Årsberetning for 2012 i Fanefjord sogns Beboerforening
til generalforsamlingen den 14. marts 2013 på Fanefjordskolen.
I januar måned præsenterede historiker Kirsten Lüthen-Lehn, på Møn Bibliotek, sin seneste bog:
”Øvrighed og godtfolk”, med beretninger fra livet på Møn fra 1700 tallet og frem til slutningen af 1900
tallet. Den 94 årige Kirsten sad smilende og med godt humør og signede bøger til de mange borgere, der var
mødt frem.

Beskæring i Fanelunden. Bestyrelsen var søndag d. 4. marts på arbejde med høgenæb, sav og river. Vi
har sagt ja til, at adopterer gadekæret ved Fanelunden og i foråret 2013 vil kommunen komme og beskære
og rense gadekæret og give råde og vejledning i at passe dette.
Det gamle Mejeri:
En gruppe blev dannet omkring ”Det Gamle Mejeri” til et Idémødet i Håbet den 9. feb., arrangeret af
Vestmøn Lokalråd, hvor bl.a. Nina og jeg var med fra Beboerforeningen. Senere havde jeg sammen med
Jesper Øager et møde med Brian Lindsten, som ejer ”det gamle mejeri”. En aftale kom i stand omkring at
holde et møde for borgerne i Damme/Askeby, for at høre om idéer til dette.
I mellemtiden havde arkitekt studerende, Morten Birk Jørgensen, fra Kunstakademiets Arkitektskole
henvendt sig til os og Fanefjord.Info, han var interesseret i gamle landsbyer, bl.a. fangede Fanefjordgade
hans interesse og ville gerne i sit afgangsprojekt komme med forslag til restaurering af f. eks. ”det gamle
mejeri” – og komme med skitser og idéer til Fanefjordgade, som blev færdig i jan. 2013 og blev præsenteret
her på stedet den 26. feb. plancherne hænger på gangen på Fanefjordskolen.
Mange interesserede var mødt op til idémødet d. 3. juni på Fanefjordskolen og selvom det var hele Fanefjord
-gade, det egentlige handlede om, var der stor fokus på Det Gamle Mejeri.
Dog oplevede vi, i gruppen, at det var noget op ad bakke med Mejeriet, jeg formåede, at komme på
kant med ejeren og da andre også var interesseret i at gøre noget ved det, overlod vi det til en gruppe med
mere slagkraft, Thomas Stecker og kompagni. Foreløbig er det mundet ud i, at den mest forfaldne bygning
ved Præstebjergvej er blevet revet ned af kommunen i dec. måned.
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Møn.nu: Profilering af Møn. En række meget initiativrige borgere på Møn har sat sig for, at nu er det
på tide at Møn kommer med på landkortet i kommune og et stormøde blev holdt i Den Bøhmiske Hal den 3.
maj med mere end 350 deltagere, på programmet har de bl.a. markedsføring og bosætning, erhverv, turisme
og uddannelse.

Den 16. april fik vi en frisørsalon i Fanefjord igen, Frisørhuset M/K, Lotte flyttede sin frisørsalon fra
Stege og herud og har eftersigende rigeligt at lave.

Foreningen for Bygnings- & Landskabskultur Møn uddelte diplomer og pris den 27. april i Den
Bøhmiske Hal, hvor to af diplomerne gik til Fanefjord, Hårbølle Mejeri og Fanefjordhallen, samt prisen gik til
Tostenæs Møllevej 6, for smuk tilbygning til et gammelt hus, fint indpasset i eksisterende miljø. Det
interessante er: at det var arkitekt Jesper Øager, Vindebæk, der har haft en finger med i spillet alle tre
steder.
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Strandrens, den 14. juni, fra Brøndegårdsvej til Madses Klint. 12 til 15 borgere var mødt op, det blev en
hyggeligt og effektivt aften.

Forandringernes tid var over os dette år
Af gode ting her i Fanefjord kan også nævnes, at Hårbølle Strand fik tildelt Blåt Flag af Friluftsrådet
med standerhejsning den 6. juni, hvor Fanefjordskolens 3. klasse cyklede derud og var med til
standerhejsningen, senere gik de på opdagelse i det lave vand, med net, iført waders og redningsveste,
vejledt af naturvejleder Elise Hvelplund, Vordingborg kommune. Det blå flag betyder, at der er
informationstavle, adgang til livrednings- og sikkerhedsudstyr og at der bliver etableret toilet faciliteter.

En af de forandringer som borgerne har strittet imod er:
Fanehaven, som den 7. maj blev til Dronning Fanes Børnehus, fusioneret med Gammelsø Børnehave.
En masse små prinsesser og prinser deltog i festlighederne, med afsløring af nyt logo, den røde snor blev
klippet over og et par kæmpelagkager blev spist, samt underholdning med Johnni Buch ved guitaren.
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Den næste der stod for skud i forandringens spor, var Fanefjord SuperBrugs, der blev konverteret til
Fanefjord Dagli´Brugs den 4. juni. Indkøbsvaner, krise og underskud i flere år, gjorde, at det blev en
nødvendighed for at overleve som dagligvare butik i vores område, vi har dog beholdt vores gode slagter,
som er meget populær og som et nyt gode, er der friskbagt brød i butikken og længere åbningstider. De
butiksansatte gør et ihærdigt arbejde for at priserne bliver bevaret på samme niveau som SuperBrugsens og
at specielle varer stadig, er at finde på hylderne.
Trods modstand i starten blev Fanefjord Sparekasse overtaget af Møns Bank den 1. juli, som så er
vendt tilbage til Vestmøn efter 5½ års fravær. Fanefjord Sparekasse fik en 111 årig historie, og den kan i
øjeblikket læses som Fanefjordhistorie i Beboer-nyt.

Og Fanefjordskolen blev til Møns Skole, Fanefjordafdelingen, da skolen startede efter sommerferien i
aug. måned. Et stort møde på skolen i nov. 2011 gjorde bl.a. at vi bevarede op til med 6. klasse på vores
afdeling, dog har mange forældre, for at være mere sikker på børnenes kontinuerlige skolegang, valgt at
flytte deres børn til de omliggende friskoler, så der pt. er ca. 120 børn på Fanefjordskolen, men lige nu er der
kommet 17 børn fra friskolerne til Møn Skole.
I mange år har 0. klasse haft fra 22 til 24 børn, så det er ikke børn der mangler her i området.
En af de gode ting er at ”Det Gamle Plejehjem” i Vollerup er blevet solgt og er blevet til ”Møn Retreat
Center”, der er liv nu, den helt store renovering har været i gang hele året, og vi har store forventninger til at
der kommer noget godt ud af anstrengelserne.
Sct. Hans aften – Der var ingen børn og derfor ingen heks, måske havde folk benyttet sig af, at det var
lørdag og taget længere væk? det var lige før, at både båltaler og prismodtager dukkede op før borgerne, vi
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ventede lidt med at begynde og langsomt kom der ”tilskuere” til. Forfatter Jørgen Munk Rasmussen holdt
båltalen og Rene Bloch fra Galleri 44, modtog Fanefjordprisen. De nye mennesker på Det Gamle Plejehjem
kom og et selskab fra Damsborg dukkede også op, så der var nogen der fik glæde af bålet og sang med på
sangene, det blev trods alt en dejlig aften.

Kommunen har i år taget fat på oprydning/renovering af gravhøje og fortidsminder i landskabet og i
vores område blev det i første omgang Mortens Høj, som ligger i Fanefjord Skov i fortsættelse af Fibigervej.
Der er blevet sat en oplysningstavle op ved mindehøjen overfor Fanefjord Skovpavillonen. Og renoveringen
af Målerhøjen var søndag d. 2. sept. hvor folk fra kommunen var i gang med de store redskaber, beboerne
var inviteret til at deltage, der løbende kom og var med. Resultatet blev en flot rund høj der knejser stolt i
landskabet.

Fra idémødet i Håbet den 9. feb. var en af idéerne, at få etableret en Rudolf Steinerskole og
børnehave. Børnehaven Turmalin så dagens lys den 1. okt. og startede overvældende med 14 børn, der er
plads til 22. Pædagogerne arbejdede ihærdig på at få alting på plads i aug. og sept. måned. Foreløbig holder
de til hos mig i Vollerup på dispensation. Holdet bag etableringen, arbejder nu ihærdigt på at få en skole op
at stå også, og et blivende sted for både børnehave og skole.
Beboerforeningen har i 2012 deltaget i samarbejdet med Vestmøn Lokalråd for at etablere en
shelterplads i Slotshaven. Vi har i samarbejde med lokalrådet søgt midler til etablering af en shelterplads
med tre shelters og et muldtoilet. Pladsen skal kunne rumme en skoleklasse.
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Kommunen har arrangeret korte vandreture i lommeformat, her i området er det en tur rundt om
Præstebjerg, gennem Fanefjord Bypark og ad Fanefjordgade, kan lånes på Biblioteket.
Fanefjord et sogn på Møn, er udsolgt for lang tid siden og vi blev enige om at lave en ny, med
opdateringer til vor tid, Lene Buur, Mikael Venge og undertegne er gået i gang med arbejdet.
Vi arbejder på at få lavet en evighedskalender med forsider fra Beboer-nyt, til salg sidst på året, havde
søgt Fanefjordfonden om midler til at trykke den, men kom ikke i betragtning, vi prøver igen i år.
Ambassadører er blevet etableret i år, efter en idé fra Mona Hvid, Landliv A/S. Der er blevet lavet en
velkomstpakke med relevant materiale for området. Vi har i Beboerforeningen sagt ja, til at give et gratis
medlemskab i et år, til nye beboere. Ambassadørerne fungerer fint og får meget ros, mange nye borgere er
meget glade for besøget. Her i området er det: Eva Vestergård, Lillian Sand og Henriette Olsen, så kender du
til nye folk i området, så henvend dig til en af dem. Vi har på et år fået 24 nye gratismedlemmer, det første
år. Det vidner om en del tilflytning, her i vores område, dog er en del af dem er sommerhusejere.
Ellers har vi fået 9 nye medlemmer i 2012 og 11 er udmeldt, af forskellige årsager. Men allerede i år – 2013 har vi fået 6 nye medlemmer.
En gruppe under Vestmøn Lokalråd, har arbejdet flittigt på at få lavet en shelterplads i området, og
pladsen er udpeget af Fanefjord Skovs bestyrelse til Slotshaveskoven helt ud ved kanten til stranden med
nedgang til denne, næsten alle tilladelser er på plads og når høringsperioden i marts 2013 er ovre, skulle
byggeriet kunne begynde.
Beboer-nyt er flot illustreret af Pia Thaulov, og af Fanefjordhistorier er der udover
Fanefjordsparekasses historie, meget aktuelt bragt ”Erindringer fra Fanefjord Mejeri”, ”Rejsegilde på
Fanefjord Alderdomshjem” også aktuelt og Bylauget der fortsat fungerer, en historie om Hårbølle Bylaug af
Børge Diness.
Vores hjemmeside blev nyrenoveret af vores webmaster Johnni Buch i dec. måned som en julegave til
foreningen og vi håber at den er nem at finde rundt i og tilfredsstiller vores medlemmer. Det aktuelle
Beboer-nyt bliver lagt ind, samt det forudgående bliver der, således at der altid ligger to nr. der. Alle
historierne bliver efter de er bragt i Beboer-nyt lagt ind på lokalhistorie. Billedet arkiv med aktiviteter i
sognet ligger også på hjemmesiden.
Vi har et samarbejde i gang med Møn.Nu omkring mere fibernet på Vestmøn, SEAS/NVE skulle komme
med et udspil her i foråret, så både Røddinge og Hårbølle/Vindebæk kan få indlagt fibernet i de kommende
år.
Af nye tiltag er Nina og jeg i gang med at skabe samarbejde med Fanefjord IF omkring en skaterbane
nær skole og idrætshal. Der er masser af penge til børn og unge projekter i forskellige fonde.
Vestmøn Lokalråd og Eva Vestergaard, bosætningsgruppen har inviteret os til et samarbejde omkring
byvandring i Damme/Askeby i maj måned.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt år
med mange gode møder, gode arrangementer og et godt samarbejde og især en tak til Mikael
Venge skal lyde, for at lægge hus til ”klistermøder” og for udbringelse af Beboer-nyt!
Jonna Kjær-Nielsen - formand
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