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GODT NYTÅR 2016 
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.  

Ikke kun i Borgerforeningen, men også 
i Lokalrådet, Forsamlingshuset, KØST, 
Østerpol m.m. En uselvisk indsats til 
gavn og glæde for en selv, beboerne i 
området, gæster og turister. 

Bestyrelsen opfordrer så mange som 
muligt til at deltage i de forskellige ar-
rangementer, foreninger, klubber m.m., 
og yde en aktiv indsats ud fra tid, lyst, 
evne og mulighed. Der er tale om frivil-

ligt ulønnet arbejde, hvor ”lønnen” lig - 

ger i glæden ved at gøre noget for andre, 
at opleve glæden ved fællesskabet, få 
indflydelse på sin hverdag og nærmiljø, 
og opdage hvor mange fantastiske, 
spændende, søde og interessante med-
borgere der er på Møn. 
 
Bestyrelsen vil også takke dem der blot 
deltager i de forskellige arrangementer. 
Vi mener det alvorligt når vi siger, at man 
yder efter evne, lyst, tid og mulighed. At 
bruge de muligheder der skabes af an-
dre, og deltage i de forskellige arrange-
menter der er, er også en indsats der 
værdsættes. Vi vil fællesskabet! 
  
I 2015 kom der fortsat en god medlems-
tilgang, så vi ved årsskiftet kunne tælle 
236 medlemmer i Borgerforeningen. Si-
den starten af Borgerforeningen i 2001 
har kontingentet været 100 kr. om året. 
Kontingentet dækker helt eller delvist en 
række forhold, som ikke kan dækkes på 
anden måde. Det er for eksempel gene-
ralforsamlingen, Borre Nyt, forskønnel-
se, Sankt Hans, julepyntning af Borre/Ny 
Borre/Ålebæk, Juletræsfesten m.m.  
 
Det er således vigtigt, at vi har så man-
ge medlemmer som muligt, så vi kan 
holde kontingentet på det meget lave 
niveau, forsat kan udsende bladet og 
julepynte m.m., og har en positiv indfly-
delse i området. 
  
Der er også grund til optimisme i 2016. 

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.: 
 

Formand Eva Toftebjerg Nielsen 55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk 
Næstform. Birgit Madsen  55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com 
Sekretær Johnny Holst  22 17 70 89  - j.holst@c.dk 
Kasserer Kim Errebo   24 66 77 17 - kerrebo@vordingborg.dk   
B-medlem Christina Christensen 50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com 
B-medlem Keld Nielsen   29 80 72 35 -  keld.hans@gmail.com 
B-medlem Ib Petersen   40 87 19 75 - ibpetersen353@gmail.com   
 

Suppleant Berit Kristensen  55 81 26 07 -  allan-berit@kristensen.mail.dk 
Suppleant Annette Kingombe  20 42 93 49 -  annette.kingombe@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! 
 

 

 Ti   12. Jan    1900 Bankospil 

 Ma  18. Jan   1830 Spiseaften 

 On  27. Jan    1900 Østmøns Lokalråd: Dialogmøde med kommunen 

 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 er i Borre Forsamlingshus, hvis andet ikke er anført.   
 

Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.  

Borre og Omegns Borgerforening 
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DEN ØSTMØNSKE BAGE DYST 

Forsamlingshusets bestyrelse besluttede 
i august at arrangere det vi den gang 
kaldte ”Møns Kagebord” en gang i efter-
året. Det endte med at blive til ”Den Sto-
re Østmønske Bage Dyst” til gennemfø-
relse søndag den 1. november, hvor vi 
havde sat deltagerantallet for bagere til 
mindst 10 for at gennemføre. Jeg var 
usikker på, om det var muligt at gennem-
føre, men nu var det besluttet, og så blev 
der lagt 100% energi i at få det gennem-
ført.  
 
Vi havde sat en annonce i Ugebladet for 
Møn, sekretøren havde skrevet en artikel 
om dysten, som Ugebladet tog med, pla-
kater i nærområdet var sat op, mail ud-
sendt og venlige medlemmer havde 
rundkastet arrangementet på Facebook. 
Endvidere var sekretøren blevet inter-
viewet af Sjællandske i forbindelse med 
Lokalrådets GF. Alt i alt fin foromtale. 
 
I mellemtiden kunne vi tænke over, hvor-
dan det skulle forløbe, da vi rent faktisk 
ikke havde talt præcist om det. Det var 
derfor glædeligt, og lidt overraskende, at 
der meldte sig 20 deltagere, som ville 
stille op med hver sin kage.  
 
Det var et flot syn, da alle bagerne hav-
de sat deres kager op ved deres num-
mer. Der var virkelig meget at se på, og 
kagerne var meget forskellige. Der var 
ca. 75 deltagere alt i alt, som først skulle 
gå rundt og vurdere kagerne på deres 
udseende og bedømme den kunstneri-
ske udførelse. Herefter var der en lille 
pause, hvor bagerne skar kagerne ud, - 
ikke deres egen, for bagerne var helt 
anonyme til afgørelsen faldt. 

Herefter var der kagesmagning, - og 
der blev smagt og smagt på de mange 
lækkerier, og drukket kaffe i kandevis. 
Herefter skulle man vurdere kagerne 
efter smag, og endelig skulle den en-
kelte vurdere, hvilken kage der alt i alt 
skulle kåres som henholdsvis nr. 1, 2 
og 3. 
 

Poul Poulsen, Sjællandske, var mødt 
op og fotograferede alle kagerne og 
gennemførte mange interview med ba-
gere og smagere, - og han smagte selv 
på mange kager så jeg, og han så glad 
ud. 
 

Lasse Odgaard Hansen, Torben Niel-
sen og sekretøren talte stemmerne op. 
Der var afgivet 73 stemmesedler. Det 
var nu ikke helt lige til. Alle kager hav-
de fået stemmer, og der var tæt løb i 
toppen. Vi kunne dog kåre de 3 vinde-
re uden lodtrækning, og det blev: 
 

Kage nr. 11, Anne Fischer, fik første 
pladsen (tv. på foto). 
Kage nr. 5, Eva Christiansen, fik anden 
pladsen (th. på foto). 
Kage nr. 12, Rosa Mathilde Odgaard 
Hansen, 11 år, fik 3 pladsen (midt fo-
to). 

ØL ER VIDENSKAB 
Tirsdag den 17. november gennemfør-
te Biografen Stege er ganske særligt 
arrangement under titlen ”Videnskaben 
bag godt øl”. Da Brita er en ganske ha-
bil øl brygger, måtte vi naturligvis delta-
ge. 

Der var tale om et foredrag af senior-
forsker Henrik Fossing, som blev trans-
mitteret til 35 – 40 biografer m.m. fra 
Århus Universitet. Foredraget ville om-
handle den naturvidenskabelige bag-
grund for at brygge øl. Herunder om 
vandets betydning, hvordan korn spi-
rer, hvordan man fremstiller malt af for-
skellig art, forklaring om enzymernes 
betydning for stivelse og sukker, hvor-
dan gærceller omsætter sukker til alko-
hol m.m.  

Jeg tænkte lidt over, om det var muligt 
at holde ud i et par timer, når foredra-
get var på et biograflærred, men det 
viste sig, at aftenen var yderst spæn-
dende, belærende og underholdende. 

Det begyndte dog med en forsinkelse 
på 15 minutter, hvor personalet heroisk 
kæmpede med teknologien, for at få 
det til at funger optimalt. Som kompen-
sation var Biografen Stege hurtige til at 
dele en øl ud til alle tilskuerne, - godt 
gået!  

Da billedet af Henrik Fossing tonede 
frem fra Århus, viste det sig, at man 
også dér var 15 min. forsinket, så vi gik 
ikke glip af noget, men fik til gengæld 
en god øl. 

Henrik Fossing var både morsom og 
interessant at høre på, og han vidste 
virkelig noget om øl. I løbet af foredra-
get var der smagsprøver på seks for-
skellige ølsorter, og her viste planlæg-
ningen sig at være imponerende. Per-
sonalet i biografen var klar med 
smagsprøver for hver enkelt af de 6 

forskellige øl på ”kommando” fra fore-
dragsholderen. Ingen sagde skål, før 
foredragsholderen sagde det, og her-
med skålede tilskuerne fra 35-40 andre 
steder i landet med hinanden på én 
gang! Det fungerede ret flot hele fore-
draget igennem og med alle 6 øl. 

Jeg vil ikke gå i detaljer om øllerne, 
men den første var en berømt (eller 
snarere berygtet) øl fra Belgien: Cuvee 
Chapeau. Den var godt nok fæl – 
smagte af brændt hest, hundekurv, 
halm og jordslået kælder! Det var fore-
dragsholderen helt klar over, og more-
de sig tydeligvis. Resten af smagsprø-
verne var heldigvis i top. 
 
Efter foredraget kunne alle sende 
spørgsmål på en SMS, som blev be-
svaret direkte fra foredragsholderen. 
 
Jo – det var i sandhed en herlig aften til 
en uforskammet lav pris af 30 kr. pr. 
deltager. Flot gået af Biografen Stege. 

 



TRADITIONEN TRO 

Søndag den 29. november gennemførte 

vi traditionen tro indvielse af Juleudsmyk-

ningen mm. i Borre, Ny Borre og Ålebæk 

med fakkeltog fra byskiltene til kirkeplad-

sen.  

Der var nu ikke mange fakler, hvilket nok 

skyldes det dårlige vejr. Det er i et sam-

arbejde mellem Borre Kirke, Dagli’Brug-

sen, Forsamlingshuset og Borgerforenin-

gen fakkeltog, kirkebesøg og efterfølgen-

de gløgg med æbleskiver gennemføres.  

Efter ”fakkeltoget” samledes vi i kirken, 

hvor Inge - Lise Olsen startede med op-

læsningen af et juleeventyr om ”Sørens 

spille”. En rørende historie om Søren der 

fandt en defekt spilledåse, men var lyk-

kelig for det lille ”klik” den gav. Det var 

det rene eventyr, skrevet af Rudolf 

Bruhn, som kun få kender.    

Herefter var der fællessang m.m. Efter 

denne hyggelige højtidelighed gik vi over 

i Forsamlingshuset, hvor der var Gløgg 

og æbleskiver til alle – i rigelige mæng-

der. Selv om vi ikke var overvældende 

mange, var det en hyggelig tradition, som 

vi uden tøven fastholder. 

Forsamlingshusets formand, Torben 
Nielsen, uddelte gavekort på henholds-
vis 250 kr., 100 kr. og 50 kr. til vinder-
ne, som nedenfor er foreviget med for-

manden. 
Anne, Rosa Mathilde og Eva  med for-
manden. 
 
Der var en rigtig god stemning i For-
samlingshuset, og mange tilkendegivel-
ser om, at det var en god ide, som vi 
meget gerne må gentage. Det gør vi 
nok også, - så første søndag i novem-
ber vil blive kendt som dagen, hvor Den 
Store Østmønske Kage Dyst gennem-
føres i Borre Forsamlingshus. 
 
Fra Forsamlingshusets bestyrelse skal 
lyde et hjerteligt tak til de mange der 
stillede op med en kage, og til de man-
ge der kom og deltog i arrangementet. 
Vi håber på en succesfuld gentagelse. 
 
Og tænk - det kostede kun 50 kr. i en-
tre! 
 

HUNDESKOV I BORRE 
Af Lone Hammer 

Da kommunen rev huset ned på Klinte-
vejen 344, opstod der en mulighed for at 
lave noget specielt. Grunden er på 
10.000 m2, og det gav mange mulighe-
der. 

Østmøns Lokalråd var af kommunen ble-
vet spurgt om lokalsamfundet kunne bru-
ge grunden. På et møde i 
”KØST” (Kulturforum Østmøn) drøftede vi 
sagen og rigtig mange ideer kom på bor-
det. 

Grundens størrelse indikerede, at der 
kunne laves en ”hundeskov” med en be-
plantning af frugttræer og opsætning af 
insekthoteller, blandt andet for at kunne 
tiltrække insekter og fugle. Der var også 
forslag om at lave ”Landart”, det vil sige 
et kunstværk lavet af naturlige materialer 
som for eksempel sten og træ. Vi endte 
med at ville lave en ”hundeskov” og må-
ske senere noget Landart. 

En lille gruppe blev dannet til at gå videre 
med planerne. Den består af: Erik og 
Gurli Pedersen, Karin Blendstrup, Lise 
Pflug, Hans Sattrup og Lone Hammer. 

Først søgte vi Vordingborg kommune om 
brugsretten til arealet, hvilket vi fik med 
Østmøns lokalråd og KØST som an-
svarshavende. Dernæst ansøgte vi om 
35.000 kr. fra kommunens forskønnel-
sespulje, hvorfra vi fik 15.000. Det er 
desværre ikke nok til vores ambitioner, 
men der er dog andre fonde vi kan søge 
fra, så det gør vi. Vi var dog så heldige at 
få 300 meter trådhegn og 50 stolper fra 
Pantergrunden i Vordingborg. Alt i alt – 
tak til Vordingborg Kommune for deres 
imødekommenhed. 

En masse mennesker har været os be-
hjælpelige undervejs: Stig Søndergaard 
med hegnet, Jens Haubroe har med sto-
re maskiner revet buske og træer op, dér 

JULETRÆSFEST 
Årets sidste vigtige begivenhed var 
Borgerforeningen og Forsamlingshu-
sets fælles juletræsfest, som Birgit 
Madsen, Benthe Clausen, Kim Errebo 
og Christina Christensen sikrede en 
god afvikling af. Sidste år måtte vi afly-
se pga. næsten ingen tilslutning, men 
det var ganske anderledes i år. Over 80 
deltagere, heraf 34 mindre børn. Vi var 
så heldige, at vores børn og børnebørn 
kunne deltage i år, og det var bestemt 
en succes. 

En ret professionel ”Nissemor og Nis-
sefar” holdt ungerne beskæftiget fra 
start til slut. Der var sang, dans om jule-
træet, uddeling af godteposer, trylleri 
m.m. Ved afslutningen kunne hver en-
kelt få lov til at sidde på skødet af Nis-
sefar medens familien fotograferede på 
livet løs. Det var altså kun børnene, 
som fik denne gunst tildelt. 

Alt imedens ungerne var aktiveret, kun-
ne vi voksne købe øl, kaffe, æbleskiver 
og pølser, - og det gjorde vi så, alt me-
dens vi kunne hyggesnakke og nyde 
ungernes glade deltagelse. Mine børn 
og børnebørn var meget begejstrede 

for arrangementet, - og det var vist før-
ste gang ungerne var til juletræsfest. 
Tak til Møns Bank for sponsorering af 
Nisserne og tak til Klintebolcher for 
sponsorering af slikkepinde til alle bør-
nene.   



.  
 
 
 

  
 

 

Videre til Birthe Jarlbæk og se på glas, 
malerier og andre smukke ting, som Bir-
the så smukt maler. Hvis du vil lære at 
male smukke blomster, kan jeg anbefale 
Birthes kurser i blomstermaling. Hun er 
en guds benådet underviser, og man læ-
rer virkelig noget på en weekend.  

Videre på ruten måtte vi svigte Mette Fol-
mers glaskunst og Søren Madsens bille-
der og i stedet køre til et godt gemt sted, 
Pelikan Pels på Holmemosevej 9. Vi fik 
en lang snak med bundtmagermester 
Finn Agger, som villigt fortalte om stedet 
og arbejdet med at fremstille handsker, 
pelse m.m. Hele tagetagen på en side-
bygning er indrettet som værksted og for-
retning, hvor man kan købe pelse, skind-
jakker, handsker m.m. Har du en pels der 
skal ændres, så er Finn manden tror jeg. 

Vi sluttede hos Mariann, som har Borre 
326-galleri & Studio. Her er også meget 
at se på, og Mariann har blandt meget 
andet lavet nogle skønne malerier, som 
specielt børn vil elske. Der ud over var 
der blevet åbnet og udstillet i sidebygnin-
gens underste etage, hvor vi bl.a. mødte 
Marianns mand, Inger Odgaard med 
hendes kunsthåndværk og Lasse Han-
sen med sine flotte foto.  

Vi kunne slutte med gløgg og hjemme-
bagt kage og sludre om alle indtrykkene 
på Juleruten. Alt i alt en helt igennem po-
sitiv oplevelse, hvor der alle steder blev 
budt på ”mundgodt” af forskellig art. Tak 
fordi I fortsat gider, og fordi flere er kom-
met til. 

hvor hegnet skulle stå, og har boret hul-
ler til stolperne. Han har desuden lovet 
fremover at medvirke til alt det der kan 
gøres med maskiner.  
Niels Olsen, vores uddeler i Daglig Brug-
sen, har doneret 500 kr. til bespisning af 
det arbejdende folk. Vi fik en lækker fro-
kost og kager til eftermiddags kaffen. Er-
ling Hemmingsen har hjulpet med at rette 
stolper ud og har boret en masse huller i 
dem, Lasse Hansen fra Mosesvinget skal 
også have tak for at hjælpe med det tun-
ge arbejde omkring opsætning af hegns-
stolper. 

Der har været en hel del flere, som har 
hjulpet os i denne første fase af arbejdet. 
Ud over de allerede omtalte, kan næv-
nes: Lisbet Hansson, Erik Hansen fra 
Ålebæk, Lasses søn, Torben og Eva Tof-
tebjerg Nielsen, Keld Nielsen, Ole fra 
Nordfeld og Leif Hammer. Jeg håber alle 
er nævnt og ingen glemt. 

Der har været flere arbejdsdage, hvor vi 
har målt ud til hegnet, sat stolper i jorden 
med beton, teknisk set placeret el - vand 
og kloak ledninger igennem grunden, så 
vi ikke skader disse installationer. Vi har 
indkøbt en fin trælåge fra Naturstyrelsen 
med høje stolper og overligger, samt en 
mindre tråd låge der skal placeres ved 
den kommende indgangen fra kirkestien. 

I øjeblikket er der så vådt på grunden, at 
vi har besluttet at vente til foråret med 
det fortsatte arbejde. Vi håber at alle 
hjælpere vender tilbage med fornyede 
kræfter, og byder velkommen til flere. 

MORTENS AFTEN 
Tirsdag den 10. november gennemførte 
vi igen ”Mortensaften”, der som altid er 
meget hyggelig med mange deltagere. 
Alle roste den veltillavede andesteg og 
Ris a la mande, som Birgit Madsen, 
Eva Toftebjerg, Christina Christensen 
og Berit Kristensen havde fremstillet 
over et par dage. 

Rita Byager kom med 2 flot indpakkede 
”mandelgaver” og 2 mandler i sølvpapir 
– der var ikke overladt noget til tilfæl-
dighederne. Vi havde ikke selv tænkt 
på mandelgaver, så de var velkomne. 
Det var nogle af Sunes smukke håndla-
vede ting i træ, som blev vel modtaget 
af vinderne. Tusind tak til Rita og Sune. 
 

JULEKONCERT I BORRE  KIRKE 
9. dec. var der en hyggelig 
”Julekoncert” i Bore Kirke med vokal-
gruppen ”Real Moments”, som i 2006 
fandt sammen. De har siden gennem-
ført ca. 50 a capella koncerter. De sang 
iørefaldende julemelodier på en lidt an-
derledes måde end vi er vandt til, men 
synge – det kunne de. Ind imellem de-
res sange var der fælles sang af Jule-
melodier, - jo, vi kunne også synge, 
men det hjalp gevaldigt, at Real Mo-
ments sang med. Ca. 80 borgere havde 
en hyggelig aften i kirken. Efter koncer-
ten var menighedsrådet vært med varm 
og velsmagende gløgg og æbleskiver. 
Tak til Borre Kirke og menighedsråd for 
en stemningsfuld aften, som man kun 
kunne blive i julehumør af. 

JULERUTEN 2015 
Det er svært at nå det hele i december 
p.g.a. de mange arrangementer, men 
Juleruten måtte vi på, da der var flere 
nye på ruten.  

Vi startede hos en af de nye på ruten, 
Yvonne Danielsen’s butik LAVINIA på 
Klintevej 405. Her var meget at se på. 
Brugskunst, små møbler, køkkensager, 
søde sager med meget mere. Der er 
tydeligvis tale om ting af høj kvalitet til 
rimelige priser. Kvalitet, natur og miljø 
er nøgleordene i konceptet. Virkelig et 
besøg værd uanset årstiden. Butikkens 
navn stammer fra Yvonnes ophold på 
bl.a. Sri Lanka, hvor hun boede på Ho-
tel Lavinia. Det er pudsigt for mig, for 
jeg har været på Hotel Lavinia da jeg 
som 16 årig sejlede med Østasiatisk 
Kompagni og var dér – men den gang 
hed øen  ikke Sri Lanka, men Ceylon! 

Vi svigtede både Bodil Keramik og Ar-
teloco i Magleby, og Ole Jon Ørnum i 
Sømarke, selv om de også er værd at 
besøge. Det blev i stedet videre til 
smykkedesigneren Jørgen Bindesbøll i 
Mandemarke. Jørgen er hyggelig at 
snakke med og laver nogle smukke 
smykker.  

Så var det en tur hos Vivi og Uffe på 
Bakkegården, hvor der er meget at se 
på, - bl.a. var vi i deres dejlige arbejds-
rum med en storslået udsigt over bak-
kerne og vandet. Her sad Klaus Titze 
og flettede et af sine smukke værker.  


