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SUCCES SILO BIO 
Alle har vist efterhånden hørt om SILO 
BIO. Det var en klar succes, og løb af 
stablen lørdag den 14. august, hvor en 
broget skare på næsten 200 deltagere 
indtog pladsen med hver sin stol. Nogle 
havde kaffe og kage med, andre bare 
deres hund. Dagli’Brugsen havde en 
lille stand, hvor der kunne købes drik-
kevarer og forskellige lækkerier, som vi 
ynder at gnaske i os, når der er film. 
Arrangørerne havde også sørget for 
toiletforhold, - jo, der var tænkt på det 
hele. 
Formanden for KØST, Erik Pedersen, 
bød  velkommen  kl. 2104  og  takkede  

Vordingborg Kommune, Det Danske 
Filminstitut, Fanefjord Sparekasse Fond, 
ejerne af siloerne i Borre og naturligvis 
ildsjælene i KØST for, at det var lykkes at 
gennemføre projektet. 
 
Herefter holdt borgmester Knud Larsen 
en tale om Vordingborgs holdning til kul-
turen og støtten heraf, og roste de man-
ge ildsjæle, som kastede sig ud i de for-
skellige projekter. 
 
Endelig kunne Alain Lefebvre introducere 
aftenens film af den engelske mesterin-
struktør Ken Loach: ”The angels' sha-
re” (Englenes andel), som dækker over 
den lille mængde whisky som forsvinder 
fra tønden under lagringen. Hvor de bli-
ver af, ved kun englene. Filmen viste 
dog, at der også er andre måder whisky 
kan forsvinde på fra tønderne! 

Skarpe billeder, god lyd og intet til at spo-
lere synsfeltet. Det var en herlig film, 
trods det barske miljø den foregik i, og 
heldigvis med ”happy ending”, - andet 
ville være ubærligt. Det var nogle herlige 
typer filmen handlede om, og ud over at 
blive påmindet om, at vi skal tage men-
nesker som de er, og at alle mennesker 
har nogle kvaliteter, så lærte vi også en 
hel del om whisky. 
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   HUSK LIGE! 
 

 

 Ti    13. Okt    1900 Bankospil 

 To  15. Okt     1830 Spiseaften 

 On 21. Okt     1900 GF i Østmøn Lokalråd 

 Ti   10. Nov    1830 Spiseaften - Mortensaften 

 Sø 15. Nov     1400 Bankospil 

 Lø  28. Nov    1000 Julepyntning i Borre m.m. 

 Sø  29. Nov   1630 Fakkeltog, Kirken og Gløgg i Forsamlingshuset 

 Ti    08. Dec   1900 Bankospil 

 To  10. Dec   1830 Spiseaften - Julebuffet 

 Ma 28. Dec   1400 Juletræsfest 

 Ti   12. Jan    1900 Bankospil 

 Ma  18. Jan   1830 Spiseaften 

 Sø  07. Feb   1330 Kirken med efterfølgende tøndeslagning i Forsamlingshuset 

 Ti    09. Feb   1900 Bankospil 

 On  17. Feb    1830 Spiseaften 

 Ti    08. Mar   1900 Bankospil 

 To   10. Mar   1900 Forsamlingshusets Generalforsamling 

 Ma  14. Mar   1900  Borgerforeningens Generalforsamling 

 Fr   18. Mar    1900 Spiseaften - Oksesteg 
 

Alle arrangementer i Borre Forsamlingshus, hvis andet ikke er anført. Se opslag over  
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Der var en rigtig god stemning før, under 
og efter filmen, som oven i købet fik ap-
plaus fra tilskuerne.  

Søndag den 15. august var der igen Silo 
Bio med en spansk komedie på pro-
grammet, men teknikken ville ikke rigtigt 
som arrangørerne, så det blev i stedet 
den franske perle: ”Miraklet i Le Havre” 
om en mand der ændrede sit flyvske bo-
hemeliv til at være skopudser på togsta-
tionen i Le Havre. Også denne film var 
meget se værdig. 

Også om søndagen var der rigtig mange 
tilskuere, som fik en herlig aften. Jeg så 
desværre ikke filmen, men Brita roste 
den meget og sagde, at det så ud som 
om, at der var lige så mange tilskuere 
som om lørdagen. 

Om mandagen begyndte vejrguderne for 
alvor at blande sig rigtig meget i Silo Bio 
i form at kraftig vind med voldsomme 
vindstød. Det var for meget, hvorfor 
mandagens filmforevisning blev aflyst i 
huj og hast. Ærgerligt, men vi kan da se 
tilbage på nogle unikke og herlige afte-
ner i siloens skygge, - eller læ, som rigtig 
mange havde glæde af. Stor tak til 
KØST for denne helt særlige oplevelse. 

Det lille ”nederlag” med den aflyste film 
blev dog til en sejr, for om tirsdagen 
kom en mail fra Annette Kimgombe, 
KØST, med informationen: 

Efter en bedrøvelig aflysning af manda-
gens filmvisning i Silo Bio er det lykkedes 
at få en aftale med Biografen i Stege - fil-
men vises i biografen på lørdag kl. 16. 

Der er gratis adgang (og man skal ikke ha-
ve stol med). Der er plads til 99 i biografen, 
så man kommer ind efter ”først til mølle 
princippet”. 
 
Godt gået alt i alt, - men nu forventer vi 
nok, at succesen gentages til næste år. 
Movie Møn, som arrangerede Filmfe-
stivalen på Møn, har udtalt, at de vil 
gøre det igen i 2016, så mon det ikke 
får en positiv afsmitning på Silo Bio?  
 
FORSKØNNELSES UDVALGET 
Vi mangler hjælp! Som det vil være 
de fleste bekendt, er vi en gruppe der 
den anden tirsdag i månederne april -
oktober ”forskønner” Borre. 
Det består i at holde kirkepladsen og 
det lille anlæg ”solen” nogenlunde fri 
for ukrudt. Endvidere lidt hækkeklip-
ning og pasning af petanguebanen 
over for Brugsen. 
Det er et vældigt fornøjeligt arbejde, 
som vi indleder med kaffe og snak på 
legepladsen. Vi arbejder som regel fra 
kl. 10 til kl. 12, men vi må se i øjnene, 
at med de få vi efterhånden er, kan vi 
ikke nå det. Det er frivilligt arbejde, og 
man deltager i den udstrækning man 
har tid og lyst.  
Altså - du er mere end velkommen til at 
melde dig til gruppen. Ud over kaffen 
holder vi også en yderst lækker julefro-
kost (efter Jul). Vi glæder os til at høre 
fra dig. 
Mange hilsener fra ”Forskønnerne”. 
Keld Nielsen, 2980 7235 
Brita Riise,     2214 1643 

BOSÆTNINGS AMBASSADØRER 
Som nævnt i sidste Borre Nyt har Bo-
sætningsgruppen under Østmøn Lokal-
råd etableret  Bosætnings Ambassadø-
rerne på Østmøn bestående af 11 frivil-
lige mønboere, som gerne vil sikre nye 
tilflyttere en god modtagelse og intro-
ducere dem til det sociale og kulturelle 
liv i lokalområdet. Samarbejdet med 
Vestmøn og Møn Nu kører meget fint, 
og vi har fået megen omtale i pressen, 
ligesom andre kommuner har vist stor 
interesse for systemet. 

Vi har også arbejdet ihærdigt med at 
lave en ”Velkomstliste”, som indehol-
der et væld af relevante informationer 
om foreninger, arrangementer, rele-
vante facebook grupper m.m. 

Den liste er efterhånden blevet mere 
omfattende og interessant end jeg tro-
ede, da jeg begyndte at skrive den, - 
naturligvis med masser af input fra Am-
bassadørerne. Personligt synes jeg 
den er så væsentlig en information, at 
den lægges på Borgerforeningens 
hjemmeside, hvor I alle er velkomne til 
at se og udskrive den. 

Der ud over har vi arbejdet på en 
”Gaveliste” (ovenfor) og det er også 
helt overvældende hvor mange der vil 
bidrage med gaver og lignende til nye 
Mønboere. Listen er lige nu på 3½ 
side! 

Eksempler på gaver, rabatter og lignende 
til nye Mønboere: 

 Møns Bank - 5 bankaktier som ny 
kunde 

 Dagli’Brugsen - en hel svinekam 
ved første handel i forretningen 

 Vordingborg Kommune - Vel-
komstposen med logo + en flot bil-
ledbog om Møn 

 Borgerforeningen - ½ pris til hele 
familien ved en spiseaften 

 
Andre sponsorer er Fanefjord Skovpavil-
lon, Vibækgård, Besøgsgården, Cyclus 
klinik, Arteloco, Hårbølle mejeri, Massa-
ge og Harmoni, Tjørnemosegård, Vest-
møn med vilje, Hårbøllehuset, Fanefjord 
Foredragsforening, Bøger og Papir, 
Møns Museum, Møn Is, Møn Golfklub, 
Klintebolcher, Møns Islændercenter og 
Geocenteret. 

Meget imponerende, og flere kommer til. 

Bosætnings Ambassadørerne på Vest– 
og Østmøn havde en stand ved Folke-
mødet på Møn, hvor vi talte med mange 
forbipasserende. 

Vi har et godt samarbejde med Vording-
borg Kommune vedr. tilflyttere, men her 
kan du også gøre noget, ved at informere 
os, når du ser eller  hører om nye beboe-
re på Østmøn. Jo - der er grund til opti-
misme. 

 



DEN MUNTRE SPALTE 
En ældre dame kom ind i en butik og bad 
om noget hundemad. Imidlertid havde 
der gået rygter om, at nogle serverede 
dyremad for deres børn, hvorfor kasse-
damen sagde: ”Beklager, men jeg kan 
ikke sælge hundemad uden bevis for, at 
du har en hund”. 
 
Damen hentede sin hund, og fik lov at 
købe hundemad. 
 
Næste dag kom hun igen for at købe 
mad til sin kat. Det samme gentog sig, - 
uden bevis for at have en kat, kunne hun 
ikke købe kattemad. Så damen måtte 
hente katten, før hun fik kattemaden. 
 
Tredje dag kom den ældre dame igen. 
Hun havde en lille papkasse under ar-
men, som hun lagde på disken og bad 
kassedamen om at stikke fingrene ind 
gennem et hul i siden af kassen. Det 
gjorde kassedamen og kunne mærke no-
get blødt og varmt. 
 
Ja, sagde den ældre dame, denne gang 
huskede jeg at have beviset med. Kan 
jeg nu købe noget toiletpapir? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En mand bliver stoppet af en betjent for 

et ødelagt blinklys. 

Betjenten kigger ind på mandens bagsæ-

de og opdager en masse knive. 

Betjenten: Hvorfor har du alle de knive? 

Manden: De er til mit jonglere nummer! 

Betjenten: Det tror jeg ikke på – bevis 

det. 

Så manden tager knivene og begynder at 

jonglere. 

I det samme køre en bil med to mænd 

forbi, hvorefter den ene mand siger: Det 

er sgu godt jeg er holdt op med at drikke. 

De der alkohol test bliver da svære og 

svære… 

NYT OM FORSAMLINGSHUSET 
Den nye bestyrelse har i sommerens 
løb gennemgået hele huset og lavet en 
liste over hvad vi gerne vil have lavet, 
ny erhvervelser mm. Noget af det vi pri-
oriterede højt var slibning af gulvene i 
den store sal, nyt indgangsparti og en 
plankeværk under halvtaget til en sam-
let pris af 52.000 kr. 

Formanden, Torben Nielsen, søgte 
Vordingborg Kommune, som har en 
pulje til vedligeholdelse af forsamlings-
husene, om midler til vores prioriteter. 

Den 1. september kom der brev fra 
Vordingborg Kommune med den glæ-
delige information, at vi havde fået be-
vilget 42.575 kr. til vores prioriterede 
ønsker. Vi er meget taknemmelige! 
Vi har allerede fået ordnet gulvene i 

den store sal, og det blev rigtig flot. 
Glas Mads laver helt nyt indgangsparti 
inden Jul. Der bliver tale om et energi-
glas i hele indgangspartiet. D.v.s. ingen 
vedligeholdelse af træværk, ingen gar-
diner, så der bliver masser af lys. 
 
Der ud over har vi haft arbejdsdage, 
hvor der er klippet  hække, ordnet grøn-
ne områder, renset tagrender m.m. 
 
Vi håber i fremtiden at kunne motivere 
nogle medlemmer til at hjælpe med for- 

skellige  opgaver. F.eks. maling af vindu-
er. 

Den 24. september meddelte Vording-
borg Kommune, at man fra 2016 ikke 
længere kunne søge forskellige puljer, 
men at kommunen i stedet havde beslut-
tet at fordele midlerne ud fra de enkelte 
forsamlingshuses kvadratmeter antal. 
For Borre Forsamlingshus betyder det, at 
vi fra 2016 kan regne med et årligt tilskud 
på ca. 25.000 kr. til udvendig vedligehol-
delse.  

Vi kan næsten ikke få armene ned! 

Vores mål er fortsat at udvikle mulighe-
derne for anvendelsen af Forsamlingshu-
set. Vi har derfor nogle ønsker om f.eks. 
Trådløst højttalersystem, en storskærm 
eller lærred, pc - projekter, industriovn til 
køkkenet m.m. Derfor er det fortsat vig-
tigt at have så mange medlemmer som 
muligt i Foreningen Borre Forsamlings-
hus, samt at gennemføre nogle arrange-
menter der giver overskud. 

I denne sæson har vi for eksempel plan-
lagt 7 bankospil. Ikke fordi det giver vildt 
meget i overskud, men dels er det en 
god social tradition, dels giver det lidt 
overskud. 

På bagsiden af Borre Nyt kan du se dato-
erne for alle datoerne for bankospil i For-
samlingshuset, og i Dagli’Brugsen kan du 
tage en flyers med datoerne. 
 
Den sidste lille ”knast” vi skal have styr 
på, er Borgerforeningens betaling for leje 
af Forsamlingshuset i forbindelse med 
vores spiseaftener. Som sekretær i Bor-
gerforeningen presser jeg på at vi får en 
billigere leje, som sekretær i Forsam-
lingshuset arbejder vi ihærdigt på det, og 
forventer en afklaring på vores næste 
møde den 20. oktober. Selv om der er 
mange ”gengangere” i de 2 bestyrelser, 
kan vi sagtens håndtere ”kasketterne”. 

PROJEKT ÅLEBÆK 
Som så mange andre steder, er der og-
så revet nogle mere eller mindre dårlige 
huse ned i Ålebæk. Ålebæk Strandvej 4 
og Liselundvej 9. Brita og jeg købte 
Ålebæk Strandvej 4, da det var nabo-
grunden. 

Liselundvej 9 ligger i første sving ind i 
Ålebæk og er ikke ret stor. Imidlertid 
talte vi i Ålebæk ved forskellige lejlighe-
der om hvad grunden skulle bruges til 
o.s.v. 

Brita er med i Følgegruppen til Lands-
byplaner, hvor man drøfter ideer til de 
tomme grunde efter husene er revet 
ned. I den forbindelse indbød vi samtli-
ge ”huse” i Ålebæk (18) til møde hos os 
den 17. august, hvor vi drøftede mulig-
heder m.m. 

Siden har vi holdt et par møder, haft 
kontakt med Vordingborg Kommune, 
fået Hans Sattrup til at lave en tegning 
over grunden med den beplantning 
m.m. vi ønsker, og sidst har vi meddelt 
kommunen, at vi i Ålebæk gerne vil 
passe grunden og have brugsretten. 

Planen er en lille oase med et par bæn-
ke og borde, hvor forbi - cyklende og 
andre kan tage et hvil (ikke overnat-
ning). 

Processen er ikke færdig, men det har 
været en positiv oplevelse at så mange 
i Ålebæk viser interesse for sagen og at 
flere er villige til at vedligeholde grun-
den. Vi har fra starten meldt ud, at det 
er ganske frivilligt, og ingen vil blive 
”mobbet”, hvis de ikke deltager. Stort 
set alle har dog givet bidrag med ideer 
og tanker. 

Nærhedsprincippet er ikke så ringe! 

 



 
 

  
 

 

På Facebook kan man allerede nu læse: 

Folkemøde Møn afholdes d. 27. august 2016. 

Vi glæder os allerede til at slå teltdørene op 

for stribevis af debatter. Sæt et stort kryds i 

kalenderen allerede nu! Hvis du allerede nu 

ved, at din forening vil deltage med en stand 

eller et debattelt, så henvend dig via vores 

hjemmeside folkemødemøn.dk 

Det kan jeg kun anbefale, - det var en 
fantastisk oplevelse. 
 
RESIDENS MØEN 
Brit og Christian Petersen, som sidste år 
kastede sig ud i et kæmpe projekt med at 
omdanne nogle gamle bygninger i Stege 
til et Hotel, ferie og konferencecenter 
havde inviteret til ”åben byggeplads” den 
12. september, hvor de inviterede på kaf-
fe og småkager, samt en snak om tanker 
og ideer med stedet. 

Man er nået langt med projektet, og selv 
om meget mangler, fornemmer man ty-
deligt høj kvalitet i processen og stor en-
tusiasme hos Brit og Christian. Der er ta-
le om 25 moderne lejligheder, 6 dobbelt-
værelser, fest- og kursusfaciliteter.  

Christian fik overrakt nogle gamle foto fra 
Residens Møen’s fortid. Han fortalte i øv-
rigt om planerne med stedet m.m., og 
nævte også, at det ikke var en konkur-
rent til øvrige hoteller m.m., men et sup-
plement. Det bliver i hvert fald flot! 

FOLKEMØDET PÅ MØN 
Den 29. august havde Pernille Ro-
senkrantz-Theil igen i år arrangeret Fol-
kemøde på Møn, afholdt på hendes ferie-
ejendom i Askeby.  

Sidste år kom der ca. 1.800 gæster, me-
dens der i år kom ikke mindre end ca. 
5.000! Det er en markant udvikling som 
viser hvor stor interessen er blevet på 
kun 1 år. Vel er det ikke Folkemødet på 
Bornholm, som trækker ca. 100.000 gæ-
ster, men det er til gengæld meget ved-
kommende for os her på Møn. 

Pernille sagde, at det helt sikkert genta-
ges til næste år, og der er fortsat masser 
af plads, - ikke mindst fordi hendes venli-
ge naboer stiller arealer til rådighed for 
de mange biler. 

Og der var meget at komme efter! Det 
var et omfattende program fra kl. 0930 til 
kl. 2000 med ikke mindre end 8 scener 
rundt om på den store plads, hvor der 
gennem dagen var ca. 50 paneldebatter 
af forskellig art, og hvor der var mulighed 
for spørgsmål til panelerne. Altså ikke 
bare sidde passiv, men med mulighed for 
at deltage aktivt i debatterne og lufte sine 
synspunkter. 

Der blev debatteret rigtig mange ting, - 
og naturligvis med meget i relation til 
Møn. Kl. 0930 bød formanden for 
”Folkemøde Møn”, Sia Smietana, delta- 

tagerne velkommen. Herefter var det 
planen, at Bertel Haarder skulle holde 
den indledende åbningstale, men han 
var blevet forhindret. I stedet blev det 
vores egen borgmester, Knud Larsen, 
som holdt talen. Han undskyldte næ-
sten, at han skulle erstatte Bertel, men 
det havde han nu ingen grund til. Knud 
Larsen kan jo om ingen gøre det ved-
kommende for Møn. 

Herefter gik det ”slag i slag” med debat-
terne. Eksemplerne står i kø:  

 Lokalscenen: ”Tiltrække flere tilflytte-

re. Hvordan”? 

 TUBA: ”Alkoholramte familier”! 

 Arbejdsmarkedsscenen: ”Debat om 

Lærepladser og lærlinge”. 

 Lokalscenen: ”Hvordan får vi lokket 

flere turister til Møn”? 

 Arbejdsmarkedsscenen: ”Beskæf-

tigelse i udkanten af Danmark”! 

 Ungescenen: ”Folkeskolen - børneliv 

og læring”! 

 Big Stream: ”Debat om penge til fri-

villige” 

 Lokalscenen: ”Landsbyudvikling - 

sanering af huse”. (her var Østmøn i 
centrum med sine erfaringer). 

 HK Scenen: ”Psykisk arbejdsmiljø - 

hvorfor er det så svært”? 

 Lokalscenen: ”Oprør fra Guldkan-

ten”! 

 Socialdemokratisk scene: ” Møn som 

toldfrit område”! 

Ind imellem var der en slags 
”hovedarrangementer” fra den store 
scene. Bl.a. holdt Mette Frederiksen, 
socialdemokratiets formand, sin 
”jomfrutale”. Hun er jo en kvik dame og 
bestemt ikke selvhøjtidelig.  

Det er ikke så ofte vi kommer så tæt på 
landspolitikerne, men mange benyttede 
sig af det, og det skal siges til deres 
ros, at de velvilligt stillede op til et utal 
af ”selfies” og lignende. 

Mads Steffensen (Mads og Monopolet) 
havde en seance hvor en række politi-
kere skulle løse nogle dilemmaer han 
havde samlet ind på pladsen i dagens 
løb. Det var meget underholdende, 
men dilemmaerne var noget tyndbene-
de”. 

Ud over det nævnte, var det naturligvis 
et utal af boder, telte, pavilloner og lig-
nende med politiske partier som forsøg-
te at kapre medlemmer, Beredskabsfor-
bundet, spejdere, Bosætnings Ambas-
sadørerne (naturligvis var vi der også), 
kreative spil, salg af alt muligt og meget 
mere. 

På selve gården var der indrettet mas-
ser af spisepladser med mulighed for at 
få kaffe, kage, forskelligt mad, købe og  
kunst, se kunst m.m. Naturligvis meget 
velbesøgt, - jeg var der flere gange i 
dagens løb med og uden Brita. 


