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GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN 
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. 
 

I løbet af 2016 fik vi 24 nye medlem-
mer, hvilket er meget glædeligt. Der er 
næppe nogen bedre måde at lære sine 
naboer og medborgere på, end at mel-
de sig ind i Borgerforeningen - og delta-
ge i så mange arrangementer som mu-
ligt. 

Andre veje til at lære hinanden at kende 
på er ved indmeldelse i Foreningen Borre 
Forsamlingshus, hvor man samtidig giver 
støtte til bevaringen af Forsamlingshuset, 
som vi ikke kan undvære. 
 

Endvidere giver KØST en række mulig-
heder for hyggeligt og konstruktivt socialt 
samvær, og der ud over er der en række 
andre foreninger, som også er værd at 
deltage i.  
 

Der er intet der styrker naboskabet og 
fællesskabet som at deltage i forenings-
arbejdet eller de forskellige arrangemen-
ter. 
 

Man får som regel nedbrudt sine fordom-
me om andre, når man opdager hvor 
mange herlige mennesker der er på 
Møn, og det er nu en gang lettere at 
snakke med naboen om beskæringen af 
et træ, en hund der larmer eller andre 
ting i hverdagen som irriterer, hvis man 
har siddet sammen i Forsamlingshuset 
og spist god mad, eller arbejdet sammen 
i f.eks. Hundeskoven, haft møde med 
Bosætnings Ambassadørerne m.m. 
 

Vi respekterer dem der blot ønsker at 
være ”sig selv”, men hvis man vil fælles-
skabet, er der rig mulighed for at være 
med i det. Drop fjernsynet, iPad’en og 
mobiltelefonens tidsrøveri, og kom ind i 
fællesskabet. Enten som aktiv eller blot 
som deltager i arrangementerne. Du er 
velkommen ALLE steder. 
 

Rigtig Godt 2017. 
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   HUSK LIGE! 
 

 Ti 10. januar bankospil i Forsamlingshuset (1830) 

 On 18. januar Spiseaften (1830) 

 To 02. februar Østmøn Lokalråd, Dialogmøde (1900) 

 Ti 14. februar bankospil i Forsamlingshuset (1830) 

 On 22. februar Spiseaften (1830) 

 Sø 26. februar Fastelavnsfest i Borre kirke (1300) 

 Fr  3. marts Revy i Forsamlingshuset med/uden spisning 

 Lø 4. marts Revy i Forsamlingshuset med/uden spisning 

 To  9. marts Forsamlingshusets generalforsamling (1900) 

 Ti 14. marts bankospil i Forsamlingshuset (1830) 

 Ma 20. marts Generalforsamling i Borgerforeningen (1900) 

 Fr 24. marts Spiseaften (1830) 
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MØN STAFETTEN 
TV Møn indstiftede begrebet ”Møn Sta-
fetten” i 2014 og sendte første udsendel-
se den 4. Maj 2014. Overdragelsen af 
stafetten efterfølges af et interview på 
ca. ½ time, som ca. 14 dage efter sen-
des i TV Møn på Lokalkanalen. Møn Sta-
fetten introducerer hver uge en ny mod-
tager. 
 
Det kan være en person der har været 
særlig inspirerende, en man ønsker at 
anerkende, en der gør en forskel, en der 
har berørt en, en man ønsker at vide 
mere om, eller på anden vis har gjort sig 
fortjent til at blive offentlig kendt til glæde 
og inspiration for os alle. 
 
Selve stafetten er en kroget gren, hvorpå 
der er en ring med navnesedler på alle 
der siden har fået stafetten. Der sidder i 
dag over 100 navne på stafetten, og 
nogle har fundet anledning til at hænge 
en lille ting på stafetten, som de synes 

har en særlig betydning, - enten i relation 
til indholdet i samtalen eller Møn.   
Stafetten overleveres således fra en 
modtager til en anden, som har gjort sig 
særligt positivt bemærket i relation til 
Møn. Det er således en ære at få stafet-
ten. Den der modtager stafetten vælger 
og begrunder selv, hvem der efterfølgen-
de skal have stafetten. 
Når man er blevet ”udvalgt” til at modta-
ge stafetten og har accepteret modtagel- 

 
sen (gad vide om nogen har sagt nej), 
skal der laves en tv optagelse med 
modtageren som hovedperson. TV 
Møn, naturligvis med Sigurd bag ka-
meraet, mødet op på bopælen samme 
med Eva Brinch, som står for inter-
viewet. Her overdrager den tidligere 
modtager stafetten til den nye modta-
ger, og giver sin begrundelse for over-
leveringen. Herefter gennemføres et 
interview ude eller inde, alt efter vejr og 
omstændigheder. 
 
Indholdet i interviewet er helt op til den 
der har stafetten, men Eva er god til at 
få gang i snakken, og god til stille 
spørgsmål, så man kommer godt rundt 
i den pågældendes liv og levnet.  
 
Lørdag den 7. oktober fik jeg overleve-
ret stafetten fra Torben Nielsen (mon 
ikke alle kender Torben) med nogle 
pæne ord som begrundelse (tusind tak 
til Torben). Herefter blev jeg interview-
et af Eva i vores verandastue. Som 
vanligt snakkede jeg som et vandfald, 
men hyggeligt var det. Jeg tillod mig at 
hænge en lille uniformsknap fra en po-
litiuniform på stafetten. Med 40 år i po-
litiet måtte det være sådan. Efterføl-
gende overdrog jeg stafetten til Hans 
Sattrup, Liselundvej 18. Hans er også 
en der gør en positiv forskel på Møn. 
 
NY GÅRDBUTIK I BORRE 
Den 15. oktober åbnede en ny økolo-

gisk gårdbutik i Borre, Krumbækaard, 

Sønderbyvej 17, med en reception for 

alle interesserede, - og nysgerrige. Det 

er Tina Dam og Peter Jonassen, som 

de fleste vist kender, som har indrettet 

en dejlig gårdbutik, hvor man kan købe 

økologisk kød fra svin af Sortbroget 

landrace og Speltsau får. Kødet er cer-

tificeret som ”Vældfærdsdelikatesser” 

som det eneste landbrug på Sydsjæl -  

DEN ØSTMØNSKE BAGE DYST 
Som opfølgning på den store succes 
med en bage dyst på Østmøn sidste 
år, blev den gentaget den 6. november 
i år. 

Der var 14 ”Bagere”, lidt færre end sid-
ste år, men det synes som om, at ni-
veauet for udseende og kreativitet var 
noget højere. 

Efter at alle havde set grundigt på ka-
gerne, skulle der smages. Det blev der! 

Efter utallige kopper kaffe eller andet, 
og smagsprøver, kunne stemmesedler-
ne afleveres, hvorefter Kim, Lasse og 
jeg talte op og fandt frem til vinderne. 
Det var ikke så lige til - samtlige kager 
havde fået en hel del stemmer, og der 

var tæt løb mellem dem.  

Dog kunne formanden for Forsamlings-
huset, Torben Nielsen, overrække 
præmierne til: 

1. Lena Holm (kage 12) 

2. Freja Christoffersen (kage 7) 

3. Camilla Holsmose (kage 2) 

Fjerde pladsen (uden præmie) gik til 
Jacob Duvier (kage 1). Jeg har taget 
den med for at vise, at ikke kun udse-
endet har betydning. Jacobs kage 
smagte fantastisk! 

JUL I FANEFJORD SKOVPAVILLON 
I år var der rigtig julestemning i Fane-
fjord Skovpavillon gennem det meste 
af december. Som vanligt er det svært 
at nå det hele, men vi havde satset på 
en dag på stedet med børn og børne-
børn. 
 
Det var en god ide! Spejderne solgte 
juletræer uden for og inden for var der 
masser af juleboder med alt muligt 
sjovt og spændende. 

Det var en rigtig lækker julebuffet, hvor 
der ikke var sparet på noget. Gitte og 
Lars Kleist var hele tiden i nærheden 
for at servicere både spisende gæster 
og besøgende. 
 
To herlige ”nissekoner” underholdt ved 
det store juletræ med historier, eventyr 
og spil på historiske instrumenter (den 
ene var frue til den historiske instru-
mentmager på Ympehavevej). 
 
Vores 6 mindste børnebørn var meget 
optaget af underholdningen, og fik lov 
til at prøve de forskellige instrumenter. 
Faktisk havde vi nogle gode 
”barnepiger” i et par timer. 
 
Vore børn fik da også købt en del jule-
gaver, - de påstod det var langt under 
halv pris i forhold til julemarkeder i Kø-
benhavn og Nordsjælland! Herlig dag.. 



 Integrationsrådet er bindeleddet 
mellem Vordingborg Kommunes 
flygtninge og indvandrere og kom-
munalbestyrelsen i tilrettelæggel-
sen af kommunens generelle inte-
grationspolitik. 

 Integrationsrådet skal høres i sa-
ger, der vedrører etniske minorite-
ter i Vordingborg Kommune 

 Integrationsrådet kan på eget initi-
ativ afgive udtalelser om kommu-
nens integrationsindsats 

 Integrationsrådet kan stå for arran-
gementer, der fremmer integration 
og medborgerskab. 

Rådet har 17 pladser. 
De ni pladser fordeles mellem de største 
flygtninge- og indvandrergrupper og ef-
terkommere i Vordingborg Kommune. 
Hvis det ikke er muligt at finde repræsen-
tanter herfra, bliver mindre flygtninge- 
og indvandrergrupper repræsenteret. 
 
Herudover sidder der to repræsentanter 
for kommunalbestyrelsen i Vording-
borg, en repræsentant for skole- og ud-
dannelsesområdet, en repræsentant for 
fritids/foreningsområdet, en repræsentant 
for sundheds- og ældreområdet, en re-
præsentant for frivillighedsområdet og en 

repræsentant for sprogskoleområdet. 
Farid Faizi, Afghanistan, er formand og 
Drissia Knudsen, Marokko er næstfor-
mand for rådet. 
 

Herefter fik vi en orientering om den nye 
Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik. 
 

Efter denne orientering var der gruppear-
bejde, hvor man kunne tilmelde sig for-
skellige grupper, alt efter interesse ud fra 
den politiske målsætning, at der er et al-
sidigt kultur -, idræts – og fritidstilbud for 
flere borgere. 

land, Møn og Lolland-Falster. Velfærds-
delikatesser® er en nyudvikling inden 
for dyrevelfærdskød. Det har til formål 
at fremme naturligt og alsidigt husdyr-
hold på mindre, økologiske bedrifter. 
Dette gøres for at bevare og udnytte 
den biologiske mangfoldighed, herun-
der husdyrracer, der er tilpasset det 
danske og nordiske klima og tradition. 

Tina og Peter har 5 søer, og som ægte 
økologer har de alle navn og som or-
nen ”Piccolo” (den må være ret lille) 
hygger sig med og skaffer masser af 
super godt kød. Grisene går ude hele 
året under gode forhold. Har man set 
grise i stald og grise i det fri, ser man 
tydeligt forskellen på deres adfærd, - 
ingen tvivl om, at de frie grise har det 
herligt. Kun når søerne farer (føder) er 
de i egen fold med hus og tørt halm.  
 
Selvfølgelig har Speltsau fårene også 
navn, og her er det vædderen Ferdinan 
(troede det var en tyr) der sørger for 
formeringen. Spelsau er af nordisk op-
rindelse. Fra Norge er den helt tilbage i 
vikingetiden blevet spredt til de andre 
nordiske lande og ligner derfor fårene 
på Færøerne, Island og Grønland.  
 
Tine og Peter opdagede racen på Ros-
kilde Dyrskue i sommeren 2014 og blev 
meget fascineret af deres meget fine 
pels og mange forskellige farvekombi-
nationer.  

Hvis du vil have et kort til . Grupperne arbejdede ihærdigt med ho-
vedspørgsmålene, som skulle uddybes: 

 Forslag til handling/ide/aktivitet 

 Hvem sørger for, at det gennem-
føres (roller og ansvar) 

 Hvad krævet det at få dette gen-
nemført (tid og ressourcer) 

Der kom mange ideer og forslag frem, 
men sekretøren måtte forlade mødet på 
det tidspunkt. 
 
Dagsordenen indeholdt yderligere sta-
tus på pilotprojektet om foreningsudvik-
ling, budgettet for 2017, orientering om 
puljen for kreativitet og idræt i den åbne 
skole og den nye Foreningsportal. Slut-
teligt var der mulighed for spørgsmål og 
andet til udvalget. 
 
Det var et godt dialogmøde, og det er 
flot at kommunen på denne måde for-
søget at involvere så mange som mu-
ligt i udviklingen og beslutningerne på 
området.  
 
Du kan læse meget mere om de for-
skellige politikker og strategier på 
www.vordingborg.dk  

Racen er desuden kendt for sin gode 
smag. Lammene fødes typisk fra april til 
juni, og tilbringer hele deres liv i det fri. 
De lever udelukkende af modermælk og 
græs. Deres får har M-3 status. Det vil 
sige, at de er overvåget af myndigheder-
ne og er sygdomsfri. 
 
Der var pænt mange, som lagde vejen 
forbi ved ”receptionen”, - hvor dyrene alt-
så kun deltog i fryserne. Ud over kød fra 
egne dyr, kan man også købe mange for-
skellige lokale produkter. Åbningstiden er 
lørdag fra kl. 1000 til 1400 og søndag fra 
kl. 1000 til 1200. Bestemt et besøg værd. 
Til lykke til Tina og Peter med deres 
gårdbutik. 
 

GF I ØSTMØN LOKALRÅD 
Torsdag den 27. oktober 2016 havde vo-
res meget aktive Østmøn Lokalråd gene-
ralforsamling, hvor der som vanligt var 
mødt talstærkt op. Formanden for Øst-
møn Lokalråd, Torben Nielsen, bød kl. 
1900 velkommen og her var både For-
samlingshusets højttaleranlæg og nye 
projekter i brug. Niels Brixvold blev valgt 
som dirigent, og så var det hele lagt i go-
de hænder. 
 

Som altid fik vi en fyldestgørende beret-
ning fra formanden, som indeholdt man-
ge emner: Landsbyplaner, Østerpol (hvis 
skæbne afgøres den 1. april i år), Hunde-
skoven, Fibernet og mobilnet, biosfære-
projekt, kloakering og fartdæmpning i 
Magleby, Krigers Flak, visioner i Klint-
holm Havn, affaldsplaner, erhvervskonfe-
rence, vindmøller, flygtninge, face book, 
dialogmøder og flexture. Der er og har 
været nok at se til for lokalrådet. 
 
Efter beretningen var der debat, der som 
vanligt forløb på en sober måde. 
 
Ved valg til bestyrelsen udtrådte Anne 
Marie Hørlyck og Martha Johnsen, der 
som tak for indsatsen fik en smuk buket 
blomster. Ganske velfortjent.  

http://www.vordingborg.dk


  
 

 

En ny iværksætter, Allan Andersen, for-
talte om sine meget gode erfaringer med 
at samarbejde med Vordingborg Erhverv 
A/S og kommunen. Han havde fået en 
ide til at udvikle ”Wrappen” under en rej-
se i Thailand, hvor det var en almindelig 
spise (en slags pandekagekræmmerhus 
med forskelligt fyld). Han var glad for den 
hjælp han fik fra Vordingborg Erhverv og 
sagde: ”Det har været en fantastisk rej-
se”. 
Kl. 2000 var der fri debat med blandede 
indlæg, - naturligvis kunne nogen ikke 
nære sig for at tale om fibernet og mobil-
dækning, selv om det var uden for pro-
grammet og intentionerne hermed. Alt i 
alt en fin aften. Igen – stor respekt for 
”Erhvervsgruppen” under Østmøn Lokal-
råd. 
 
DIALOGMØDE MED FORENINGERNE 
Torsdag den 3.november 2016 afholdt 
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vor-
dingborg Kommune dialogmøde med for-
eningerne i kommunen i festsalen på Gå-
setårnsskolen i Vordingborg. Der var lagt 
op til en orientering om kommunens poli-
tik på området, hvor foreningerne ville få 
mulighed for at komme med forslag og 
ideer. Endvidere orientering om en ræk-
ke relevante emner for foreningerne og 
de frivillige, samt orientering om Integra-
tionsrådet i kommunen. Der var naturlig-
vis både noget spiseligt og drikkeligt un-
der mødet. 
 
Eva Sommer – Madsen, formand for ud-
valget, bød velkommen til de mange 
fremmødte, hvorefter et medlem fra Inte-
grationsrådet gav en omfattende oriente-
ring om Integrationsrådets formål og vir-
ke, hvoraf lidt info er angivet nedenfor. 
 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbe-
styrelsens integrationsindsats er effektiv 
og sammenhængende og fremmer etnisk 
ligestilling. 

Herefter var der valg, nogle på genvalg 
andre foreslået under generalforsamlin-
gen. Valgt blev Jørn Borch, Claus Chri-
stensen, Jens Haubroe, Jan Schlegel og 
Lars Christoffersen. Formanden bød 
Jørn Borch og Claus Christensen vel-
kommen i lokalrådet som nye medlem-
mer. 
 

Du kan læse detaljer m.m. på 
www.oestmoen.dk, hvor du også har 
mulighed for at skrive dine kommentarer 
eller komme med ideer og meninger. 
HUSK dialogmøde den 2. februar i 
Forsamlingshuset kl. 1900. 
 

ERHVERVSKONFERENCE 
I foråret 2014 udfærdigede og vedtog 
Østmøn Lokalråd en udviklingsplan for 
mere liv på Østmøn. Formålet var at fast-
holde og helst øge bosætningen på Øst-
møn. Derfor formulerede man 2 overord-
nede målsætninger: 
 

At skabe vækst og udvikling på Østmøn 
med øget bosætning, flere iværksættere 
og arbejdspladser. 
At skabe attraktive levevilkår på Østmøn 
for nuværende og kommende beboere. 
 

I den relation blev der formuleret 3 områ-
der for aktivitet: 
 

1. Bosætning 

2. Landsbyforskønnelse 

3. Erhvervsudvikling 
 

Hvert område har en arbejdsgruppe. 

”Erhvervsgruppen”, som består af Tor-
ben Nielsen, Niels Olsen, Brita Riise og 
Jan Schlegel, arrangerede tirsdag den 
1. november, i samarbejde med Vor-
dingborg Erhverv A/S, ”Konference for 
mikrovirksomheder og iværksættere på 
Møn” til afholdelse i Borre Forsamlings-
hus. 
Torben Nielsen bød præcis kl. 1900 
velkommen til 38 fremmødte deltagere 
og gennemgik aftenens program, - igen 
kom den nye projekter på arbejde. Her-
efter overlod han scenen til Vording-
borg Erhverv A/S. 
Vordingborg Erhverv A/S består af en 
bestyrelse på syv medlemmer – tre 
valgt af Vordingborg Erhvervsforening, 
en valgt af handelsforeningerne, to 
valgt af kommunalbestyrelsen, samt 
kommunaldirektøren. Det daglige arbej-
de ledes af 6 ansatte, hvor Susanne 
Kruse Sørensen er direktør og Dan 
Holck – Hansen er erhvervsservice-
chef. 
 
Susanne Kruse Sørensen orienterede 
om de forskellige strukturer og opgaver, 
herunder om tiltrækning af og fasthol-
delse af virksomheder. Det omhandler 
bl.a. markedsføring, hvor man nyttiggør 
Facebook og andre sociale medier, 
projekter, samarbejdspartnere.  
 
Endvidere om iværksætter miljøer, hvor 
kommunen faktisk har fem iværksætter-
miljøer, som er for alle brancher og for 
både nystartede og for virksomheder 
med 2-3 ansatte. Miljøerne giver ad-
gang til et stort netværk og skaber sam-
arbejde på kryds og tværs – og dermed 
vækst og udvikling i sidste ende.  
 
Der er f.eks. tale om noget så eksotisk 
som ”Spirepladser” (gratis kontorplads 
h o s  V o r d i n g b o r g  E r h v e r v ) , 
”Techcubator” (teknologi specielt), 
”futuRUM” (digitale forretningsideer).  

Herefter tog Dan Holck – Hansen over 
og orienterede om vilkår og muligheder 
for mikrovirksomheder på Møn, og 
hvordan Vordingborg Erhverv A/S hjalp 
virksomhederne. Herunder om vigtighe-
den af et godt netværk, markedsføring, 
vidensdeling og synlighed. Han oriente-
rede om MikroVirk, et netværk for virk-
somheder med op til 10 ansatte, samt 
”Raketvækst”, som handler om sparring 
i opstarten for de virksomheder som vil 
vækst. Det vil f.eks. sige strategiudvik-
ling, handleplaner, workshop og opfølg-
ning. 

 
Så var der pause for indtagelse af no-
get lækkert mad, som Niels Olsen hav-
de lavet med hjælp fra Annette Kingom-
be og Brita Riise (jeg mener Eva Tofte-
bjerg snuppede det meste af opva-
sken), hvorunder der var rig mulighed 
for udveksling af ideer, erfaringer og 
meget andet. 
 
Efter denne pause tog Kim Errebo, 
kommunalbestyrelsen, over og oriente-
rede om Vordingborg Kommunes stra-
tegi for virksomheder m.m. Det handle-
de blandt andet om, at det skulle være 
nemt at bo og drive sin virksomhed i 
kommunen, hvor der er fokus på at 
skabe gode rammevilkår. Herunder er 
der en særlig strategi for mikrovirksom-
heder. 

http://www.oestmoen.dk

