MANDEMARKE BYLAUG.
FORÅR 2015

Kære medlemmer.
Som I kan se, er foråret kommet til Østmøn
Vi har holdt det første bestyrelsesmøde i 2015 og har en masse nyt at skrive ud om, bl.a.
programmet for det næste halve år, så I kan få datoerne i kalenderen allerede nu.
Den nærmere beskrivelse m.m. af arrangementerne kommer, når det enkelte arrangement nærmer
sig.
Programmet
Lørdag d. 23. maj

Orkidetur

Lørdag d. 20. juni.

Skt. Hans

Lørdag d. 27. juni

Mande Marked

Lørdag d. 11. juli

Kunst og kreativitet (mere herom lidt længere nede i nyhedsbrevet)

Lørdag d.08. august

Generalforsamling

Søndag d.23.august

Havebesøg hos Hans og Kjeld på Liselundvej

Kunst- og kreativitetsudstilling d.11.juli.
Vi synes det er tid til at gentage en kunst- og kreativitetsudstilling, hvor alle de kreative mennesker
i Mandemarke deltager:
Maleri, strikning, broderi, keramik, blomsterbinding, smykker, sten, sommerfugle, glas, akvarel,
antikke ting, foto, træarbejde, syning, digtning, fugle m.m.
Vi opfordrer alle, der hygger sig og arbejder med noget kreativt til at melde sig.
Det er en 1-dags udstilling hos Søren og Mette med fernisering den 11. juli. Der kommer mere
information når tiden nærmer sig, men allerede nu kan I begynde at overveje, hvad I har lyst til at
udstille.

Stort tillykke til Birgitte Steen Jørgensen
I anledning af Birgittes 25 års jubilæum, har bestyrelsen på bylauges vegne, markeret dette med
en bog. Vi vil sige tak for det solide arbejde, både som politikker og som medlem af bestyrelsen af
bylauget. Det betyder rigtig meget at have Birgitte med - den store indsigt og det kæmpe
engagement - det gør virkelig en forskel.

Mande Marked. (Loppemarkedet)
Datoen er sat, så I kan godt begynde at finde ting og sager frem fra gemmerne, som kan sælges
på markedet.
Overskuddet går som altid til bylauget.
Hjemmesiden
Birgitte Dansgaard har overtaget opgaven med vores www.mandemarke. Den er allerede blevet
mere levende og ført ajour. Det er bare så dejligt, at Birgitte har påtaget sig opgaven. Gå ind og se
siden.
Hvis I har nogle billeder (husk dato og navne på evt. personer) eller andet I gerne vil have på
hjemmesiden, så kontakt Birgitte.
Medlemslisten
Medlemslisten bliver jævnligt revideret. Listen er vedhæftet – evt. ændringer bedes meddelt Elise.
Fibernet
Der er som I ved afholdt mange møder. Det er en proces, som er svær at gennemskue, der
kommer hele tiden nye oplysninger. Men vi ved, at Mandemarke, Klintholm Havn, Busemarke,
Magleby og Borre har fået nok tilmeldinger til at være med. Kraneled, Busene har ikke tilmeldinger
nok, selv om næsten alle husstande er tilmeldt. Ja, det kan være de ender med at blive udkanten
af udkanten. Vi skriver når vi ved mere.
Stokroseforeningen
Bylauget er medlem af denne forening. Det nye medlemsblad er netop kommet og kan lånes hos
Mette.
Søudvalget
Der er igen sket en rensning omkring mosen, tak til udvalget.
Juleudvalget
Lidt sent, men tusind tak for en rigtig hyggelig julekomsammen. Bestyrelsen ved, at vi dummede os
med at lægge et bestyrelsesmøde, den dag der skulle pyntes op i Mandemarke. Det vil ikke ske
igen. Stor tak til Bitten og Helge, der findes bare ikke bedre sted at komme i julestemning.

Badelaug
Ole og Mette vil arbejde på at få et badelaug op at stå ved Klintholm havn. Vi er en del der
vinterbader og synes det kunne være både sjovt og godt med noget fælleskab omkring nogle
faciliteter som bro, trappe og sauna.

Det næste bestyrelsesmøde afholder vi d. 23.maj. Send gerne punkter til dagsordenen, hvis der
er noget I synes vi skal tage op.
Det var alt for denne gang. Vi ser frem til at se så mange af jer som muligt til arrangementerne.
Mange hilsner på vegne af bestyrelsen.
Mette Folmer (formand)
Elise Båndhøj (sekretær )

