
MANDEMARKE BYLAUG 

 
 

 

NYHEDSBREV MANDEMARKE BYLAUG 

FEBRUAR 2020 

Rigtig godt nytår til alle i bylauget. 

Vi håber, at I alle har haft en god jul og kommet godt ind i det nye år. 

Tusind tak til juleudvalget for et vellykket arrangement, og mange tak 

til Birgit, der åbnede sit hyggelige hus for os. 

Bestyrelsen er godt i gang med at få styr på aktiviteterne til foråret 

2020, vi sender det endelige program så snart vi har det helt klar.  

Vi arbejder på et arrangement med Naturstyrelsen omkring Tørvelukke 

og naturpleje m.m. i marts måned. 

En arbejdsdag i Tørvelukke 

Et Besøg på Teater Møn på Magleby gamle Skole. 

En tur i skoven med Leif. 

Fast lagte arrangementer og datoer: 

D 11. 4. Påske Lørdag.   Smeden i Bogø By - et besøg i et fantastisk, 

teknisk museum.  Kl.10 -12.  Mere info når vi nærmer os. 

Den 20. Juni Skt.Hans 

Den 8. August Generalforsamling hos Sofie 

Den 6. September  Mandemarke Udstillingen. 

Nye beboere 

Der sker lidt i byen. Helmos hus og Mikael Kuttners hus er blevet solgt - 

vi siger velkommen til jer nye og glæder os til at møde jer. I er altid vel-

komne til at kontakte os, hvis der er noget I ønsker at spørge om eller 

at få hjælp til. 

 

Den13.december 2019 sendte Ken Block Jakobsen denne besked i en 

mail: 
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Kære Mette og resten af Mandemarke. 

 

Det gør os ondt at måtte skrive denne mail til jer. 

Anne Sofie og jeg har besluttet at gå videre i livet, hver for 

sig. Vi er så kede af, at vi ikke kommer til at være en del af 

det fantastiske bysamfund, som vi ellers havde set meget 

frem til. 

Der er så mange følelser og bristede fremtidsdrømme for-

bundet med grunden og Mandemarke, at ingen af os har 

lyst til at være ene ejere af grunden og dermed fortsætte 

projektet. Vi har besluttet at sætte grunden til salg og vi hå-

ber og ved, at I vil tage godt imod den nye ejer. 

Vi ønsker jer alle alt det bedste fremover. 

Mvh  Anne Sofie og Ken 

 

Hjertestarter 

Vi kan fortælle, at vi har sendt en ansøgning af sted til Trygfonden om 

en hjertestarter til Mandemarke, så må vi se om vi kommer i betragt-

ning. 

Teater Møn 

Teater Møn på Magleby gamle skole, har sendt et flot program ud for 

sommer sæsonen. Vi medsender programmet så I kan se det. Det kun-

ne være hyggeligt at ses til nogle af forestillingerne.  

Østmøns Naturforening 

Så er der kommet en indbydelse til generalforsamling i Øst Møn Natur-

forening, som bylauget er medlem af, vi sender indbydelsen. 

Medlemsliste 

Det sidste vi sender, er en revideret medlemsliste - se den igennem og 

kom med evt. rettelser. 

 

Mange kærlige Hilsner  

På bestyrelsen vegne  Mette Folmer. 


