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EN USÆDVANLIG OPLEVELSE 

Som annonceret fra Borgerforeningen 
var der lagt op til en usædvanlig ople-
velse i Forsamlingshuset fredag den 4. 
maj fra kl. 1800. 
 
Det var nu hverken Borgerforeningen 
eller Forsamlingshusets arrangement 
eller fortjeneste, men et initiativ fra Sine 
Bach Rüttel, der er en af landets bedste 
banjospillere. Hun slutter da også af 
med ordene ”Spil banjo hver dag” i alle 
sine mail. 
 
Sine, som er vokset op på Østmøn, har 
dannet  en folketrio bestående af hende 
selv, Flemming Walther og Morten Hu-
sted. 
 
De ses ofte spille i programmet 
”Sommersang i Mariehaven”, men har 
deltaget i utallige andre koncerter m.m. 

Sine fik den ide, at folketrioen skulle på 
Danmarks turné ud i alle kroge af landet, 
og fandt det naturligt at starte på Møn, 
hvor de ganske enkelt lejede Borre For-
samlingshus til arrangementet Mad & 
Musik den 4. maj. Det var noget af en 
satsning at stå for hele arrangementet 
med at finde et sted, lave mad, spille mu-
sik og i pausen sørge for kaffe og hjem-
mebagt kage, - også mere krævende end 
de havde troet.  

Derfor blev det også lidt kaotisk, men be-
stemt ikke mindre godt af den grund. Vi 
kom i god tid, hvor trioen var i fuld gang 
med at gøre scenen og teknikken klar, 
men man var ikke helt klar til at åbne dø-
rene endnu. Vi fik dog lov at blive inde, - 
dels for at tage nogle billeder, dels fordi 
jeg skulle lave kaffe til alle. Kokken hav-
de ikke lige taget  højde for, at det tager 
nogen tid at lave kaffe til over 100 men-
nesker, men da sekretøren er særdeles 
erfaren i kaffebrygning, fik jeg opgaven 
uden protester. 
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   HUSK LIGE! 
 

 

 To 26. JUL 1800 Grill aften på Borre legeplads 

 Fr 03. AUG 0900—2100 Heldagsarrangement Dagli’Brugsen,- se opslag 

 Lø 18. AUG 1300 - 1700 Åben have hos Hans og Keld, Liselundvej 18 

 Lø 18. AUG Stege Stadion, Stafet for livet på Møn 

 Sø 19. AUG Stege Stadion, Stafet for livet på Møn 

 To 24. AUG Folkemøde Møn, Stege (ungdommen) 

 Fr 25. AUG Folkemøde Møn, Stege 

 On 26. SEP 1830 Første fælles spisning  

 Ma 15. OKT 1830 Spiseaften i Forsamlingshuset 

 Lø 10. NOV 1830 Spiseaften i Forsamlingshuset - Mortens Aften 

 Ti 11. DEC 1830 Spiseaften i Forsamlingshuset 

 Lø 01. DEC 11 1000 Julepyntning i Borre m.m. 

 Sø 02. DEC 1600 Fælles arrangement i Borre Kirke 
 

Med forbehold for fejl og ændringer. 
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Hver dag, hele året, hele livet. 
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Dog - kl. 1800 åbnede man dørene, selv 
om maden var forsinket, - man havde 
glemt at tænde for kartoflerne. Pyt, så 
var der tid til at alle kunne finde en plads 
og få købt nogle drikkevarer. 
 
Der var ”fuldt hus” til spisningen, samt en 
del der kun kom til musikken og kaffen 
med kage. Sine bød velkommen og for-
klarede lidt om baggrunden for arrange-
mentet. På sin meget charmerende må-
de skabte hun en rigtig god stemning fra 
starten. 
 
Maden var en lækker gryderet med salat 
og hjemmebagt brød. Der var rigeligt og 

det smagte godt.  
Et spændende indslag i arrangementet 
var, at kunstmaler Ulrik Dal, fra start til 
slut malede store malerier. Ulriks helt 
egen stil og ganske interessant og un-
derholdende. 
 
Med ca. 30 min. forsinkelse kom der 
gang i musikken, men så gik det også 
bare der ud af med herlig musik og fed 
stemning. Musikken blev krydret med 
flere små historier. 
 
Der var en lille pause, hvor der var kaffe 
og masser af kage, mulighed for at be-
sigtige de malerier Ulrik Dal havde lavet 
og dem der var hængt op rundt om i For-
samlingshuset.  

Efter pausen var der igen knald på mu-
sikken, som fortsatte til ca. 2300, hvor 
Sine takkede for den store tilslutning, 
og den flotte modtagelse de havde få-
et. Flere der havde hjulpet med arran-
gementet fik en fin gave i form af 2 mu-
sik CD’er med hendes musik. Jo - se-
kretøren fik sgu’ også 2 for arbejdet 
med annonceringen og kaffebrygnin-
gen. Mange tak. 

Ligesom vi troede det hele var slut, 
blev orkesteret udvidet med en musi-
ker mere - på vaskebræt. Desværre fik 
jeg ikke fat i navnet, men musikken 
fortsat ca. ½ time mere, og med ufor-
mindsket god stemning. Da den 4 mu-
siker var kommet til, råbte Sine: ”Frem 
med brysterne og dans på bordene til 
de braser sammen”! 
 
Det sagde hun sgu’! Nå - det viste sig 
at være titlen på deres første 
”afslutningsmelodi”, så ens forhåbnin-
ger om at se topløse damer forsvandt. 
 
Alt i alt en helt fantastisk oplevelse at 
være med til dette arrangement. Rigtig 
godt gået af Sine. 
 
Hun har senere i en mail nævnt, at de 
vil forsøge en gentagelse til næste år, 
men vil gerne have andre til at stå for 
madlavningen, - den del var lige i over-
kanten af deres formåen. Det kan vi så 
glæde os til. 

ment for Mødestedet Østerpol, samt en 
slags åbning af de 4 sheltere, som er 
blevet opført på arealet ved Østerpol. 
 
De 4 sheltere, samt bænke og borde, 
er resultatet af en ansøgning til 
”Friluftrådet” om donation hertil. Der 
blev bevilget lidt over 40.000 kr., som 
oprindeligt ikke var nok til at dække al-
le omkostningerne. 
 
Imidlertid har der mellem Borgerfore-
ningen og Produktionsskolen Strøm-
men, Vordingborg, været en meget fint 
samarbejde, som har medført, at pro-
duktionsskolen har fremstillet sheltere, 
borde og bænke, og det hele kom kun 
til at koste 38.000 kr. 
 
Der har været krav fra Friluftrådet om, 
at der skulle være adgang til et toilet, 
hvilket der er i Østerpol. 
 
Alt i alt har der været et meget fint og 
fleksibelt samarbejde mellem Mødeste-
det Østerpol, Lokalrådet, Produktions 
skolen og Borgerforeningen, som har 
gjort det muligt at få opført shelterne 
og gennemføre kultur arrangementet. 
 
Der kom ca. 5.000 kr. ind til støtte for 
Mødestedet Østerpol. 
 
Det er første gang Mødestedet Øster-
pol har lavet et større arrangement. 
Der har været lagt mange frivillige 
kræfter i projektet, og alt i alt var det ret 
vellykket. 
 
Der er dog nogle erfaringer og ideer til 
fremtidige arrangementer, som skal 
drøftes i husgruppen. 
Stor tak til alle de frivillige, som gør tin-
gene muligt i Borre og omegn.  
Om et år skal brugen af shelterne eva-
lueres, - så vi håber brugerne passer 
på stedet. 

 

DEN MUNTRE SPALTE 
Der var engang en Søhest, som en dag 
samlede sine spareskillinger sammen 
og galopperede ud i verden for at finde 
lykken. Den havde ikke rejst langt, før 
den mødte en ål, der sagde: 
"Halløj grønskolling, hvor hen med den 
fart"? 
"Jeg er på vej ud for at finde lykken", 
sagde Søhesten kæphøj. 
"Du har heldet med dig", sagde ålen. 
"For halvdelen af pengene i din pose 
kan du få disse vævre finner, og så 
kommer du til vejs ende meget hurtige-
re". 
"Den er mægtig", sagde Søhesten, og 
betalte pengene, tog finnerne på og 
strøg af sted med dobbelt fart.  
Snart stødte den på en svamp, der sag-
de: 
"Halløj, kammerat, hvorhen med den 
fart"? 
"Jeg er på vej ud for at finde lykken", 
svarede Søhesten. 
"Du har heldet med dig", svarede svam-
pen. "For en beskeden sum vil jeg lade 
dig få denne jetstråle, så kan du komme 
meget hurtigere af sted". 
Så købte Søhesten jetstrålen for resten 
af pengene og snurrede af sted gennem 
vandet fem gange så hurtigt. 
Snart stødte den på en haj, der sagde: 
"Halløj, min ven, hvorhen med den 
fart"? 
"Jeg er på vej ud for at finde lykken", 
svarede Søhesten. 
"Du har heldet med dig. Hvis du skyder 
genvej herigennem", sagde hajen og 
pegede på sin åbne mund, "så vil du 
spare en masse tid". 
"Tak, den er mægtig", sagde Søhesten, 
og strøg ind i hajens gab for at blive op-
slugt i dens indre. 
 
Morale:  
Hvis man ikke ved hvor man vil hen, 
ved man heller ikke, hvor man ender! 



Billedet giver et lille indtryk af det nye by-
torv, men besøg selv stedet. Der var 
mange til stede, - og se hvor flot de har 
stillet sig i kø! 
 
Under og efter buffeten underholdt Synje 
Norland med sang og musik. Endvidere 
var det adgang til Klintholm Havns red-
ningsstation og skib. Flere fik en tur med 
skibet. 
 
Og så lige en afrunding om Klintholm 
Havn, - Noorbo handelen åbnede sidste 
år en rigtig hyggelig café med navnet: 

”Pier To Heaven”.  
Her kan man få alle mulige slags rom, 
whisky, likør og cognac til en kop kaffe 
eller andet interessant. 
Stedet er velbesøgt og åbent dagligt fra 
kl. 14 til 22. Betjeningen er venlig og rent 
sydlandsk stemning ved kajen. 
 

BYJUBILÆUM 
Søndag den 13. maj var der officiel 
start på Stege by 750 års jubilæum 
med en række arrangementer. 
 
Der har lang tid forinden været nedsat 
en Jubilæumskomite, og et utal af frivil-
lige har bidraget til, at der resten af året 
gennemføres masser af arrangementer 
i anledningen af jubilæet. Så vidt jeg 
har set, er der arrangementer frem til 
og med 3. november. 
 
Søndagen startede allerede kl. 0900 
med gratis morgenmad på Store Torv, 
hvor der var sang og musik mellem bor-
dene. 
Kl. 1000 spillede Kvindelige Marineres 
Musikkorps i Stege kirke, hvor der kl. 
1030 var højmesse og festgudstjeneste 
med biskop Peter Fischer-Møller, 
provst Mette Magnusson og sogne-
præst Lene Skov Opsahl. 
Der var flere musiske indslag under 
den gudstjenesten, - Charlotte Hultberg 
sang, Jesper Gude og Klaus Bjørn Ol-
sen på trompet, Stege Kirke Pige- & 
Voksenkor, Addi Vaupel på klaver og 
Jan Røeboe på orgel. 
 
Efter gudstjenesten var der uden for 
kirken festtaler af borgmester Mikael 
Smed og Jubilæumskomiteens for-
mand, Knus Larsen (i husker godt vo-
res tidligere borgmester - ikk’?). 

Hvis du vil have et kort til . ØSTERPOL  - NU MED SHELTER 
Mødestedet Østerpol havde arrangeret 
et storstilet kulturarrangement lørdag 
den 26. maj fra kl. 1230 og resten af 
dagen. 
 
Christina Christensen bød velkommen 
på Østerpols vegne og Viceborgmester 
Else - Marie Langballe Sørensen holdt 
en åbningstale. Som altid afsluttede 
hun sin tale med et smukt rim om ste-
det og dets aktiviteter. 
 
Der var mange boder og telte, hvor 
man kunne købe brugte og nye ting, 
mad og drikke og meget andet spæn-
dende.  

Der var også fællessang ledet af vores 
lokale sangere og musikere. Fra ven-
stre Annette Kingombe, Jan, Søren 
”sømand”, Karin, Ea og Margareta. 
 
Der var tale om både et støtte arrange- 
 
Stedet hvor vi handler og hvor 

vi mødes 

Herefter blev der budt på sandwich og  
Møns jubilæumsøl, som kunne nydes i 
området omkring kirken. 

Viralai spillede op til dans og ballade i om-
rådet, og ind imellem sang og dansede 
Falsterpiben de gamle middelalder - balla-
der. Endvidere underholdt Ildus Gøglius 
med ild og gøgl på pladsen. Fin åbning af 
Byjubilæet. 
 
DEN BLÅ BRO 
Den 11. marts i år havde Bakkegårdens 
Gæstgiveri 10 års jubilæum, hvor de øn-
skede sig donationer til ”Den blå bro”, 
som er en kunstnerisk udformet meget 
lang snoet bænk lavet af flet-kunstneren 
Klaus Titze. Broen blev indviet ved en 
festlig lejlighed den 17. juni. 

Smuk er den, og der kan mageligt sidde 
25 gæster på den. Hvis du vil se hvor 
smuk den er, så besøg stedet. 

http://www.daglibrugsen.dk/


 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Det primære fokus har i første omgang 
været at få gennemført ”Stedet tæller”, 
og sikre Vattenfall’s kommende service-
aktiviteter, hvilket nu skulle være i orden. 
 
Vattenfall har oplyst, at de forventer at 
opførelsen af servicebygningen tidligst 
påbegyndes i slutningen af 2019. Indtil 
da er der mulighed for at planlægge pla-
ceringer, flytninger, muligheder m.m. og 
udarbejde en helhedsplan for Klintholm 
Havn. 
 
Fredag den 29. juni kunne Vordingborg 
kommune og Realdania indvie det nye 
bytorv og den nye havdetrappe i Klint-
holm Havn. 

Efter de fine taler fra borgmester Mikael 
Smed og Stine Lea Jacobi fra Realania, 
kunne de i fælles skab klippe ”snoren” 
over, og hermed officielt indvie det nye 
bytorv. 
 
Efter indvielsen blev der budt på buffet, 
som Restaurant Klintholm stod for. Noget 
af et vovestykke for et ukendt antal men-
nesker i varmen, men det var en særde-
les lækker buffet, hvor der var nok til alle, 
og hele tiden med friske forsyninger. Na-
turligvis også med drikkevarer til. 

NIELS OLSEN SLÅ’R TIL IGEN! 
Man kan kun have respekt for den ihær-
dighed og energi Niels Olsen, vores leder 
af Dagli’Brugsen, udviser, for at holde liv 
i Dagli’Brugsen. 
 
Sidste år (eller var der forrige år?) var 
der hele ideen og iværksættelsen af 
Dagli’Brugsens egen nyttehave, eget kaf-
femærke og vin. I år er der kommet lokalt 
marmelade i forskellige varianter m.m. til.  
 
For nylig åbnede Niels en ”Salatbar” i bu-
tikken. Modigt. Den fremstår meget læk-
ker med stor variation, og virker meget 
hygiejnisk.  Niels indrømmer, at det er et 
stort arbejde, men at omsætningen har 
været over forventning. Brita og jeg te-
stede salatbaren for nylig, og specielt Bri-
ta stiller store krav til sine fødevarer.  
 
Efter at have spis alt salaten var dom-
men krystalklar: Mere end godkendt! 
Super lækkert og velsmagende, og vi er 
fremtidige kunder til salatbaren. 

 
Så langt så godt, men pokker mig ikke, 
om der for nogle dagen siden, den 9. juli, 
stod den smukkeste pølsevogn i landet - 
lige der uden for Dagli’Brugsen.  
 
Den måtte jeg altså lige besøge, og det 
viste sig, at de havde præmiere åbning 
for et par timer siden. 

Det var et par særdeles venlige unge 
mennesker, som passede pølsevog-
nen. De erkendte, at de lige skulle finde 
rytmen, alle tingene m.m., men havde 
dog været til ”oplæring” et andet sted. 
Det viste sig at være Niels’s børn, Loui-
se og Jonas, som var på arbejde. Dem 
kan Niels også være stolt af. 

 
Fik jeg sagt, at de ristede med det hele 
og en kold vand var meget tilfredsstil-
lende? Det var det. Den er åben fra 
1130 til 2000 dagligt, og mange har al-
lerede været på visit. Godt gået Niels. 
 
Ud over de nævnte tiltag, er der jo også 
alle de særlige arrangementer Niels 
gennemfører. Mange har spist helstegt 
pattegris på pladsen, været til Late 
Nigth, været til smagsprøve arrange-
menter m.m. 
 
HUSK derfor fredag den 3. august, hvor 
Dagli’Brugsen har sat alle sejl til hele 
dagen i anledning af Postnord Rundt. 
9-11: Stort morgenbord 
9-21: Øl, vand, vin sælges hele dagen 
11-16: Grillpølser sælges på pladsen 
15-16: Hovedfeltet forventes forbi 
17-21: Helstegt pattegris 
 
Hent en oversigt i Dagli’Brugsen og del-
tag i festen - gerne hele dagen! 
 
Bravo til Niels og personalet. 

NYT OM KLINTHOLM HAVN 
I marts informerede Vordingborg Kom-
mune om, at en enig kommunalbesty-
relse havde godkendt, at en lejeaftale 
for beddingen og tilhørende servicehal 
opsiges med øjeblikkelig virkning. Sam-
tidig nedlægges beddingen. 
 
Det betød, at der var de fornødne area-
ler til rådighed, så projektet ”Stedet tæl-
ler” kunne gennemføres uden behov for 
ændringer af projektet. Projektet for-
ventedes klart til Skt. Hans. 
 
”Stedet Tæller” er et byfornyelsespro-
jekt, der er gennemført som en del af 
Realdanias kampagne om byfornyelse 
m.m. Projektet omhandlede anlæg af et 
nyt bytorv og en havnetrappe til glæde 
for turister og borgere. 
 
Intentionen med ”Stedet Tæller” er at få 
flere turister til at opholde sig i Klint-
holm Havn, og at havnen på sigt kan 
udvikle sig yderligere,- både som turist-
havn og erhvervshavn til glæde for 
Møn. 
 
Det betød også, at der var fundet en 
endelig placering til Vattenfall, når de 
skal etablere sig i Klintholm Havn. Vat-
tenfall har ønsket en placering af en 
servicebygning på arealet ved Fisker-
nes Fællessalg. Denne placering ligger, 
i modsat til tidligere udlagte arealer, 
helt ud til kajkanten, hvor Vattenfall’s 
servicebåde får til huse. 
Det skulle give en række særlige forde-
le at ligge der. 
 
De aktiviteter der i dag foregår i Fisker-
nes Fællessalg, kan efter behov flyttes 
over til den lagerbygning som beddin-
gen indtil nu har rådet over, men der 
foreligger på nuværende tidspunkt in-
gen konkrete planer for det videre for-
løb, - bortset fra at opmagasinerede 
skibe fjernes på et tidspunkt. 


