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NABOERNE I ÅLEBÆK 

Naboer er en væsentlig del af vores til-
værelse, og noget næsten alle har. Jeg 
har derfor ofte sagt: ”Man har den fred 
naboen giver”.  
 

Ufred med naboerne gør livet besvær-
ligt, og i nogle tilfælde til et ”helvede på 
jord”. Da jeg i mine unge dage kørte 
patrulje i Politiet, var nabostridigheder 
altid ubehageligt for alle parter, og kun-
ne til tider være meget voldsomme, og 
hvor mægling stort set var umulig. 
 

Af samme grund er det ret vigtigt at ori-
entere sig om naboerne, inden man 
flytter et sted hen.  
 

Da vi første gang så Holmegården i 
Ålebæk mødte vi Dan (boende i Åle-
bæk), som var ved at slå græsset. Vi 
spurgte ham om hvordan naboerne var.  
Dan gav os en kort orientering ”hele ve-
jen rundt”, og det var særdeles positivt. 

Dan er en af den slags sjældne menne-
sker, som ikke lyver eller pynter på virke-
ligheden, - og hans beskrivelse passede. 
 
Vi fik mange gode nye naboer, som vi 
holder meget af. Naboer skal forstås i 
mere bred betydning, end ordbogens de-
finition. Vi regner stort set alle i Ålebæk 
og omegn for vores naboer. 
 
Vi hjælper hinanden på kryds og tværs, 
og man går ikke forgæves efter hjælp, 
men på den anden side bliver vi heller 
ikke ”overrendt”, og man respekterer pri-
vatlivets fred. Alt i alt en fin balance. 
 
Der er mange ordsprog om naboer, - her 
et par: 
 

Forhør dig om nabolaget før du køber huset, og om 
rejsefællen, før du slår følge med ham (Arabisk) 
 
Enten du er ond eller god, rig eller fattig, kan du 
ikke leve uden naboer (Russisk). 
 
Din nabo i nærheden gavner mere end din broder i 
det fjerne (Yemen). 
 
Køb ikke et hus uden naboer (Bulgarsk) 
 
Den enes hus brændte, den anden stegte fåreho-
veder i ilden (Kurdisk) 
 
Ærgrer din nabos nærværelse dig? Lån ham pen-
ge! (Italiensk) 
 
Man ved endog når naboens brød er i ovnen 
(Etiopien) 
 
At blive på ét sted er at beskytte sig gennem sine 
naboer (Syd Rhodesia) 
 
Under himlen er der kun én familie (Kinesisk) 
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NABOHJÆLP - ØL 
Søndag den 22. juli ringede Rita Byager 
og bad om nabohjælp. Hun havde faktisk 
ringet rundt til stort set alle naboerne i 
Ålebæk for at få hjælp. 
 
Rita og Sune havde brug for manges 
hjælp ved 19 tiden om aftenen. Det store 
problem var opstået i forbindelse med en 
familiefest, hvor de nu var ”brændt inde” 
med nogle u-tømte ankre godt øl!! 
 
Hjælpen bestod i, at vi skulle hjælpe 
med at få tømt disse øl ankre. Altså - 
hvad gør man ikke for at hjælpe sine na-
boer! 

Således var vi en del, som deltog i den-
ne omfattende hjælpeaktion med øl i 
godt selskab. Så er der sgu´ noget ved 
nabohjælp! 
 
NABOHJÆP - BLODMÅNE 
Fredag den 27. juli var den sgu´ gal igen. 
Vores naboer længere ude ad Ålebæk 
Strandvej, Helle og Tavs, havde sendt 
en mail rundt efter hjælp. 
Denne gang handlede det om i fælles-
skab at opleve det sjældne fænomen der 
hedder ”Blodmåne”. 
De skrev, at månen er fuld på fredag, og 
samtidig skygger Jorden for Solen, så 
den ikke kan lyse direkte på Månen. Jor-
dens atmosfære virker derfor som en 
prisme, der afbøjer det rødlige spektrum  

af Solens lys. På den måde oplyser 
Solen alligevel Månen og giver den det 
spektakulære og smukke røde skær! 

Månen står næsten i stik syd på det 
tidspunkt, og derfor vil fænomenet kun-
ne være et flot syn fra stranden for en-
den af Kobbelgårdsvej. 
 
Helle og Tavs havde sendt mail til 
mange, og syntes det kunne være hyg-
geligt at dele denne oplevelse. Vi var 
tilsagt til kl. 2100 på stranden til højre 
for P-pladsen. Medbring varmt tøj og 
kolde øl! 
 
Hvem kan sige nej til den slags form 
for ”nabohjælp”, så vi troppede op med 
en del andre nysgerrige. 

Det blev en hyggelig aften i godt sel-
skab, hvor vi da også lige kunne skim-
te den røde måne. Nej - det er ikke mit 
foto for oven, men et fra Internettet. 
 
Til Januar 2019 sker fænomenet igen, 
men ikke så længe og så tydeligt. 

NABOHÆLP TIL FORSKØNNELSE 
v/Annette Kingombe 

Kom og vær med til at gøre Borre køn-
nere! 
Borgerforeningens lille forskønnelsesud-
valg indbyder til at være med til at holde 
centrale dele af Borre pæne og indbyden-
de. 

Vi mødes en formiddag om måneden i 
planternes vækstsæson (april-oktober), 
drikker en kop kaffe og aftaler slagets 
gang.  

Redaktøren mangler et billede af arbejdet i Borre, 
men her er i stedet et fra den årlige julefrokost! Der er 
da plads til flere! 
 

Vores tre fokuspunkter er:  
Kirkepladsen – her luger og beplanter vi 
fire bede, to på pladsen og to overfor, og vi 
klipper bøgebuskene.  
Solen (hjørnet af Klintevej og Ny Borre-
vej): de smukke lavendelbede luges og 
klippes, buxbombuskene klippes, og fliser-
ne mellem bedene luges. Den nyanlagte 
plads foran Nøddelund. Det er en fornø-
jelse at se, at denne flotte åbne plads 
overfor Dagli’Brugsen ofte bruges til pau-
se/frokoststed for forbipasserende. Vi luger 
og klipper lavendelbedene, og de runde 
bede med træer luges. Bøgehækkene 
rundt om gruspladsen bliver klippet og 
holdt fri for ukrudt. 

Kontakt Annette Kingombe for deltagel-
se. Se bagsiden! 
Tag havehandskerne på, lugejernet i hån-

den og kom og vær med til at forskønne 

vores by. Vi Kan gøre det endnu bedre, 

når vi er flere. 

DEN MUNTRE SPALTE 
Livet på Holmegården, Møn 
 
Katten sad på taget, og viftede med sin ha-
le. 
Den havde set en fed lækker svale. 
 
Katten sprang, men svalen fløj! 
Så katten trimlede ned med støj. 
 
Katten faldt ned, - lige i en spand. 
Uheldigt for den, var den fuld af vand. 
 
Katten sprang op, men var drivende våd. 
Nu var den færdig med at være så kåd. 
 
Den ville hjem og løb til døren hen, 
men nogen havde låst dens kattelem. 
 
Så hylede og mjavede den stakkels kat, 
og det hele skete den sene nat. 
 
Brita stod op og kom ned til døren, 
hva’ laver du kat, vær stille for Søren. 
 
Så så’ hun den stakkels våde kat, 
og sagde, kom da ind min skat. 
 
Den blev lagt foran pejsen på en dejlig pu-
de, 
hvor den slikkede sine poter og sin våde 
snude. 
 
Der lå den og spandt og viftede med sin 
hale, 
Det var sidste gang, den ville jage en svale!   
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2jo2I2IXeAhXFsKQKHcSvBTcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tvmidtvest.dk%2Fartikel%2Fsjaeldent-maane-faenomen-vil-udspille-sig-i-aften&psig=AOvVaw0CF9VGFaqQsSv44t


NABOHJÆLP POSTNORD 
Den 3. august var en etape af POST-
NORD Danmark Rundt lagt på Møn. Vi 
kunne om aftenen glæde os over de flot-
te billeder af etapen på Møn, og der er 
ingen tvivl om, at det var en uvurderlig 
reklame for vores smukke ø. 
 

Da ruten bl.a. gik lige igennem Ålbæk 
havde vi ”første parket” til at se dem 
komme ræsende forbi. Nu er der 2 skar-
pe sving gennem Ålebæk, så hastighe-

den var knap så høj som normalt. 
En af vores naboer, Christian, havde sat 
en række stole langs vejen. Alle der kom 
forbi blev budt på en stol og en øl.  
 

Dagli’Brugsen havde lavet et arrange-
ment der løb over  hele dagen i samme 
anledning. Der var stort morgenbord fra 9
-11, salg af øl, vand og pølser hele da-
gen på pladsen ved Dagli’Brugsen. Om 
aftenen helstegt pattegris, hvor rigtig 
mange deltog. Niels ankom standsmæs-
sigt med Lene som chauffør - på cykel 
naturligvis! 

NABOHJÆLP - FEST M.M. 
Det er en mangeårig tradition i Ålebæk, 
at Hans og Keld inviterer t i l 
”Sommerbyfest” på deres gård første 
lørdag i juli måned. Alle i området invi-
teres, og der kommer 40—50 hvert år. 
 
Som mange nok ved blev Keld meget 
syg i sommer og har været på hospita-
let i lang tid (skulle i øvrigt komme hjem 
i uge 42). 
 
Det vanskeliggjorde afholdelsen af 
sommerbyfesten på deres gård, så vi 
blev spurgt om festen kunne holdes 
hos os. Naturligvis - traditionen skulle 
selvfølgelig holdes i hævd, så vi stillede 
med glæde op, og pyntede laden med 

grønne grene og levende lys. 
Det blev som altid en meget hyggelig 
aften med de mange herlige naboer i 
området. 
 
Der ud over har mange ydet en stor 
hjælp til Keld og Hans i sommerens løb 
p.g.a. Kelds sygdom. Som bekendt har 
de en helt vidunderlig have, men den 
skal jo passes, ligesom de åbne have-
besøg er blevet gennemført. 
Naboer, venner og familie har derfor 
hjulpet gennem hele sommeren. Man 
kan kun glæde sig over folks hjælpsom-
hed. Et andet gammelt ordsprog siger 
jo også: Når nøden er størst, er hjæl-
pen nærmest! 

Hvis du vil have et kort til . KLINTHOLM HAVN 
Fredag den 21. september skete det 
forfærdelige, at købmandsbutikken i 
Klintholm Havn brændte ned! 

Der var masser af brandfolk, men byg-
ningen stod ikke til at redde. Man kon-
centrerede sig mest om at undgå, at 
også det gamle pakhus gik op i flam-
mer, hvilket lykkedes. 
 

Der er ingen tvivl om, at det er et stort 
tab for Klintholm Havn, - både dem der 
lægger til i havnen, turisterne og ikke 
mindst beboerne i området. 
 

Der har været mange forlydende om 
hvad der nu skal ske. 
I et Nyhedsbrev fra Klintholm Havns 
Borger– og Grundejerforening blev det 
for nylig oplyst, at man havde haft kon-
takt til Peter Scavenius, som ejer byg-
ningen, for at høre om fremtiden. Han 
kunne oplyse, at der pt er en række 
endnu ikke afklarede spørgsmål, men 
han håber på at få en hurtig afklaring, 
så oprydningen og sagens videre forløb 
kan iværksættes. 
 

Købmand Claus har på forespørgsel 
oplyst, at han ikke er indstillet på en 
midlertidig løsning (containere feks.), 
hvorfor indkøbsmuligheden i Klintholm 
Havn må afvente etablering af en ny 
butik.  
Begge parter har lovet at holde For-
eningen orienteret om det videre forløb. 

NABOHJÆLP - PAPEGØJER M.M. 
Også her en beretning om ”nabohjælp” i 
en helt fantastisk omfang i en meget 
ulykkelig situation om Kate og Jan Dahl. 
 
Den 12. august sendte Kate en mail ud 
og ”hjælp” til Bosætnings Ambassadører-
ne, som hun er en del af. 
 
Hun skrev: Nogle af jer ved det allerede, 
men formentlig ikke alle. Min mand Jan 
blev påkørt af en kassevogn, da han 
holdt i nødsporet på syd motorvejen ved 
Udby og kom svært til skade. Mange 
brækkede ribben, begge lunger punkte-
ret, brud på den ene skulder og værst af 
alt lammet fra brystet og ned. Lægerne 
siger han aldrig kommer til at gå igen. Pt. 
ligger han på Rigshospitalet. Når han bli-
ver lidt bedre, ryger han på et eller andet 
sjællandsk hospital, mens han venter på 
at komme til Hornbæk, hvor han skal til 
genoptræning i xx antal måneder. Jeg 
tager til Riget hver dag, og det vil jeg fort-
sætte med, derfor og nu kommer min fo-
respørgsel: 
Jeg er alene om "farmen" her på Stavre-
bjergvej - og nu er det så netværket kom-
mer i spil. Jeg søger en eller to personer 
til at komme om eftermiddagen så man-
ge dage om ugen som muligt og holde 
hundene med selskab 1 times tid (de 
skal lukkes ud i haven og ellers bare 
snakkes med, eller bare at man er der). 
Derudover er der et par af papegøjerne 
der lige skal checkes for om de har vand 
og mad (det kan gøres udefra, der er fo-
derkaruseller i voliererne). Og jeg søger 
en "havemand/dame" som kan hjælpe 
med noget lugning, det er løbet totalt fra 
mig (og ja det var nu allerede før han 
kom til skade). Måske er det en og sam-
me person, måske er det to forskellige... 
det ved jeg ikke. Løn, det finder vi ud af. 
Har ingen ide. 
 
Jeg kontaktede Kate for at høre, om jeg 
måtte sende hendes nødråb ud til Borre 



 

 

  
 

 

Vi har hilst på vores naboer, og det er da 
en opmuntrende start et nyt sted, selv 
om vi ikke bor der endnu, at naboerne 
uopfordret gør os en stor tjeneste. 
Vi har også erfaret, at der er en aktiv 
Borger - og grundejerforening i Klintholm 
Havn, så selv om vi skal forlade nogle 
dejlige naboer i Ålebæk, er vi ret optimi-
stiske for at lære andre herlige naboer at 
kende. 
 
NABOHJÆLP - BLANDEDE BOLCHER 
Temaet i dette nummer er kun et udpluk 
af de mange informationer der er om go-
de naboer og venner på Møn (og andre 
steder), og som der kan skrives meget 
mere om, og det er jo fantastisk. Et par 
små ”hit”: 
 

 Gensidig opbevaring af nøgler. 

 Tilsyn med ”flexboliger”. 

 Åbning for varmen inden naboen 
kommer i weekenden. 

 Fodring af høns og katte når man 
er væk et par dage - eller uger. 

 Udlån af overnatningsplads ved 
festlige lejligheder, hvor værten 
ikke har plads nok. 

 Generel opmærksomhed på nær-
området som prævention mod bl.a. 
tyveri. 

 
Du kan i øvrigt læse en del om den nabo-
hjælp det Kriminalpræventive Råd har 
lagt på Internettet, og her få en masse 
gode ideer til nabohjælp. 
 
Der er også tjeklister for en kriminalpræ-
ventiv indsats, når man skal på ferie. 
Du kan også få gode råd til, hvordan du 
opbygger et godt naboskab. 

Og Omegns medlemmer, som hun også 
er en del af. Det var ok. 
 
Den 12. september sendte jeg en Fød-
selsdagshilsen til Kate, og spurgte ved 
samme lejlighed, hvordan det var gået 
med hendes nødråb, da jeg havde en ide 
om at skrive et tema nummer om naboer 
- i videste forstand. Kate sendte neden-
stående svar: 
 
Altså folk omkring os har været fantasti-
ske!! Mit nødråb til ambassadørerne fik 
Ea til at melde sig på banen og hun er nu 
fast medlem af mit "hundelufte/
papegøjetjek" team♥. Men Ea, vores na-
bo Benny i nr. 4, vores genbo på Elme-
lundevej Anja samt en veninde fra Len-
demarke, kommer på skift og lukker hun-
de ud i haven og tjekker op på gøjserne 
(vand osv.) - Benny går hjemme, og som 
han siger.. han lader de andre melde sig 
og så tager han alle de resterende da-
ge☺ 
Den dag det skete, ringede jeg til Helle 
Krautwald fra Nøddelundvej og fortalte 
det. Hun sagde fluks, ring dog til Jonas, 
han er stadig i København og skal først 
herned i aften. Det gjorde jeg, for det var 
ikke så sjovt at sidde inde på Riget og 
Jan hårdt såret, og først i scanner i 1½ 
time, derefter 3-4 timer til operation - un-
gerne var på vej, men... Jonas kom, og 
tog mig ud til frokost på en lille cafe. Han 
kørte mig til Møn om aftenen. Næste 
morgen kørte han og Helle mig indtil Ri-
get, hilste på Jan og tog hen i deres lej-
lighed. Senere kom de tilbage med af-
tensmad♥ og kørte mig til Haslev hvor 
min bil stod hos min søster. 

Anjas mand Lasse har været her og fu-
ge omkring nogle vinduer og døre - det-
te til trods for at han selv har rigeligt at 
se til. Søren fra Teglværksgården har 
været her flere gange og slå græs med 
havetraktoren, Lissi inviterer på aftens-
mad (har jeg så ikke tid til.. arbejde 
9.30-14.30, afsted til Nykøbing,  hjem-
me igen ved 20-21 tiden. Næste dag 
forfra..).  

Kate i ”papegøjehallen” med mellem 30 
og 40 fugle. 
 
Og .. det  har så ikke lige noget med 
nabohjælp som sådan at gøre... i søn-
dags stillede 9 af Jans kolleger her. De 
fik bygget hønsegården færdig, sat 
hegn op til hunden (som han stadig 
hopper over...) og grundet to gavle i 
hallen. De kommer igen 22.9! Aldrig har 
de stået så meget sammen i den afde-
ling. 
Og vores hollandske venner.... stillede 
3 mand høj og blev en uge - de gjorde 
rent både inde og ude, kørte alt muligt 
på genbrugspladsen, og der var mad 
hver dag jeg kom hjem efter besøg hos 
Jan, der blev vasket tøj og jamen...  
 
Det er helt utroligt at se hvordan folk 
kan stå sammen i sådan en situation! 
Vi er vildt taknemmelige. 
 
Den er rig, som har venner! 
 

NYBORREVEJS GODE NABOER 
v/Christina Christensen 

For lidt over 8 år siden købte Kim og 
jeg Nyborrevej 4. Vi var sikre på at det 
var her vi ville tilbringe resten af vores 
dage. Hvad vi ikke var klar over var, at 
vi med i prisen fik fantastiske naboer og 
genboer. 
 
På Nyborrevejens første huse deler vi 
ikke kun vind og vejr. Vi deler avis, trai-
ler, grønsager og der er altid plads til at 
udveksle gode historier, når vi mødes 
udenfor og holder ”vejmøde”. Nogle 
gange varer disse møder blot et par mi-
nutter og andre gange kan der gå halve 
timer før vi går hver til sit. 
 
Med Nyborrevejens fantastiske naboer 
har vi fået gode venner, som passer på 
hinanden, hjælper når der er brug for 
det og deles ud når haven bugner af 
overflod. Vi følger med i hinandens liv 
på både godt og ondt samt holder øje 
med hinandens huse når man ikke er 
hjemme.  
 
Kim og jeg har ikke en eneste gang for-

trudt at det var netop her vi valgte at 

købe hus. 

NABOHJÆLP - NYE HUS 
Brita og jeg har som bekendt sat fores 

gård i Ålebæk til salg, og flytter til Klint-

holm Havn når den er solgt. Der har vi 

købt en helt alm. villa på Dortheavej 27. 

Indtil vi flytter lejes huset ud via Ferie-

partner, og vi kommer der naturligvis 

jævnligt og passer det, men jo ikke 

dagligt. 

Derfor var det en glædelig overraskelse 

at konstatere, at naboen til den ene 

side klipper græsrabatten mod vejen så 

ofte, at den altid er pæn, medens nabo-

en til den anden side har klippet hæk-

ken - og den er stor og lang.  

http://www.daglibrugsen.dk/

