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Fr. 14 og lø 15. juli Sommerbio Borre kl. 2130, Østerpol
Fr 21. og lø 22. juli Sommerbil Borre kl. 2130, Østerpol
Fr 28. og lø 29. juli Sommerbio Borre kl. 2130, Østerpol
On 2. august åben have hos Rita og Sune Byager, Ålebæk Strandvej 11 (1900)
Fr 4. og lø 5. august Sommerbio Borre kl 2130, Østerpol
Lø 5. eller sø 6. august har vi en plan om bustur til Frilandsmuseet, nærmere
kommer snarest muligt.
Sø 6. august helstegt pattegris ved Dagli’Brugsen kl. 1400 til 1700.
To 31. august Energimøde/-information i Forsamlingshuset.
Lø 9. september Forsamlingshusets høstfest
Ma 9. oktober spiseaften i Forsamlingshuset (1830)
To 26, oktober GF Østmøn Lokalråd
Fr 10. november Mortensaften i Forsamlingshuset (1830)
Lø 2. december julepynter vi Borre og omegn.
Sø 3. december er der hygge i kirken med sang og eventyr - og gløgg m.m.
Ti 11. december spiseaften i Forsamlingshuset (kokkehold efterlyses!)
To 18. januar spiseaften i Forsamlingshuset (1830)
Sø 11. februar Fastelavn (Kirken, Borgerforeningen og Forsamlingshuset)
On 14. februar spiseaften i Forsamlingshuset (1830)
Fr 16. marts spiseaften i Forsamlingshuset (1830)
Ti 20. marts Borgerforeningens generalforsamling (1800)
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Eva Toftebjerg Nielsen
Birgit Madsen
Johnny Holst
Christina Christensen
Keld Nielsen
Berit Kristensen
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29 80 72 35 - keld.hans@gmail.com
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Suppleant
Suppleant

Thomas Haugård
Rita Byager

28 90 88 30 - thomas.haugaard@gmail.com
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INDHOLD:

Sommerbio Borre

Hver fredag og lørdag fra den 14. juli til .
5. august kl. 2130—2400 vises der sort/
hvid film i 30—50’er stil. Programmet
spænder fra Tarzan til Greta Garbo, og
med tegnefilm, Scifi og skrækfilm ind
imellem.














Hvad blev der af Silo Bio
Mødestedet Østerpol
Dagli’Brugsens haveprojekt
Sankt Hans
Fernisering Masnedø
Fælles spiseaftener
Arteloco
Den muntre spalte
Nyt fra Forsamlingshuset
Østmøn Lokalråd
Husk lige
Bestyrelsen

Kom som du er - til film, underholdning,
live musik og gratis popcorn. Det er en
god ide at tage noget med du kan sidde
på!
Så vidt jeg ved er filmene engelsksprogede uden undertekster.
HVAD BLEV DER AF SILO BIO?
Vi har et par år kunne glæde os over Silo
Bio, som KØST arrangerede. Det var
godt fundet på og blev noget af et
”tilløbsstykke”, - selv om vejret kunne
drille en del. Der var en helt særlig stemning før, under og efter filmene.


Internet adresser
SOMMERBIO - GRATIS!
8 gange er der sommerbio under den
Østmønske stjernehimmel!
Kulturforum Østmøn (KØST) og andre
Østmønske ildsjæle inviterer til Open
air filmaftener på Østmøn under temaet
Kult, Klassisk og Kitsch!
I år foregår arrangementerne i Østerpols baghave på Klintevej 335, Borre.
Arrangementet er gratis for alle, børn
som voksne, herboende samt turister.
Du kan roligt invitere venner, bekendte,

Forudsætningerne for Silo Bio var økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune og
private fonde. Disse muligheder er imidlertid ikke til stede i år, men KØST besluttede, at der alligevel skulle være en
form for ”open air” i Borre. De har derfor
arbejdet med tanken om at vise film i det
fri, - og fortsat gratis.
Carl van Webber har været meget aktiv
for at gøre ideen til virkelighed, og der
har været mange overvejelser og forhold
at tage højde for.

Carl van Webber skrev bl.a. i sit oplæg,
at man eksempelvis kunne inddele filmene i tre kategorier:
DEN SERIØSE FILM, - der udvider, beriger og gør os fortumlede med deres anderledes ”Point of view”.
UNDERHOLDENDE FILM - der bekræfter ting som de skal være, og som man
bare skal nyde, og grine af livets uransageligheder.
KULT; KLASSISK OG KTISCH FILM der efterlader en stående tilbage og betragte livet som om man ikke var en del
af det.

Ud over idegrundlaget, har KØST naturligvis også måtte tænke på teknikken, hvordan vises filmene, noget at
vise film på i baghaven, fremskaffelse
af de nødvendige midler (økonomi), nu
hvor tidligere sponsorer var ude, - og
meget andet
Det er altså lykkedes KØST at stable
Sommerbio Borre på benene ved stædig ihærdighed og vilje til at gøre noget
godt igen for Borre og omegn - plus
alle de andre!
Godt gået af de aktive i KØST, og særlig tak til Carl van Webber.
Der bliver mulighed for køb af drikkevarer, kage og andet ved forestillingerne, og der vil være en ”donations bøsse”, hvor du kan smide penge i efter
evne og lyst. Salg af varer og modtagelse af donationer er en del af den
kalkulerede økonomi.
MØDESTEDET ØSTERPOL
Den 21. juni var der indkaldt til stiftende generalforsamling for Foreningen
Mødestedet Østerpol (MØ).
Annette Kingombe udsendte via mail
indkaldelsen, men erkender at mange
nok ikke fik besked ad den vej. Så meget mere er det vigtigt, at du lige læser
dette indlæg, for ALLE er velkomne i
den nye forening, hvor det indtil videre
er gratis at være medlem og uden økonomiske forpligtigelser eller hæftelser.

Det blev den sidste type film, som Sommerbio Borre kastede sig over (Den viste
plakat er blot en illustration).
Filmene vises i Østerpols baghave i turist sæsonen med skiltning mod Klintevej. Det skal være festligt og afslappet, gerne med bål i nærheden.

Baggrunden for stiftelsen af MØ er, at
Vordingborg Kommune overdrog
brugsretten af Øterpol, Klintevej 333 og
335 til Østmøn Lokalråd den 25. april
2015. Det var en stor festdag, som de

DEN MUNTRE SPALTE
Nogen tid efter at Jokum døde, begyndte hans enke Martha at tale om,
hvor betænksom en mand Jokum havde været.
Jokum tænkte på alt, fortalte hun veninderne. Lige før han døde kaldte han
mig til sig. Han gav mig tre konvolutter.
Martha, sagde han, jeg har lagt mine
sidste ønsker i disse tre konvolutter.
Når jeg er død, så skal du åbne dem
og gøre præcis, som jeg har skrevet.
Derefter vil jeg kunne hvile i fred.
Hvad var der i konvolutterne? spurgte
veninderne.
Den første konvolut indeholdt 20.000
kroner sammen med en seddel: "Vær
venlig at købe en pæn kiste". Så købte
jeg en smuk mahognikiste med et
smukt indtræk, så jeg ved, at Jokum vil
have det behageligt.
Den anden konvolut indeholdt 50.000
kroner sammen med en seddel: "Brug
dette beløb til en pæn begravelse". Jeg
arrangerede en meget pæn begravelse
og købte alle Jokums livretter til alle
dem, der mødte op til begravelsen.
Og den tredje konvolut? spurgte veninderne.
Den tredje konvolut indeholdt 100.000
kroner og en seddel: "Brug dette beløb
til at købe en pæn sten". Martha holdt
sin hånd frem og sagde: Se, er min
sten ikke flot, og viste veninderne sin
20 karats diamantring.

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Bestyrelsen har haft travlt med at friske
Forsamlingshuset op. Den store sal er
blevet tapetseret og malet, der er kommet ny loftbelysning.
Ude er der opsat plankeværk på muren
til naboen, hvilket dels giver læ når der
grilles, og dels skærmer naboen.
Vi kan glæde os over det hele, - bl.a.
ved vores spiseaftener.
Borre Forsamlingshus afholder igen i
år ”Høstfest”, hvilket sker den 9. september kl. 1800, - med spisning, musik
og dans. Nærmere kommer på opslag.
ØSTMØN LOKALRÅD
Lokalrådet har arrangeret et særligt
”Energimøde” i Forsamlingshuset den
31. august. Nærmere kommer via mail
og opslag.
Arrangementet handler om energi i beboelser, - omstilling til f.eks. anden
energikilde, forskellige besparelser
mm.
Der kommer et oplæg på ca. ½ time fra
en repræsentant fra Energistyrelsen,
og der er konkret rådgivning fra energikonsulenter.
Der bliver naturligvis mulighed for at
stille spørgsmål.
Der serveres kaffe og kage, - naturligvis.
HUSK også Østmøn Lokalråds generalforsamling torsdag den 26. oktober i
Forsamlingshuset.
Også her kommer der nærmere med
mail og opslag.

ARTELOCO I STEGE
Mange kender sikkert Eduardo Soza og
Ana Maria Galmez, som hidtil har haft
deres kunstbutik på bopælen i Magleby,
som man ikke kunne overse, når man
kørte gennem byen p.g.a. de i øjenfaldende udsmykninger.
Modige som de er, lejede de tidligt i år en
tom butik i Stege, som de i løbet af vinteren gik og indrettede til en helt særlig forretning for kunst. Det er ikke dækkende
blot at skrive det er en kunst forretning,
for det er nærmere et ”kunstunivers”.

Forretningen åbnede den 4. marts, og
siden er forretningen blevet yderligere
fyldt med unik kunst, hvor der også undervises i tekstiler, maleri, kollage m.m.
Der var oprindeligt tænkt på små hold á 6
deltagere, men Ana Maria har fortalt, at
det var for mange, og derfor har man
hold helt ned til 3 deltagere. Det bliver til
meget intensiv og personlig undervisning.
Eduardo og Ana Maria har arbejdet med
kunst siden 1972, - film, kollager, malerier, tegninger, tekstil og lys. Det var i
1972 Arteloco opstod som en ide på
Kunstfakultetet i Santiago, Chile, - midt i
en tid med politiske omvæltninger og revolution, som et univers af farver, eksperimentering og kunst. Imidlertid flygtede
de fra Chile til Danmark i 1975, og er siden uddannet som Beklædnings Desig-

rere Hvordan de lige nåede til Møn,
nere.
ved jeg ikke, men glæder mig over at
de slog sig ned netop her.
Begge er særdeles kreative, og Eduardo finder ofte på de mest mærkelige,
mystiske, provokerende og spændende
ting.
Nogle husker måske da Kunst– og Kulturforeningen Høje Møn eksisterede,
hvor der var Skt. Hans på Bakkegården, hvor foreningen holdt til. Her var
det Eduardo der fandt på de mange
mærkelige aktiviteter i forbindelse med
Skt. Hans, og bl.a. gik gennem Stege
udklædt som et mystisk væsen med en
lang stang hen over hovedet, hvor der
var ild i den ene ende (til at tænde bålet
med).
Om vigtigheden af kunst siger Ana Maria: ”Kunst gør livet godt for os. Den
skaber glæde og vækker beundring og
overrasker os. Vi bliver påvirket af
smukke og anderledes ting. De kan også være grimme eller spændende, bare
man bliver overrasket. Så bliver man
taget ud af dagligdagen og ser tingene
på en ny måde”.

Første tirsdagsmarked kunne man opleve Eduardo og hjælpere for ”fuld udblæsning” foran Arteloco. Jo - de er
kunstnere med stort K. Og nogle meget
søde mennesker samtidig!

fleste nok husker. Der var taler af både
borgmesteren, Knud Larsen, og formanden for Lokalrådet, Torben Nielsen.

Uddrag
af du
vedtægterne:
Hvis
vil have et kort til .
§ 1: Foreningens navn er Mødestedet
Østerpol.
§ 2: Foreningens formål er at drive og
vedligeholde huset Østerpol og grundene
Klintevej 333 og 335, Borre, som almennyttigt møde– og samlingssted for sociale og kulturelle aktiviteter på Østmøn.
Formålet forfølges bl.a. ved at afholde
arbejdsdage for medlemmer og andre,
som har ønske om at bibeholde Østerpol
som møde - og samlingssted.

Foto fra overdragelsen 250415.

Lokalrådet kunne råde over huset frem
til april 2017, hvorefter Vordingborg
Kommunes tilskud til driften (ca. 15.000
kr.) ville ophøre. På Lokalrådets dialogmøde den 2. februar 2017 var Østerpol
naturligvis på dagsordenen, og de mange gode argumenter medførte, at Kommunen oprettede en pulje, hvor lokalrådet kunne søge midler, bl.a. til fortsat
drift af Østerpol.
Det skal anføres, at jeg dagen efter
mødet fik oplyst fra Knud Larsen, at
denne pulje var oprettet, og at vi efter
ansøgning ville få midler til driften, foreløbig for 1 år. Driften for 2017 er
således sikret. Fremover er det noget
usikkert om vi kan få midler fra Kommunen til driften.
Der er mange forskellige brugergrupper
af Østerpol, og for at sikre fortsat drift
og vedligeholdelse har Lokalrådet fundet det hensigtsmæssigt at formalisere
forholdene omkring Østerpol og dets
funktion.
Det er på den baggrund, at MØ blev
stiftet den 21. juni 2017. Der er således
en formaliseret styring for brugen af
Østerpol, med vedtægter og en ledelse.

§ 3: Som medlem optages enhver, som
har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
§ 5: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen/husgruppen. Husgruppen består af mindst 3 medlemmer, som
udpeges på generalforsamlingen.
Vedtægterne indeholder ikke noget om
kontingent, idet der indtil videre ikke er
noget.
Husgruppen består af: Torben Nielsen,
Eva Toftebjerg, Tove Knudsen, Christina
Christensen, Jan Schlegel (kasserer),
Philippine Schollain og Annette Kingombe. Annette er udnævnt til at være
”husholder”, - det er nok noget i stil med
at være sekretær, men vist meget finere.
Under ”eventuelt” på generalforsamlingen talte man om økonomien, - hvordan
det fremover kan sikres en stabil økonomi til vedligeholdelsen uden at det bliver
nødvendigt med kontingent til MØ.
Sekretøren havde desværre ikke mulighed for at deltage, men hvis du vil vide
mere, eller være medlem i denne eksklusive forening, så kontakt Annette Kingombe på:
Tlf.: 20 42 93 49 eller
annette.kingombe@gmail.com

DAGLI’BRUGSENS HAVEPROJEKT
Det er virkelig lykkes Daglig’Brugsen at
så omtale i medierne i forbindelse med
det lokale og helt usædvanlige projekt
med at være delvis selvforsynende med
økologiske grøntsager m.m.

Niels har oplyst, at de har fået ryddet huset for skrammel, isoleret, vinduer isat og
andet.
Der er gravet ud, lagt grussti, sået græs
flere steder, plantet 10 frugttræer foreløbig, og ca. 70 bærbuske. Disse ting giver
først udbytte om nogle år.
Der er beskåret og fældet træer, dele af
grunden hegnet ind, vand indlagt. Der er
lagt 90 kg. Kartofter og foreløbig høstet
og solgt 130 kg., men der kommer mange endnu.
Lige nu er man i gang med at høste og
sælge hvidløg, lidt rabarber er det også
blevet til. Løg, tomater mm er på vej.
Status er, at det har været spændende,
men også hårdt. Der bliver sikkert brug
for nogle af de mange frivillige, som
meldte sig ved præsentationen i januar i
år, - i den udstrækning de kan naturligvis.
Niels takker for de mange positive tilkendegivelser.
HUSK helstegt pattegris ved Dagli’Brugsen den 6. august kl. 14 - 17.

SANKT HANS I BORRE
Sankt Hans aften, fredag den 23. juni,
1745 mødtes Christina og jeg på legepladsen i Borre for at gøre klar til grill
og andet godt. Vejret var langt fra det
ønskelige, og det havde kort forinden
øsregnet. Vi var noget tvivlende på, om
vi blev andre end os to.
Det skulle vi ikke have tvivlet på, - her
på Østmøn bor seje folk, som VIL fællesskabet, så fra kl. 1815 og frem kom
der bare flere og flere. Jeg talte 61 ved
bålet senere.
Inden længe var der trængsel omkring
grillen og kamp om den bedste rille på
risten. Alle fik dog grillet det de ønskede, - også 3 tyske cykelturister, som
kom forbi og deltog, og var meget begejstrede for arrangementet og den gode modtagelse de fik.
Midt i det hele var der et herligt og underholdende indlæg med musik og
skønsang.

ret, at bålet ville blive tændt.
Det blev det så, og det futtede uden
problemer trods de forudgående dages
heftige regn.
I år holdt Borgerforeningens formand,
Eva Toftebjerg, oven i købet tale! Og så
sang vi midsommervisen ledsaget af

fortet i løbet af sommeren.
Der foredrag af 6 forfattere og 4 musikarrangementer.
Se www.sommerudstillingen.dk
hornmusik.
Trods de dystre udsigter og vores mismod kl. 1745, endte det med at blive en
ganske hyggelig aften med den vanlige
gode stemning vi kender.
Vi kan således roligt fra bestyrelsen i
Borre og Omegns Borgerforening ønske alle en rigtig god sommer (den skal
nok komme).
FERNISERING MASNEDØ.
Den 29. juni kl. 1600 var der for 20’ende år fernisering på kunstudstilling på
Masnedøfortet.
Som altid trækker det mange interesserede til, og der er også meget at se på.

Gunilla, Stine og Annette sang, ledsaget af musik fra Jan på horn og Margareta på ”klaver”. Senere var der flere
musikalske indslag. Jo - vi klappede
meget den aften.
Vi hyggede os således med underholdning, mad, drikkevarer og godt selskab
frem til kl. 2030, hvor det var annonce-

Ud over at være udstillingssted for kunst,
sker der også mange ting på Masnedø-

Udstillingen varer frem til den 6. august,
hvor 45 kunstnere udstiller, - bla.a. flere
helt lokale kunstnere.

FÆLLES SPISEAFTENER.
Der er længe, ulideligt længe, til vi igen
skal mødes i Forsamlingshuset og nyde
god mad og godt selskab ved Borgerforeningens spisearrangementer.
Som annonceret har vi igen 6 spiseaftener fra den 9. oktober. Igen har flere
”kokkehold” meldt sig, så alt er klart næsten altså. Vi har et lille problem!
Vi mangler et ”kokkehold” til at lave
mad tirsdag den 11. december.
Det skulle glæde os (sekretøren) at nogle
frivillige meldte sig som kokkehold. De
bestemmer selv menuen, men da det er i
december kan man måske lave nåletræssuppe, kogte juletræsfødder og kandiserede grankogler? Nå det var blot en
ide til inspiration. Og nej - jeg står for det
hele, undtagen maden. Vær glad for det.
Husk:
Ærens træ er det fagreste i skoven,
men det bærer bare så beskedne frugter!

