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Bosætnings Ambassadørerne.
”Velkomstlisten”

Når man flytter til et nyt sted, er der mange informationer, man kan have nytte af. I ”Mønbogen”, som du har fået, kan
du finde rigtig mange relevante informationer om kommunen, forskellige institutioner, foreninger,
overnatningsmuligheder, handlende m.m.
Der ud over har vi anført nogle informationer nedenfor, som vi tror kan være nyttige at have adgang til på en let og
samlet måde. Der tages forbehold for fejl, og listen er under udvikling, hvorfor der mangler info. nogle steder.
Aktivitetskalender/begivenheder:
Der sker utroligt meget på Møn, og vi anbefaler at man nøje studerer Ugebladet for Møn, som omdeles gratis.
Nedenfor har vi anført en del årlige aktiviteter/begivenheder som vi tror du kan have glæde af. Bliv ikke frustreret, - du
kan ikke nå det hele!
Tirsdagsmarked i Stege

I juli og begyndelsen af august er der kæmpe marked hver tirsdag i
Stege. Masser af gode tilbud, forlystelser for børnene, boder med
meget mere. Er blevet en kæmpe succes.
Google Tirsdagsmarked – så sker der noget.

Sildemarked i Stege

Traditionen tro - den første weekend i september, forvandles Stege
bys havnekaj til et stort, levende marked med masser af frisk fisk og
lokale specialiteter samt mange gode oplevelser for de store og de
små.
www.sildemarked.dk

Dragefestival i Busene bakker

En herlig tradition, hvor familier fra Møn og Vordingborg Kommune
mødes med turister for sammen at luftsætte et utal af drager på
himlen over Mandemarke Bakker. Det er en utrolig dejlig og
afslappet dag for drageentusiaster i alle aldre. Afholdes hvert år
medio september, men gå ind via Google og skriv: Dragefestival – så
sker der noget.

Klinteskov ridning

Klintholm Gods afholder årligt en eller to jagtridninger (april og
september), hvor man er velkommen som tilskuer. Det er et
mageløst skue, når ca. 100 ryttere, nogle gange med hunde, farer
hen over marker og bakker med deres røde jakker og hvide bukser.
www.klintholm.dk

Møn Trolling Klub

Møn Trolling Klub er for lystfiskere med både, der tager til havs efter
store Laks og Havørred.
Findes på Facebook: Møn Trolling
Hjemmeside: www.moentrolling.dk

Dansk Brakvands cup

Dansk Brakvands Cup er en fiske konkurrence for små både efter
Gedder og Aborrer i brakvandet omkring Møn og Bogø med start fra
Stege.
Findes på Facebook:
https://www.facebook.com/brakvandsCup?fref=ts

Slotskoncerter Liselund

Hvert år i juli måned er der koncert i Liselund Slotspark. Hold øje
med information i Ugebladet.

Æblernes dag

Den årligt tilbage vendende begivenhed "Æblernes Dag” arrangeret
af Møn Handelsstandsforening foregår om fredagen i efterårsferien
i Stege. Du kan smage mindst 30 forskellige æblesorter, lære at
beskære dit æbletræ, få dine æbler sortsbestemt, smage på lækre
retter med æbler, moste dine egne æbler og høre spændende
foredrag.
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Byens butikker er også i æblehumør og har masser af gode tilbud.
Verdenslitteratur på Møn

De sidste 15 år er der årligt arrangeret ”Verdenslitteratur på Møn” i
september måned. Det afholdes forskellige steder.
www.verdenslitteratur.dk

Julemarkeder

Der er mange og dejlige julemarkeder på Møn op til Jul. Også her
gælder det om at holde øje med annonceringen i Ugebladet for Møn.

Skovens dag

Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om at se hvad
skovbruget laver og hvorfor.
Meningen er at øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at
bruge skoven og dialog med skovbruget. Der er nemlig et skævt
forhold mellem skovbruget og danskerne:
Næsten alle kender og elsker skoven og får nogle af deres bedste
oplevelser i skoven. Men næsten ingen kender skovbruget eller ved
hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og
skovgæsterne.
Skovens Dag afholdes årligt. Som regel første søndag i maj, dog så
søndage nær helligdage undgås.
www.skovensdag.dk

Geocenterets aktiviteter

Geocenteret på Møn har mange aktiviteter m.m., som du finder på:
www.moensklint.dk

Juleruten

I første del af december afholdes den Østmønske Julerute, hvor en
række kunstværksteder m.m. åbner dørene for besøgende, og hvor
man kan vinde præmier i forbindelse med besøgene.
Google: Østmøns Julerute

Kræmmermarked

Møns Kræmmermarked på dyrskuepladsen i Stege er en årlig
begivenhed i maj måned.

Historisk rundvisning Lundevang

Gårdbutik med lammekød m.m. Endvidere kan du aftale en historisk
rundvisning i området med ejeren
Klintholm havnevej 102
4791 Borre
www.tastemoensydsjaelland.dk/node/36
E-mail: lundevang@yahoo.dk
Telefon: 5581 9910

Høstmarked Magleby

I september holdes der høstgudstjeneste og høstfest i og ved
Magleby kirke.

Ferniseringer

Der er i årets løb et utal af spændende ”ferniseringer” på Møn, hvor
både lokale, andre danske og udenlandske kunstnere udstiller. Hold
øje med Ugebladets annonceringer.

Folkemødet på Møn

Sidst i august er der Folkemøde på Møn, Abildvej 3, Askeby fra kl.
0930 til kl. 2000. Det er en fantastisk politisk ”fest”, med mange
scener, hvor der er dialog mellem tilhørere og politikere. Der ud over
er der mange Boder, telte m.m. med information fra de forskellige
foreninger, politiske partier m.m. I 2014 deltog ca. 1.800, medens der
i 2015 deltog ca. 4.500 mennesker! Virkelig et besøg værd.
www.folkemødemøn.dk

Besøgsgården

www.kaelegrise.dk Besøgsgården på Sdr. Landevej, Råbylille, hvor
der er minigrise, kaniner, høns, heste, geder m.m. Rundvisning og
mulighed for at røre alle dyrene.

Møns Museum

Hvis du gerne vil lære dit nye område at kende, så er Møns Museum
stedet. Vi kan fortælle dig om alle de bedste udflugter og om alle de
oplevelser. Og så kan du holde børnefødselsdag eller familietræf på
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museet. I juni 2016 åbner vi kongerigets venligste vandrerute
Camønoen og en ny udstilling med oplevelser fra hele området. Vi
har byens hyggeligste gårdhave. Vi glæder os til at se dig.
Læs mere på www.moensmuseum.dk

Tour Club Moen

Storegade 75, 4780 Stege
Tlf.: 7070 1236
www.empiregaarden.dk
Tour Club Møns Kontor
Kobbelvej 31i
v/Hans Olsen
Tlf.nr. 5581 5364
(bedst mellem kl. 17 og 19)
www.tourclubmoen.dk
Arrangerer busture til forskellige steder og forestillinger, bl.a.
Cirkusrevyen, teaterforestillinger, Ørkenens sønner, koncerter m.m.

Foreninger:
Vi har rigtig mange foreninger på Møn, - alt for mange til at nævne her, men vi har valgt nogle ud, som dels ikke findes
i Mønbogen, dels er relevante som tilflytter. Du kan finde en oversigt i Mønbogen, som udkommer årligt og uddeles til
alle husstande, eller på www.oestmoen.dk, som nævner de foreninger der holder til på Østmøn. Hvis du ikke kan finde
en forening der passer med lige netop dine interesser, så spørg din lokale ambassadør, som sikkert kan hjælpe dig
videre.
Borre og Omegns Borgerforening
www.borreborgerforening.dk
Bygnings. Og landskabskultur Møn

www.byoglandmoen.dk arbejder for at bevare værdifulde bygninger og
kulturmiljøer. Foreningen kan give gode råd, hvis du ejer et
bevaringsværdigt hus. Der uddeles hvert år priser og diplomer for god
istandsættelse, ombygning og nybyggeri samt et godt initiativ til gavn
for miljøet. I samarbejde med de øvrige to bevaringsforeninger i
Vordingborg
kommune
arrangeres
en
årlig
udflugt
på
Bygningskulturens dag i oktober, hvor alle kan deltage.

Borre Forsamlingshus
www.borreforsamlingshus.dk
Bogbussen

Er i Borre (Brugsen) Der kommer ny køreplan 31. august 2015.
Telefon: 20 33 76 38
www.Vordingborgbibliotekerne.dk

Digibussen

Digibussen er Vordingborg Bibliotekernes rullende IT-Café.
Er i Borre (Brugsen) tirsdage i lige uger 11 – 12.
Telefon: 55 36 38 00
www.digibussen.dk
digibussen@vordingborg.dk

Elmelunde Bylaug

v/Jens Sørensen, Elmelundevej 5, 4780 Stege
Tlf: 4075 2637 / 3393 1970

Fanefjord Foredragsforening

www.fanefjordforedragsforeninge.dk

Græsningsforeningen Høje Møn

Foreningen, som blev stiftet i 2006, stiller dyr til rådighed for naturpleje
på Møn. Foreningen har en flok kvæg af Galloway racen gående i
Jydelejet og Høvblege. Her sørger kvæget for at holde vegetationen
nede, så der skabes bedst mulige vilkår for de mange sjældne
orkidéer, som findes på Møn.
Foreningens formål er også at engagere den lokale befolkning og
andre med tilknytning til området i bevarelsen af den mønske natur.
Det er muligt at købe andele i køerne og herved opnås ret til at købe
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kød ved den årlige slagtning. Man kan støtte ved blot at være medlem.
www.graesningsforeningen.dk
Haveforeningen Blegdammen

1928 Stege www.blegdammen1928.dk

Hjelm Forsamlingshus
Hjertebjerg Folkedanserklub
Hjertebjerg Forsamlingshus

www.hjertebjerg-forsamlingshus.dk

Hårbøllehuset

www.harbollehuset.dk
Hårbøllehuset på Vestmøn afholder ofte meget gode koncerter, hvor
entreen er beskeden, - oftest 100 kr. Endvidere er der sommer Café i
huset, udstillinger m.m.
Følgende idrætsaktiviteter kan ØSTMØN SG & IF tilbyde:

Idrætsaktiviteter på Østmøn

Østmøn Gymnastikafdeling ( Gymnastik og inlinere)
Formand: Michelle Beck
Tlf. 31 54 64 88
E-mail : Michellebeck@live.dk
Østmøn BadmintonKlub
Ungdom - og motionsbadminton
Formand : Jelle Jørgensen
Tlf. 55 81 33 42
E-mail : lena-jim@post.tele.dk
Østmøn Fodboldklub
Ungdom, Senior og veteran, såvel ude og inde.
Formand : Heidi Pedersen
Tlf. 55 81 32 87
E-mail : jgphp@mail.tele.dk
Østmøn Skytteforening
Formand : Frank Larsen
Tlf. 51 27 32 34
E-mail : fhhl20@mail.tele.dk
Møns Cykelklub
Formand : Per Dideriksen
Tlf. 29 68 53 46
E-mail : per.dideriksen@3f.dk
KØST
(Kulturforum Østmøn)

Formålet med foreningen er først og fremmest at iværksætte og
inspirere til kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der styrker netværk,
vækst og sammenhold.
Medlemskontingent 50 kr. årligt.
Formand: Erik Pedersen, Borre
Tlf.: 5056 2065
E-mail: erik-pedersen@hotmail.com
Facebook.com/KØST

Kræftens Forening
Litteraturselskabet Norbrandt
Lokalhistorisk Forening
Mandemarke Bylaug
Møns Amatørkunstnere
Telefon 22 17 70 89
E-mail j.holst@c.dk

www.mandemarke.dk/bylaug.dk
Nogle rynker på næsen af amatører, men så husk: En amatør (af lat.
amare, elske) betegner et menneske med lidenskabelig eller
kærlighedsfuld tilgang til et område i livet - f.eks. billedkunst.
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Møns Amatørkunstnere blev stiftet den 27. juni 2012 af en gruppe
mennesker fra Borre og omegn, som gennem årene jævnligt havde
malet sammen. Foreningen har til huse i Foreningernes hus i
Lendemark og mødes hver onsdag fra 0900 – 1500.
1. Møn Bibliotek
2. Offentligt bibliotek
3. Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege
Telefon: 55 36 32 32
www.Vordingborgbibliotekerne.dk

Møn Bibliotek er åbent alle dage kl. 7.00 – kl. 23.00. I dette tidsrum har
du mulighed for at benytte biblioteket, låne og aflevere materialer,
læse aviser og tidsskrifter samt benytte pc eller trådløst internet.

Møns Golfklub
Møn Dans
Møns Big Band
www.moensbigband.dk
Mollys hus i Klintholm Havn
Thorsvangs venner
Tøvelde Forsamlingshus
Ældre Sagen Møn - Bogø

Ældre Sagens Hus,
Peblingerende 7,
4780 Stege.
Telefon 55 81 55 04.
Kontortid onsdag kl 13 – 15.
Formand Kirsten Andersen.
Telefon 20 97 10 67.

Næstformand og ældrepolitik
Birgit Parkdal.
Telefon 28 49 96 05.

www.toeveldeforsamlingshus.dk
I Ældre Sagens Hus:
 It-kurser.
 Sprogkurser i engelsk, tysk og spansk.
 Kortklubben.
 Litteraturkreds.
 Slægtsforskning.
 Pigekammeret/Herreværelset: Lidt godt at spise og hyggeligt
samvær.






Gymnastik - Mønshallen
Vandgymnastik - Møn Svømmehal.
Madklub for mænd - Stege Skole.
Motion i naturen - ud i det blå.
Petanque - Stege Stadion.

 Rejser: Spændende 1 dages ture og rejser.
Rejseprogram 2015 fås i Ældre Sagens Hus.

Østmøns venner
Østmøn Naturforening

www.oestmoennaturforening.dk Foreningen passer på den unikke
natur på Østmøn. Medlemskab er gratis og åbent for alle. Findes også
på facebook:
www.facebook.com/oestmoennaturforening.

Dagligvarebutikker på Østmøn:
 Borre Dagli’Brugsen
 Klintholm Købmanden
Diverse:
 Rådgivning om istandsættelse af bevaringsværdige huse.

Ikke så langt fra Møn, - og et besøg værd:
Krokodille Zoo
Middelaldercenteret, Nyk. F.
Borgcenteret, Vordingborg
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Labyrinthaven

Knuthenborg

Hovedvejen 12
4771 Kalvehave
Tlf. 5534 4771
E-mail: kalvehave@labyrintpark.dk
www.kalvehave-labyrintpark.dk
Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé
4930 Maribo
Telefon: 54 78 80 89
info@knuthenborg.dk
www.knuthenborg.dk

Links til internettet:
Vordingborg kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk
Vestmøn Lokalråd www.vestmoen-lokalraad.dk
Østmøn Lokalråd www.oestmoen.dk
Facebook sider (søges lettest via google):
Møn er øen
Siden samler links til lokale grupper og sider for at skabe overblik over
de mange muligheder, som øen byder på. Du kan selv anmode om at
få lagt oplysninger på denne side.
Møn

Denne gruppe er vigtig for Møn. Her foregår debatter, her oplyses om
arrangementer, og her oplyses om det man ikke ved om Møn. Spørg
og du vil få svar. P.t. 3400 medlemmer.

Møn – kørsel & transport

Søgning efter fælles kørsel kan findes her. I denne gruppe kan du
blive medlem, hvis du har et behov for transport, eller hvis du kan
tilbyde en transport mulighed. P.t. 190 medlemmer.

Natur og landskabsbilleder fra Møn

Her findes smukke billeder fra Møn, og kan bruges som idekatalog
over steder man vil besøge. P.t. 590 medlemmer.

Kvinder på tværs Møn

Aktiv side for socialisering, som også er for mænd. Gruppen er meget
aktiv indenfor nye ideer, debatter, fællesskab ønsker, begivenheder og
meget andet godt.P.t. 745 medlemmer.

Kunst og kunsthåndværk på Møn,
Bogø og Nyord

Husflid, kunst og kunsthåndværk han findes og udstilles her. P.t. 72
medlemmer

Bosætnings Ambassadør Møn

Bosætnings Ambassadørerne er en frivillig gruppe med lokale
mennesker, der byder nye tilflyttere velkommen til Møn. På denne side
kan du også finde hjælp til dine spørgsmål om Møn. Der bliver også
lagt indlæg om sammenkomster af forskellig art.

Køb og salg. Ønskes/bortgives. Hjælp
gives/søges.

For møn findes der på facebook mange grupper med det nævnte. Kan
du ikke finde en gruppe til et bestemt emne, så spørg i facebook
gruppen Møn, hvor du straks før svar af brugerne.

Vestmøn Lokalråd

Her finder du referater fra møder, og kan stille spørgsmål m.m.
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