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GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN 
Bestyrelsen i Borre og Omegns Borger-
forening ønsker sine medlemmer, sam-
arbejdspartnere, sponsorer og annon-
cører et GODT NYTÅR, og takker for 
den store indsats mange frivillige læg-
ger i foreningsarbejdet i hele området.  
 
En særlig tak til Forskønnelsesudval-
get, Julepynteudvalget, Kokkeholdene, 
Lokalrådet, Forsamlingshuset, KØST, 
Østerpol, Bosætnings Ambassadørerne 
m.fl.  for det gode samarbejde og for 
Jeres frivillige ulønnede indsats til gavn 
og glæde for så mange. 
 
Der er intet der styrker naboskabet og 
fællesskabet som at deltage i fore-
ningsarbejdet eller de forskellige arran-
gementer. 

Man får som regel nedbrudt sine fordom-
me om andre, når man opdager hvor 
mange herlige mennesker der er på 
Møn, og det er nu en gang lettere at 
snakke med naboen om beskæringen af 
et træ, en hund der larmer eller andre 
ting i hverdagen som irriterer, hvis man 
har siddet sammen i Forsamlingshuset 
og spist god mad, eller arbejdet sammen 
i f.eks. Hundeskoven, haft møde med 
Bosætnings Ambassadørerne m.m. 
 

Vi respekterer dem der blot ønsker at 
være ”sig selv”, men hvis man vil fælles-
skabet, er der rig mulighed for at være 
med i det. Drop fjernsynet, iPad’en og 
mobiltelefonens tidsrøveri, og kom ind i 
fællesskabet. Enten som aktiv eller blot 
som deltager i arrangementerne. Du er 
velkommen ALLE steder. 
 
Den 17. Oktober 2016 indsendte sekre-
tøren et slogan for Møn i forbindelse med 
en konkurrence herom, - mærkeligt nok 
vandt han ikke, men I vil se det slogan 
fremover ved enhver lejlighed.  

Det gode liv på Møn. 
Hver dag, hele året, hele livet.  

 
 

 
 
 
 
 

Rigtig Godt 2018. 

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
 

Formand  Eva Toftebjerg Nielsen        55 81 23 36  eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com 
Næstform. Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com 
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk   
Kasserer Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 -  keld.hans@gmail.com   
B-medlem Berit Kristensen  40 37 00 12 -  allan-berit@outlook.dk 
B-medlem Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@gmail.com  
 
Suppleant Thomas Haugård  28 90 88 30 - thomas.haugaard@gmail.com  
Suppleant Rita Byager   55 81 21 84 - byagerrita@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! 
 

 

 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) 
 

Med forbehold for fejl og ændringer. 
 
 
 
 

 

DET GODE LIV PÅ MØN 
Hver dag, hele året, hele livet. 
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LOKALRÅDET OG FORENINGERNE 
Torsdag den 12. oktober 2017 havde 
Østmøn Lokalråd inviteret 2 repræsen-
tanter fra alle foreninger og institutioner 
på Østmøn til møde i Borre Forsamlings-
hus. 
Vordingborg Kommune deltog ligeledes 
med et par repræsentanter, og havde 
sponsoreret midler, så mødet kunne rea-
liseres. 
Formålet var at betone Østmøns Lokal-
råds ønske om at udbygge kendskabet 
til lokalområdets foreninger og institutio-
ner, og på den måde forsøge at styrke 
sammenholdet. 
 
Jan Schlegel bød på Lokalrådets vegne 
velkommen til ca. 40 deltagere, og 
nævnte, at det vigtigste sigtepunkt for 
lokalrådet var at skabe attraktive levevil-
kår for nuværende og kommende beboe-
re på Østmøn. I den sammenhæng spil-
ler både foreninger og frivillige, der delta-
ger i foreningslivet, en afgørende rolle. 
Sammenhængskraft og fællesskabsfølel-
se er ikke en naturtilstand, der automa-
tisk opstår af sig selv. Det er noget der 
kan og skal skabes konkret ved at danne 
sociale netværk, hvor vi har tillid til hin-
anden og er hjælpsomme over for hinan-
den. 
 
Herefter fik en repræsentant for hver af 
de 21 fremmødte foreninger lejlighed til 
en kort præsentation af netop deres for-
ening. ”Kort” er en individuel opfattelse, 
så nogen fortalte lidt, andre meget, men 
vi fik alle indblik i de enkelte foreningers 
virke, medlemstal, aktiviteter m.m. 
 
Foreningerne var: Borre og Omegns 
Borgerforening, Borre Forsamlingshus, 
Grundejerforeningen Råbylille Strand, 
Græsningsforeningen Høje Møn, Hjerte-
haven, Keldby Bylaug, Klintholm Havn 
Borger– og grundejerforening, Kulturfo-
rum Østmøn (KØST), Mandemarke By - 

 laug, Menighedsrådet for Keldby—
Elmelunde sogn, Menighedsrådet for 
Magleby-Borre sogn, Foreningen Mø-
destedet Østerpol, Møn skole—
Hjertebjerg afdeling, Plejecenter Klint-
holm Havn, Vordingborg Kommune, 
Østmøn Badmintonklub, Østmøn Fod-
boldklub, Østmøn Gymnastikforening, 
Østmøn Hallen, Østmøn Naturforening 
og Østmøn Lokalråd. 

Hvilken mangfoldighed!  

Efter denne oplysende runde, var der 
pause, hvor der blev serveret forloren 
hare med grønt, som Eva og Annette 
havde klargjort i køkkenet. Naturligvis 
med livlig snak - med og uden mad i 
munden, men i en god stemning. 

Herefter var der debat om hvordan for-
eningerne bliver mere synlige, - herun-
der om brugen af Internettet, specielt 
Facebook, skriftlige informationer m.m. 

Bosætnings Ambassadørerne har lavet 
en liste på næsten 7 sider om aktivite-
ter, foreninger m.m. på Møn. Denne 
liste er tilgængelig for alle på Borger-
foreningens hjemmeside.Sekretøren 
tilbød at tilføre alle de foreninger der 
ønskede det til listen, blot man sendte 
en mail herom til ham. Endvidere opta-
gelse af mindre artikler i Borre Nyt om 
foreningerne, - også ved at sende en 
mail herom. 

MØNS AMATØRKUNSTNERE 
I efterårsferien havde GeoCenter Møns  
Klint arrangeret en tegnekonkurrence 
vist nok om ”Urtidshavet”. Der var 140 
bidragsydere i konkurrencen. 
Syn’s lige jeg vil nævne, at 2. præmien 
gik til Anni Jensen og 3. præmien gik til 
Pia D. Meyer, som begge er medlem-
mer i Møns Amatørkunstnere.  
Vi lever i bedste velgående med plads 
til flere. Kontakt sekretøren, hvis du vil 
være med i dette herlige kunstneriske 
miljø. 
 
JULEPYNTNING ATTER EN GANG. 
Den 2. december lykkedes det atter en 
gang at samle en del Juleaktive fra 
Borgerforeningen, som sammen fik 
pyntet op med 3 kaner, lys og masser 
af røde hjerter i Borre, Ny Borre og 
Ålebæk. 

Vi genindførte den gamle tradition med 
”gule ærter med hele svineriet” efter 
endt arbejde. Det foregik dog i Øster-
pol og ikke Siloerne som tidligere. Tak 
til deltagerne for indsatsen.  

DEN ”MUNTRE” SPALTE 
På en lille øgruppe syd for Indien lever 
nogle indfødte, som har en særlig for-
kærlighed for abekød. 
Gennem årene har de fundet en snedig 
metode til at fange aberne. 
 
De tager en kokosnød og deler den i to 
halvdele, maler kokoskødet til kokosmel 
og sætter de to halvdele sammen igen. 
De har dog i mellemtiden lavet et hul i 
kokosnøden, der lige er stort nok til, at 
aberne kan pressen hånden gennem 
hullet. 
 
De hænger derefter kokosnødderne op i 
træerne, og venter i skjul i buskadset i 
nærheden. 
 
Aberne, der elsker kokosmel, er meget 
nysgerrige. De får hurtigt øje på kokos-
nødderne med hullet i. De presser de-
res hånd ind gennem hullet og griber fat 
om kokosmelet. 
 
Når de indfødte ser det, larmer de vold-
somt, og aberne går i panik. De prøver 
fortvivlet at trække hånden ud af hullet, 
men på trods af faren, kan de ikke få sig 
selv til at give slip på kokosmelet, og 
hånden sidder derfor fast i kokosnød-
den. 
 
De indfødte kan nu fange aben uden 
problemer, for senere at spise den. 
 
Morale: 
Nogen gange må man give slip på sit 
"kokosmel", hvis man vil videre i livet! 
 



GLÆD DIG TIL FORÅRET! 
I begyndelsen af november var min kone, 
Brita, i Dagli’Brugsen for at købe lidt 
blomsterløg.  
 
Medens hun stod og overvejede hvilke 
løg hun skulle vælge, kom Niels Olsen 
(Dagli’Brugsens leder) og sagde, at hun 
kunne få resten af de mange blomsterløg 
gratis til plantning i Borre og omegn.  
Han havde for nogen tid siden sænket 
prisen til det halve, men nu skulle de ud 
af forretningen, så der var plads til jule-
ting.  
 
Der var flere hundrede blomsterløg. Bri-
ta, som er med i forskønnelsesudvalget, 
tog med glæde mod tilbuddet og ryddede 
stativerne.  
 
Herefter sendte hun en skrivelse rundt på 
mail og sendte også nogle SMS’e til en 
række relevante personer i området.  
 
Den 30. november kl. 1000 mødtes vi 12 
aktive mennesker med spader i vores 
stald på Holmegården i Ålebæk, hvor der 
var tændt op i brændeovnen, og hvor 

kaffen og de ”små” var klar.  
Brita foreslog forskellige steder til ned-
læggelse af blomsterløg, hvorefter der 
var opdeling i små grupper, som tog for 
sig af blomsterløgene.  

Der synes tilslutning til en fælles præ-
sentation på Internettet, hvor der var 
informationer og en fælles kalender. 
Der blev talt om en Østmøn Portal, men 
noget konkret er ikke aftalt, - lige nu lig-
ger bolden hos Lokalrådet. 

Der blev også talt om den tiltagende 
turisme på Møn, som desværre også 
har uheldige sider. For eksempel den 
øgede trafik, kraftigt slid på nogle områ-
der, manglende toiletter med det til føl-
ge, at der besørges i naturen, voldsomt 
pres på brugen af shelterne m.m. Mo-
bildækningen kom (naturligvis) også ind 
i debatten. 
 
Alle foreningerne har aktiviteter af for-
skellig slags, og her blev der talt om en 
fælles kalender og bedre samordning, 
så der kunne ske en form for koordine-
ring. Vi vil jo gerne det hele.  
 
Der var alt i alt en god debat og stor 
velvillighed fra alle sider. Det blev ikke 
aftalt, men der var stor tilslutning til, at 
Lokalrådet holdt et årligt møde med for-
eningerne, og der er ingen tvivl om, at 
vi kan hjælpe hinanden på forskellig 
vis. 
 
Jan Schlegel efterlyste en lille arbejds-
gruppe, som skulle undersøge mulighe-
derne for en Facebook side eller hjem-
meside. 
Der var imidlertid ingen der bød ind på 
at deltage i den gruppe, så indtil videre 
hænger Østmøn Lokalråd på den tan-
ke.  

Hvis du vil have et kort til . 
Herefter blev der lagt blomsterløg i 
”trekanten” i Ålebæk, Liselundvej 9 
(rasteplads lavet af Ålebæk borgerne), 
Østerpol, æblelunden i Magleby og lidt i 
Hundeskoven. 
 
Efter endt arbejde mødtes vi igen i stal-
den, som sekretøren havde holdt lun i 
mellemtiden (nogen skulle jo have dette 
vigtige job), til en ”fyraftens bajer”.  

En rigtig hyggelig ”blomsterdag”, og nu 
kan vi gå og glæde os til foråret, hvor 
der forhåbentlig myldrer blomster op de 
mange steder, hvor vi har lagt dem i 
jorden. 
 
Tak til brugsuddeler Niels Olsen og de 
mange der hjalp til med at lægge løge-
ne (Sune, Rita og Niel Arild Byager, 
Hans, Keld, Svend Erik, Kirsten, Lone 
Hammer, Annette Kingombe, Lene An-
dersen, Brita og Johnny). 

Stedet hvor vi handler - så 
vi også har Dagli’Brugsen 

i morgen! 

BEVÆG DIG GLAD + 40. 
v/Bitten Lundkvist Larsen 

Østmøn Gymnastikforening har startet M/
K + 40 motionshold i september 2017, 
hvor der er plads til flere. 
 
Der trænes hver tirsdag fra kl. 1700 til 
1800 i gymnastiksalen, Hjertebjerg Sko-
len, Klintevej 237. Det koster kun 300 kr. 

for januar - februar og marts 2018. 
Motion er den bedste medicin til at holde 
kroppen i gang! Fysisk aktivitet og bevæ-
gelsesglæde er med til at forbedre livs-
kvaliteten.  
Kom og få rørt både musklerne og latter-
musklerne, og lær nye ansigter at kende. 
Der er afslutning 24. marts med en lille-
opvisning i Østmøn hallen, hvor vi efter 
opvisningen vil spise noget mad og hyg-
ge os sammen. 
 
Randi Kølle er instruktør og har mange 
års erfaring. 
 
Er du interesseret eller vil høre mere: 
 
www.oestmoengym.dk  
Formand Bitten L. Larsen: 4162 1378 
Træner, Randi Kølle:          6084 4215 
 

Vi ønsker alle et lykkebringende og 
aktivt nytår. 

http://www.daglibrugsen.dk/


  
 

 

Formanden, Torben Nielsen. Som nyt 
medlem kom Jonas Christoffersen ind i 
bestyrelsen. 
 
Under eventuelt blev der snakket om 
Førstehjælp, Hjerteløbere, Mobiltelefoner 
og ikke mindst en opfordring til at Lokal-
rådet arrangerede et vælgermøde i Borre 
så hurtigt som muligt! 
 
Dirigenten fastslog endelig, at alt var gå-
et godt, og at vi kunne slutte 6 minutter 
før tid. 
 
...OG SÅ BLEV DER VÆLGERMØDE! 
Som direkte konsekvens af ovenstående 
lykkedes det Lokalrådet at arrangere 
vælgermøde i Borre Forsamlingshus den 

15. november - for ”fulde huse”.  
Igen kunne vi takke Niels, Dagli’Brugsen, 
for sponsorering af kaffe og kage, og vi 
kunne takke Jens Haubroe, Nordfeld 
gods, for sponsorering af ledningsfrie mi-
krofoner til Forsamlingshuset.  
 
Alle partier var repræsenteret, alle fik ta-
letid og debatten var livlig. 
 
Vi var til vælgermøde i Fanefjord Skov-
pavillon tidligere, hvor der kun var 7 tilhø-
rere, som ikke var partimedlem. Ved det-
te møde var der måske kun 7 der var 
partimedlem, - så der var rig mulighed for 
at ”kapre” stemmer. Godt gået Lokalråd. 

LOKALRÅDETS GF 
Torsdag den 26. oktober holdt Østmøn 
Lokalråd deres generalforsamling i Borre 
Forsamlingshus, hvor der var tilmeldt 65 
deltagere, men så vidt jeg kunne tælle, 
var der flere. De blev nu alle budt vel-
kommen kl. 1902 af formanden, Torben 
Nielsen, - oven i købet hjerteligt velkom-
men! Sådan føltes det nu også. 
 
Dagsordenen var ganske enkel: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning og debat 
3. Valg til bestyrelsen 
4. Eventuelt 
 
Formanden oplyste, at Lokalrådet for en 
måneds tid siden mistede Lars Christof-
fersen, og bad om 1 minuts stilhed til ære 
for Lars, hvilket vi gjorde. 

Æret være hans minde! 
 

Niels Brixvold blev valgt som dirigent, og 
styrede herefter ”slagets gang”. 
 
Hovedpunkterne i beretningen var: 
1. Bestyrelsesarbejdet 
2. Bemanding og drift af Klintholm Havn 
3. Landsbyplaner 
4. Østerpol 
5. Fibernet og mobildækning 
6. Bosætnings Ambassadørerne 
7. Fartdæmpning 
8. Kloakering i det åbne land 
9. Forsikring af frivillige 
10.Samarbejde med foreninger 
11.Erhvervskonference 
12.Facebook 
13.Hjemmeside 
14.Dialogmøde 
15.Busdrift 
16.Regnskab 
 
Formanden afsluttede med at takke for 
den store tillid og opbakning til Lokalrå-
det, og takkede også for det gode samar-
bejde i Lokalrådet og ikke mindst med 
Vordingborg Kommune. 

Han takkede også Lene fra Sjælland-

ske for god dækning af Lokalrådets ar-

bejde, og ligeledes til Niels, Dagli’Brug-

sen, for godt samarbejde og sponsora-

ter. 

Der blev klappet spontant for den fine 

beretning. 

Herefter var der masser af debat, hvor 

nogle punkter fik mere debat end an-

dre. Hele referatet kan læses på Lokal-

rådets hjemmeside, men et enkelt for-

hold vil jeg dog lige kommentere for op-

lysningens skyld. 

Der var mod sædvane knoppede ord 

vedr. skiltningen i Magleby, hvor en en-

kelt deltager uforsigtigt påstod, at for-

manden var skyld i ”bedrageri” i relation 

til skiltningen!  

Bestemmelsen om bedrageri findes i 
straffelovens § 279 og har følgende 
ordlyd: 
”For bedrageri straffes den, som, for der-

igennem at skaffe sig eller andre uberettiget 
vinding, ved retsstridigt at fremkalde, be-
styrke eller udnytte en vildfarelse bestem-
mer en anden til en handling eller undladel-
se, hvorved der påføres denne eller nogen, 
for hvem handlingen eller undladelsen bliver 
afgørende, et formuetab”. 

 
Bedrageri angår kort beskrevet den si-
tuation, at man på uærlig vis kommer i 
besiddelse af en anden persons formue 
(rede penge eller genstande). 
Altså - bedrageri kan det aldrig blive. 
Derimod læner den pgl., som kom med 
påstanden, sig op ad en straffesag: 
 
Straffelovens § 267 siger nemlig: 
Den, som krænker en andens ære ved for-
nærmelige ord eller handlinger eller ved at 
fremsætte eller udbrede sigtelser for et for-
hold, der er egnet til at nedsætte den for-
nærmede i medborgernes agtelse, straffes 
med bøde eller fængsel indtil 4 måneder! 

Mange påberåber sig ”ytringsfriheden” 
som en rettighed alle har og kan bruge 
kritikløst (se bare på Facebook til tider). 
 
Ytringsfriheden er sikret i Grundlovens 
§ 77 og lyder: 
”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 

tale at offentliggøre sine tanker, dog under 
ansvar for domstolene. Censur og andre 
forebyggende forholdsregler kan ingensinde 
på ny indføres”. 
 
Paragraf 77 gør simpelthen op med 
censur, men teksten “dog under an-
svar for domstolene” er ret vigtig her.  
Du må nemlig gerne ytre dig om alt 
hvad du vil, men du må ikke tale eller 
skrive nedsættende om andre, med-
mindre du kan bevise dine påstande… 
gør du det alligevel kan det koste dig 
mange penge (og i grove tilfælde en tur 
i brummen), for det er nemlig strafbart! 
 
(Ja undskyld, men den gamle 
”Politiskolemand” kom lige op i mig). 

Formanden aflægger beretning! 

 
Debatten var som nævnt omfattende og 
livlig, og - bortset fra den nævnte detal-
je - rimelig sober hele aftenen som vi er 
vandt til. 
 
At alle i Lokalrådet blev genvalgt, er vel 
et klart udtryk for vores store tillid til den 
samlede bestyrelse og ikke mindst til 


