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Kære medlemmer af Mandemarke bylaug
Så kom efteråret til Østmøn - de sidste dage har det stormet og temperaturen er
faldet til det normale for årstiden. Jeg håber, at så mange af jer som muligt oplevede
det fantastiske vejr i efterårsferien her på Møn.
Den 20.oktober havde mange af os fornøjelsen af at høre Lars Gudmans herlige foredrag om Ellehammer. Tusinde tak for en rigtig god oplevelse.
Bestyrelsen har afholdt to møder siden generalforsamlingen. Vi er i fuld gang med at
få lavet et program med forskellige arrangementer, det er ikke det hele der er faldet
på plads, men vi har et par datoer.
Et af de arrangementer, vi har arbejdet med, er et besøg i Magleby kirke for at følge
arbejdet med de nyfundne kalkmalerier.
Det viser sig, at kirken har et arrangement den 8.november, hvor der vil blive fortalt
om arbejdet. Vi har besluttet, at vi vil slutte os til dette arrangement. Så vi opfordrer
alle med interesse for dette emne til at møde op i kirken:
Den 8. november kl. 15., 16. eller.17. Arrangementet har været omtalt i Ugebladet
for Møn.
Den 1.december er der juletræstænding og efterfølgende julehygge hos Helge og
Bitten. Der kommer nærmere besked fra juleudvalget, når tiden nærmer sig.
Den 16. og 17. december er der den Østmønske julerute. Søren og Mette er med til
at arrangere ruten og vi vil glæde os til at se jer på vores værksted, men også opfordre jer til at nå rundt og besøge nogle af de mange andre der deltager i ruten, se
Ugebladet, når vi nærmer os.
Køerne i Tørvelukket er blevet hentet hjem - der var ikke længere græs nok. Jeg håber vi får fornøjelse af dem igen næste år.
Der er kommet en ny bænk ved mosen, samt en træstamme som Ole Eskling har
doneret til bylauget. Det ser rigtig hyggeligt ud, og nu håber jeg at rigtig mange af jer
vil benytte og få glæde af de nye siddepladser.
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Bylauget var først i oktober inviteret af lokalrådet til at deltage i et møde med alle
de Østmønske foreninger, vi var et par og tyve foreninger, der var repræsenteret.
Elise og jeg deltog og tog emnerne med den tiltagende turisme i området og overnatningerne på stranden på dagsordenen samt trafikken igennem Mandemarke by.
Det blev taget meget seriøst, der er nu indkaldt til et møde med kommunen og alle
institutioner der har noget med turismen at gøre. Jeg har sagt ja til at deltage i dette
møde som borgerrepræsentant.
Bestyrelsen har besluttet, at vi i fremtiden vil sende et link med vores skriv til jer
medlemmer, så I kan vælge at gå direkte på hjemmesiden og se det vi sender ud. Jeg
vil opfordre jer til at gå på hjemmesiden og følge med i alle de ting der sker på den.
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