio-
grafen sender igen Rieu op mod Jul. 

FOLKEMØDET PÅ MØN 2016 
Lørdag den 27. august var der for tredje 
gang Folkemøde på Møn. Den tidligere 
placering hos Socialdemokraternes Per-
nille Rosenkrantz-Theil var ændret til Fa-
nefjord skoles område. 
I 2014 var der ca. 1500 gæster, sidste år 
var der ca. 4.500 gæster og i år var det 
anslåede tal ca. 6.000. 
Mødet blev indledt fra ”Hovedscenen” af 
Formanden for Folkemøde Møn, Susan 
Thydal, hvorefter borgmester Knud Lar-
sen holdt åbningstalen til et pænt stort 
publikum. 
Hver hele time var der herefter indlæg fra 
”Hovedcenen”, og i mellemtiden var der 
debatter fra de øvrige 5 mindre scener: 
Lokalscenen, Socialdemokraternes sce-
ne, Ungescenen, Blandede Bolcher sce-
nen og Arbejdsmarkedsscenen. 
Møns Bosætnings Ambassadører havde 
en pavillon som nabo til Lokalscenen og 
Hovedscenen, hvor Lillian Sand fra Vest-
møn, Solveig Mikkelsen fra Stege og jeg 
fra Østmøn var hele dagen med pænt 
mange besøgende. Møn Nu havde også 
presset sig ind i pavillonen. 

Ind imellem var der også andre Ambas-
sadører og Møn Nu medlemmer. Her er 
det Lillian, Solveig og Hans Sattrup der 
passer forretningen. 
 
 

Lokalscenens første debat var med tit-
len: Hvordan integrerer vi bedst til-
flyttere, både dem fra København og 
Syrien!! 
 
Det var en debat med  3 Bosætnings 
Ambassadører og en tilflytter. Her del-
tog Lillian Sand, Solveig Mikkelsen og 
jeg som Ambassadører, og Helle 
Beisheim fra Ålebæk som en tilflytter 
der havde fået besøg af en Ambassa-
dør (sekretøren). 
 
Det var en god debat med pænt mange 
tilhørere. 
Det var ret praktisk for os, at vi var na-

boer til Lokalscenen, hvor der var man-
ge relevante og spændende debatter, 
som vi kunne følge med i. 
 
I løbet af dagen blev der på Lokalsce-
nen debatteret: 
Hvordan redder vi maden, Turisme, 
Hvordan løser vi opgaverne i lokalom-
rådet, Mobilitet i Landdistrikterne og en-
delig Hvad for Møn ud af kunsten og 
hvordan. 
 
Jeg blev ”kidnappet” til at deltage i de-
batten om kunsten på Møn sammen 
med Liza Krügermeier (Liza’s Gallery)
og Patricia Sosa Galmez (Formation 
Designstudio). Jeg skulle erstatte Chri-
stina Louise Jørgensen (44moen). Min 

tilgang er at være sekretær i Møns 
Amatørkunstnere og være meget inte-
resseret i kunst. 
Også her en god debat. Der var jo nok 
at tale om, og personligt syntes jeg at 
der er så overvældende meget kunst 
på Møn, som i sig selv beriger øen og 
tiltrækker både turister og tilflyttere. 
Allerede ved indkørselen til Stege mø-
des man af Flyverbom’s smukke Hjerte-
sten, og kort før udkørslen den herlige 
”Rullesten”. Noget besøgende bemær-
ker. 
Der ud over er der utallige kunstudstil-
linger, ferniseringer og muligheder for 
at besøge de udøvende kunstnere. 
 
Jeg foreslog på et tidspunkt i debatten, 
at man fik et fælles logo for kunsten på 
Møn. Møn Is har omridset af Møn på 
toppen af deres reklame for iskager og 
Møn Bryghus har omridset af Møn som 
skummet på deres reklame for øl. 
 
Jeg foreslog, at man lavede en palet af 
omridset af Møn med 2 pensler gen-
nem Stege nor. Siden hen har jeg brugt 
ideen til at tegne et nyt logo for Møns 
Amatørkunstnere, og det bruger vi nu. 

Alt i alt var det igen et dejligt og inspire-
rende Folkemøde, som næste år afhol-
des den 26. august. Vi vil være der! 


