
 

Velkommen til Møn. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Bosætnings-Ambassadørerne på Østmøn er en gruppe af frivillige mønboer, som 

gerne vil sikre nye tilflyttere en god modtagelse og introducere dem til det sociale og 

kulturelle liv i lokalområdet. Vi er glade for, du har valgt at bosætte dig på Møn.  

  

For at give dig den bedste oplevelse af dit lokalområde, er bosætnings ambassadør 

ordningen delt op i Vestmøn og i Østmøn, hvilket sikrer dig de nyeste oplysninger 

om dit lokalområde fra vores frivillige Bosætnings-Ambassadører. 

  

Bosætnings-Ambassadør ordningen er startet og støttet af Vestmøns Lokalråd og 

Østmøns Lokalråd. 

  

Vi er glade for du har valgt at bosætte dig på Møn, og vi tror, du bliver glad for den 

beslutning. 

  

Vi er mange der gerne vil se dig, så derfor har Bosætnings - Ambassadørerne 

samlet en velkomstpakke med oplysninger og gaver fra hele Møn. Her er noget for 

hele familien.  

  

I velkomstpakken finder du oplysninger om: 

Service, institutioner, transport, kultur, fritid, natur m.m. 

  

Der findes et stærkt socialt netværk på Internettet, - blandt andet på Facebook. Vi 

har samlet gode links til internet og til Facebook grupper. 

  

Der er også et meget stærkt netværk af borgerforeninger, ejerlaug og lignende 

foreninger, der vil blive glade for at se dig. Ligeledes finder du et stærkt netværk 

gennem sportsforeninger, danseklubber, cykelklubber m.fl. 

  

Kulturen blomstrer på Møn, - du finder brochurer fra mange forskellige kulturelle 

arrangementer, museer og andre oplevelser. Der sker faktisk mere, end du kan 

overkomme! 

  

Der er også et rigt og varieret handelsliv på Møn med mange dagligvarerbutikker og 

specialforretninger. 

  



Bosætnings Ambassadører på Østmøn: 

Jens Sørensen  Tlf: 4075 2637 

Elmelundevej 5, Elmelunde E-mail: jenssorensen@msn.com 

  

Lissi Larsen    Tlf.: 5581 3383 

Klintevej 261, Elmelunde E-mail: lsl.elmelunde@mail.dk   

  

Ea Trane,    Tlf.: 2162 1297 

Dalkildevej 11, Råbylille  E-mail: ea.trane@gmail.com  

  

Hans Sattrup,                            Tlf.: 5581 2162 

Liselundvej 18, Ålebæk           E-mail: keld.hans@gmail.com  

  

Johnny Holst,   Tlf.: 2217 70 89 

Ålebæk Strandvej 2, Ålebæk E-mail: j.holst@c.dk 

  

Lars Christoffersen,                 Tlf.: 5581 1261         

Sømarkevej 2, Magleby  E-mail: larschristoff@gmail.com  

  

Karin Blendstrup,   Tlf.: 2611 7140 

Klintevej 496 A, Magleby E-mail: mosovik@mail.dk 

  

Ole Jon Ørnum,   Tlf.: 5581 2305 

Kasperstræde 10, Sømarke E-mail: ole.jon@oernum.dk  

  

Jette Kølle,    Tlf.: 4014 8499 

Katinkavej 9, Klintholm Havn E-mail: jisk@mail.dk  

  

Mona Nielsen  Tlf.: 5581 8802  

Udbyvej 18, Udby  E-mail: mona0150@hotmail.com 



 Som tilflytter skal du, som alle andre steder, selv gøre noget for at føle dig hjemme 

på Møn.  

  

Her findes masser af skønne mennesker. Glem alle vilde påstande om indesluttede 

og utilnærmelige øboere, og glem alt om nedladende udtryk som ”udkants 

Danmark”. Er du selv åben og imødekommende, vil du opleve en fantastisk 

imødekommenhed og hjælpsomhed, og du vil opleve Møn, som vi ser stedet, 

Danmarks skønneste ø, - intet mindre! 

  

Der er mange tilflyttere på Møn, og når man først har bosat sig her, bliver man i 

langt de fleste tilfælde boende resten af livet.  

  

Det bliver respekteret, hvis man ønsker at ”være sig selv”, men hvis du vil leve med i 

dagliglivet så: 

  

 gå ind og hils på dine naboer 

 tilmeld dig nogle foreninger  

 deltag i noget frivilligt arbejde 

 deltag i fællesspisning 

 mød op til borger - og dialogmøder  

 støt op om dit lokalråd, din ø og din kommune 

 kom til banko, loppemarkeder, dragefestival, fastelavns arrangementer og meget 

andet 

  

så tror vi, at du bliver lige så glad for Møn, som vi er.  

  

Velkommen 

 


