
Da mor Christina 
blir 40 år holder vi åbent

hus lørdag d. 24/11 
fra kl. 14.00. 

Håber I har lyst at komme
og fejre hende.

Nicolai, Kristian & Kim

PS. Telt i haven
Tak
for opmærksomheden ved
min fødselsdag.
Hilsen Mikael

Tak
mange tak for besøg, bloms-
ter og chokolade, Folkekir-
kens Nødhjælp, Storegade
28, modtog i anledning af
butikkens 25 års jubilæum.
Venlig hilsen 

Genbrugsdamerne

Kære Nikolaj
¤-lig tillykke med de 3 år.

Håber du må få nogle 
dejlige dage.

Knus og kram fra 
mor, far og Nicklas

Kære Nikolaj
¤-lig tillykke med de 3 år

fredag d. 16/11. Vi håber du
får nogle gode dage.

Knus og kram  
Andreas og moster, 
mormor og morfar

Hvem savner en 
brunstribet kat?

Den er kommet tilløbende
til Akacievænget 23.

Tlf. 55 81 01 46

Kære Frederik
Du ønskes ¤-lig 

tillykke med de 12 år på
søndag d. 18. 

Håber du får en skøn dag.

Knus & kram 
Melanie, Emma, Victoria,

mor, far og mormor

Kære Magnus
¤-lig tillykke med de 4 år.

Du er sej. Vi håber du 
havde en god dag.

Mange knus og kys 
morfar og mormor

Kuponen afleveres/sendes, vedlagt penge, til:

Ugebladet for Møn, Lille Kirkestræde 2, 4780 Stege

senest onsdag kl. 16.00. 

Fuldt navn på den, du vil fejre (bringes ikke i bladet)

Afleveret af (bringes ikke i bladet):

Navn:                                                                        

Adresse:                                                                   

Tlf.                                                                          

KUPON TIL:
Sæt X

o Familiehilsen med foto, flag eller takkeannonce 50,- kr.

Husk at skrive navn og adresse bag på billedet, hvis du
ønsker det retur - vedlæg evt. frankeret svarkuvert eller
afhent det på redaktionen.

o Loppeannonce 25 ord for 30,- kr.

Loppen optager kun private annoncer omhandlende køb,

salg, bytte.

Tekst:

Bornholmerure repareres,
også standure, franske ure,
vægure, konsolure og andre
store ure. Jeg henter og bring-
er, og giver gerne fast tilbud.
Storm Thomsen

33 25 31 00 – 53 25 33 00

Smid ikke ud! Brugbare ting,
tøj, møbler afhentes. 
Også klaverer i stueplan. 
Ole 55 81 44 75 - 40 46 50 81

Sælges: Schæferhvalpe DKK
stambog, stueopdræt. Vant til
børn og meget kontaktsøgen-
de. Dyrlægekontrolleret og
vaccineret. Hvalpepakke
medfølger. Meget kraftige og
selvsikre. 
Henv. 42 28 72 27

Sælges: 4 vinterdæk på fælge.
70% gummi, passer til Fiat
Uno eller Fiat Quinqecento,
800 kr. 24 46 75 71

Tommelises loppemarked
Til fordel for Stege Pittbulls -
amerikansk fodboldklub - 
søndag d. 18. november kl.
13-16. Kirkeholmsvej 15,
Elmelunde. Gør et godt køb,
rigtig mange gode ting.

TAK

LOPPEN

EFTERLYSNING

FAMILIESIDEN

Al opmærksomhed
frabedes

på min 60 års fødselsdag

Mvh.
Kaj Mortensen
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Redaktionen har modtaget:

Hvad med børnene?
”Åbent på biblioteket 16 timer i
døgnet”. Sådan lyder overskriften
på en artikel om Møn Bibliotek
i Sjællandske onsdag den 31.
oktober. Læser man videre i arti-
klen, kan man se, at der skal være
selvbetjening på Møn Bibliotek i
de fleste af de mange åbningsti-
mer, og kun i et mindre antal
timer vil der være mulighed for
hjælp og vejledning. 

I Præstø, som allerede er
”Åbent bibliotek”, er der per-
sonale på ca. 3 timer dagligt.
Nogenlunde det samme vil vel
komme til at gælde for Møn
Bibliotek?

Men hvad med børnene?
Kigger man på Præstø Biblio-
teks hjemmeside, kan man se,
at man skal være fyldt 14 år for

at få adgang til det ”Åbne
bibliotek”, med mindre man
er ifølge med en voksen eller
kommer i den betjente åb-
ningstid.

Langt de fleste af de større
børn kommer i dag alene eller
sammen med deres venner.
Det er både efter eget ønske,
og fordi de fleste forældre
hverken har mulighed for eller
ønsker om at ”følge” deres
børn.  Børnene kommer for at
låne bøger, tegneserier, musik,
film mm, men de kommer
også for at bruge computerne
både til at spille eller gå på net-
tet i øvrigt. De kommer des-
uden for at være sammen med
deres venner eller bare sidde
og hygge sig. 

Disse muligheder vil blive
kraftigt forringet med den nye
ordning. Og det er jo ikke for-
di, der er så mange tilbud
ellers i kommunen til børne-
ne i deres fritid.

Det bliver interessant at se
bibliotekets statistik for udlån
af materialer til børn fremover.

Mon turisterne også bliver
Sorteper? De er ellers flittige
brugere af Møn Bibliotek og
har stor glæde af netadgangen.
Mange ønsker også at oriente-
re sig om det område, de
befinder sig i.

Venlig hilsen
Susanne Blem

Langgade 35, Stege

På Møn Skole, Stege afdeling-
en har 2. B og lærerne Margot
Schibitz og Susan Larsen på
det seneste stiftet bekendtskab
med begrebet innovation. 

Mens der fra såvel  erhvervs-
livet som fra de videregående
uddannelser i de seneste år har
været øget fokus på innovation
og iværksætteri, har det måske
nok knebet lidt på folkeskole-
området, men med konsulent-
bistand fra CFU Sjælland har
eleverne i 2. B i denne uge
været travlt optaget af projekt
”Byg en by”.

Bo Pedersen, pædagogisk
konsulent i innovation og
entreprenørskab fra CFU Sjæl-
land fortæller, at projektet har
sit udspring i Young Interpri-
se, som igennem en årrække
har været en integreret del af
de videregående uddannelser,
men nu er tilpasset 2. klasse
med henblik på at øge kreativi-
teten og innovationen allere-
de fra de første skoleår. Målet
med undervisningen er at øge
fokus på innovation og kreati-
vitet gennem hele skolesyste-
met og efter elevinteressen at

dømme, har man allerede på
nuværende tidspunkt på Møn
skole, Stege afdelingen haft sin
første succes med det nye til-
tag.

Fremtidens Stege by
Lærer Margot Schibitz fik i for-
bindelsen med en kursusdag
på CFU i Vordingborg i som-
mers mulighed for konsulent-
bistand til at gennemføre pro-
jektet med at bygge en by og
ret hurtigt fandt man ud af, at
byen skulle være Stege by, men
ikke byen som den ser ud i øje-
blikket. 

De 17 elever i 2. B blev
straks optaget af ideen om at
bygge en by, som man kunne
tænke sig den skulle se ud i
fremtiden og som samtidig vil-
le være et godt sted at bosætte
sig. Forældrene blev herefter
inddraget i processen med at
samle tomme mælkekartoner
med mere og efter et planlæg-
gende møde lærere og konsu-
lent imellem, enedes man om
at søsætte projektet i uge 46.

I ugens løb har eleverne
arbejdet ihærdigt med at få

byen etableret - modeller er
blevet bygget, og byen er blevet
tegnet og ifølge Margot Schi-
bitz har engagementet og ide-
rigdommen været nærmest
overvældende. Det væsentlig-
ste har i ugens løb været pro-
cessen, og med to dages besøg
af Bo Pedersen, har der været
arbejdet på højtryk for at få
skabt Stege by for fremtiden.

Det har ikke været mening-
en at arrangere en decideret
udstilling af byen, men måske
vil man på et senere tidspunkt
arrangere en lille billedkaval-
kade over de mange ideer og

Skolehåndbold:

Torsdag d. 8. november af-
holdt Møns Håndboldklub
skolehåndbold for eleverne på
femte årgang.

Der deltog fem hold fra Ste-
ge afdelingen og to hold fra
Hjertebjerg afdelingen.

Ros til dem som havde for-
delt holdene, så de elever, der
allerede spiller i Møns Hånd-
boldklub, ikke var på et og
samme hold. Det kalder vi
FAIR PLAY.

Eleverne gik til den fra før-
ste fløjt - både på banen, men
også udenfor banen, hvor der
var kampråb, heppekor, slag-
sange m.m.

Der blev spillet i alt ni kam-
pe, og i finalen kom to hold
fra Stege afdelingen, nemlig
‘Græshopperne’ og ‘Blå stue’.

De to hold skiftedes til at
være foran med et mål, men
15 sekunder før slutfløjtet sco-
rede ‘Blå stue’ til 8-7 og løb

‘Blå stue’ vandt skoleturneringen i håndbold for femte årgangs elever.

Innovation i 2. B

dermed af med sejren - til stor
ærgelse for ‘Græshopperne’.

Alle børnene havde en god

dag, trods et par blå mærker
m.m., men isposer kan klare
meget.

Bo Pedersen i gang sammen med elever fra 2. B.

tanker, der er fremkommet fra
eleverne i ugens løb..

Erfaringerne fra projektet
har som nævnt været særdeles
positive og ifølge Margot Schi-
bitz vil noget lignende utvivl-
somt blive forsøgt de kom-
mende skoleår med eller uden
konsulentbistand.

JaHa

Blå stue vandt


