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Lokalbanken lever
Medieløbet, Farø Broløb, Møn 
Rundt... den lokale bank lever 
og er med i lokalsamfundet –  
og har fået 1.043 nye kunder  
i 1. halvår

Her er dit nye Dankort
Med en ny app er penge- 
institutterne bag Swipp 
nu for alvor klar til at give 
Dankortet konkurrence

Landsbydød? – ikke her!
Horbelev på Falster går ind  
i kampen for at bevare livet 
på landet

Karen-Lise Mynster 
i ny film fra Møn
Fornemt samarbejde på Møn 
kaster hæder af sig i Odense

Banken med stærke relationer – værd at anbefale!

Hvad gør man,  
når det hele vælter?
Store kursfald har igen ramt 
verdens børser – Møns Bank 
inviterer til fire tema-aftener 
om investering i Vordingborg, 
Næstved, Præstø og Stege

Danmarks største
private samling 
Historien bliver lyslevende på 
Danmarks Samlermuseum i Stege
– og nu med særtilbud fra Møns Bank
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Lokalbanken lever
Det forløbne halvår har været et af de allerbedste  
i Møns Banks historie 

Aldrig har så mange nye kunder søgt os 
som nu, og aldrig har vi haft så travlt. 

Og resultatet af anstrengelserne ude- 
bliver heller ikke.

Et solidt regnskab
Bankens forretningsgrundlag udvikler sig 
positivt, og vi har netop offentliggjort 
vores halvårsregnskab med en basisdrift 
på godt 20 mio. kr. og et overskud på  
17,9 mio. kr. før skat.

Dét kunne vi ikke præstere uden en stor 
lokal opbakning, så derfor tak til alle, der 
bakker op om deres lokalbank. 

Mød fem af vores nye kunder her i  
bladet.

Kunder fra hele Sjælland
Vi møder dagligt kunder, som bekræfter os 
i, at det er godt, at Sydsjælland stadig har 
en lokalbank.

Søgningen er ret bred, og vi får i øjeblik-
ket kunder fra et større geografisk områ-
de, som udover Møn og Bogø omfatter 
Syd- og Midtsjælland, Falster og længere 
væk. Her tager Møn Direkte over, og vores 
kørende konsulenter er ofte på kunde- 
besøg på Falster samt øvrige Sjælland og  
i København. 

især i Næstved har vi mærket en stor 
tilgang af nye kunder, siden vi åbnede for 
mindre end et år siden – oven på et forløb, 
hvor byen mistede begge sine lokalbanker.

Vi er meget opmærksomme på, at tingene 
ikke kommer af sig selv, og at den store 
opbakning til banken forpligter – og vi vil 
gøre alt, hvad vi kan for at leve op til de 
forventninger, som både nye og bestående 
kunder har til os. 

Lokalbank med puls
En lokalbank er jo ikke kun ”penge ind, 
penge ud”. Hvis man mener noget med at 
være lokal, må man også i vidt omfang 
støtte de aktiviteter, der foregår i lokal- 
området.

Møns Bank er med i et hav af aktiviteter, 
primært indenfor idræt og sport, men også 
på kulturområdet. Vi har netop indgået en 
ny 3-årig aftale til gavn for lokalidrætten i 
Vordingborg kommune, og så har vi støttet 
den nye danske film, Shiva, der får premi-
ere i efterårsferien. Læs om begge projek-
ter her i bladet.

Læs også om Samlermuseet Thorsvang, 
som Møns Bank sponserer, samt om den 
særlige vision for deres område, som 
landsbysamfundet Horbelev på Falster har. 

Investeringsaftener i oktober
Med de meget lave renter kan vi mærke, 
at kunderne har stor fokus på investerin-
ger og afkast. Vi har derfor tilrettelagt fire 
arrangementer i efteråret om de aktuelle 
markeds- og risikoforhold, når pengene 
bliver investeret. Læs mere i bladet. 

Og for de rejselystne er der oplevelser 
på Samsø i vente.

Vi håber hermed at give et indtryk af, at 
vi mener noget med at være lokalbank – 
til gavn for både kunder og lokalsamfund.

Venlig hilsen

Flemming Jensen
bankdirektør
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LOKALBANK-SuCCES

Sig ”Møn” og de fleste tæn-
ker på klinten, natur, ferie, 
hygge og afslapning. 

Det er nu alt andet end 
hygge og afslapning for Møns 
Bank, der i disse år gennem-
går en fantastisk udvikling. 
Fra lille lokalbank for Møn og 
Bogø – og til den foretrukne 
lokalbank i et større område 
fra Midt- og Sydsjælland til 
dele af Lolland og Falster.

- Vi får nye kunder hver 
dag, og det hænger uden 
tvivl sammen med den 
udvikling, der er sket inden 
for sektoren de senere år, 
siger privatkundechef Tom 

Lauritzen. Siden finanskri-
sens indtog i 2008 har den 
østlige del af landet mistet 
ikke mindre end ni lokalban-
ker. Dét er ikke en udvikling, 
der er drevet af kundernes 
ønsker...

i perioden har Møns Bank 
fastholdt sin egenkapital og 
opnået et stigende forret-

ningsomfang med en væ-
sentlig stærkere basisdrift.

- Vi står dermed stærkere 
i dag end før finanskrisen, 
tilføjer han.

Nærvær og tid
Men hvad er det så, en lokal-
bank kan, som en større ikke 
kan?

- Først og fremmest er det 
noget med nærhed, siger 
Tom Lauritzen. Mange af 
vores nye kunder pointerer, 
at det er vigtigt for dem, at 
beslutninger omkring deres 
økonomi træffes lokalt. Det 
gælder både private, men i 
særlig grad også virksom-
heder, hvor lokalkendskab 
og hurtige beslutninger kan 
være afgørende. 

- Vi hører også, at vente- 
tiden kan være en udfor-
dring. Når det handler om 
livets store beslutninger som 
køb af hus og bil eller vigtige 
investeringer hos erhvervs-
kunden, så går det ikke at 
vente i dagevis på blot at få 
en aftale om et møde. Her 
smider vi gerne, hvad vi har  
i hænderne.

- Desuden lægger vi vægt 
på at have færre kunder pr. 
rådgiver. Det giver mere tid 
til den enkelte kunde. Tid til 
at finde de bedste løsninger, 
siger Tom Lauritzen.

Møn Direkte 
kommer til kunderne
i dag er det kun omkring en 
tredjedel af kunderne i Møns 
Bank, der bor i bankens 
oprindelige markedsområde. 
i de nyere områder, Præstø, 
Næstved og Vordingborg bor 
en anden tredjedel, mens 
den sidste tredjedel er bosat 
uden for bankens nære geo-
grafi. Her er det relationer til 
kunderne og deres anbefaling 
til andre, der har gjort for-
skellen.

- Når det handler om kun-
der længere væk, har vi 
vores særlige rådgiverkorps  
Møn Direkte, som er ”på 
hjul”, fortæller Tom Laurit-
zen. Møn Direkte kommer til 

Det går kun én vej for 
Møns Bank – fremad

kunderne, hvis kunderne ikke 
kan komme til os. 

ud over et besøg på kun-
dens hjemmebane tilbyder 
Møns Bank også et direkte 
telefonnummer, så kunderne 
altid kan ringe til deres råd-
giver.

- i en tid med øget digita-
lisering og selvbetjening tror 
vi på, at det også er vigtigt 
at bevare den personlige 
kontakt til kunderne, siger 
Tom Lauritzen.

Møns Bank ta’r bøvlet 
Selv om mange går med 
overvejelser om at skifte 
bank, er der ofte langt fra 
tanke til handling. De fleste 
opfatter det som besværligt 
at skifte bank. 

- Her har vi en opgave. Vi 
skal gøre det endnu tyde-
ligere, at vi har gjort det 
nemt at skifte til Møns Bank, 
uanset hvor kompliceret ens 
engagement måtte være 
sammensat, siger Tom Lau-
ritzen. Vi overtager eksiste-
rende lån og kreditter, vi sør-
ger for, at man ikke kommer 
til at undvære betalingskort, 
at betalingsaftaler bliver flyt-
tet og alle de andre praktiske 
detaljer. Kort sagt, at vi tager 
over fra Dag 1, så man kun 
behøver at have kontakt med 
os.

Et klogt ord siger, at når 
man kender sin fortid, kan 
man forstå sin nutid og 
forme sin fremtid. Det gæl-
der også i Møns Bank, som 
med sine 138 år er inde i 
en rivende, men kontrolleret 
udvikling. 

- En meget stor del af 
vores identitet i Møns Bank 
er, at vi har i tusindvis af til-
fredse kunder, som anbefaler 
banken til venner, bekendte, 
familie og forretningsforbin-
delser. Vi er stolte af, at vi 
på den måde har gjort os 
fortjent til enhver ny kunde, 
slutter Tom Lauritzen.

Mød nogle af  
bankens nye kunder  
på de følgende sider.

Kan 1.043 nye 
kunder tage fejl?

I løbet af 1. halvår 2015 har Møns Bank fået 
nye kunder fra et større geografisk område.

- Det er tankevækkende, at 
så mange vælger den lokale 
bank, siger Tom Lauritzen.  
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Forstander på Svenstrup Efterskole, Gitte Edelgaard, lægger stor vægt på 
nærhed, når det handler om banksager.

Sommerferien er slut, og 
på Svenstrup Efterskole syd 
for Næstved myldrer det ind 
med en ny årgang unge, fri-
ske elever, der er så heldige 
at få et år på efterskole.

- i gamle dage var det jo 
nærmest en straf at blive 
sendt på efterskole, men 
sådan er det bestemt ikke  
i dag, siger forstander Gitte 
Edelgaard. i løbet af et efter-
skoleår får man så meget 
med sig, som man kan bruge 
og tænke tilbage på resten 
af livet.

Svenstrup Efterskole har 9. 
og 10. klasse som så mange 

andre. Men alligevel er sko-
len ikke som alle andre.

- Man får f.eks. ikke vinter-
ferie her hos os. i hvert fald 

Både fordi eleverne er sam-
men på en helt anden måde, 
og fordi nogle aldrig får 
chance for at komme på ski.

Skolen har også obligato-
risk morgenmotion med løb 
på programmet. Hele 3 ud af 
4 elever siger efterfølgende, 
at de har fået ændret deres 
motionsvaner og lyst til at 
fortsætte den sundere livs-
stil.

- Det er vi stolte af, for et 
godt liv handler jo meget 
om at ville det gode liv og at 
træffe de rigtige valg, tilføjer 
Gitte Edelgaard.

Valgte ny bank
Når det handler om bank- 
sager, har Gitte Edelgaard 
selv truffet et nyt valg.

- Ja, jeg har lige skiftet til 
Møns Bank, siger hun. Det 
var et bevidst valg, da jeg 
efterhånden følte mig "tings-
liggjort" i min gamle bank. 

- Mine kontoforhold blev 
standardiseret, og det var 
næsten umuligt at få fat i 
min rådgiver, tilføjer hun. Jeg 
lægger vægt på nærhed og 
at der er arbejdsglæde dér, 
hvor jeg færdes.

- Så jeg gjorde simpelt 
hen rent bord og gik i Møns 
Bank, siger hun. Det har jeg 
ikke fortrudt et øjeblik. Jeg 
blev taget imod med åbne 
arme, og dét er jo noget, jeg 
kan forstå. Det er lige præcis 
sådan, vi også tager imod 
vores elever.

NYE KuNDER

Jeg gjorde rent bord
NÆSTVED: Gitte 
Edelgaard er blevet 
glad for sin bank igen

ikke med familien, fortæl-
ler Gitte Edelgaard. i stedet 
tager vi allesammen afsted 
på skiferie, og dét er et hit.  

STEGE: Michael van Deurs tog et aktivt valg

- Vi lærer hele livet, siger Michael van Deurs, og når ord-
ene kommer fra ham, har de vægt. Han har levet et liv i 
læringens tegn, og det har ført ham vidt omkring. Fra 7 år 
på havet som ung, til Somalia som projektchef i uNESCO, 
forstander på en friskole, senere skoleinspektør på Samsø, 
til Esbjerg som lærervikar – og nu pensionist på Møn...

- Overalt hvor jeg færdes, er min filosofi at give for at 
kunne modtage. Dét gør Møns Bank. Man ser dem støtte 
virkelig meget i lokalsamfundet, og så er de tilmed også 
personligt givende. Derfor er jeg kunde i Møns Bank! 

Vi skal lære af Møns Bank



Morten Nielsen er en travl 
mand. Han bygger og udlejer 
huse, som folk gerne vil bo i. 
Meget gerne, endda.

- Lige nu er vi i fuld gang 
med at opføre endnu en 
stribe boliger på Orionvej bag 
Næstved Stor-Center, fortæl-
ler han. Super lækre boliger, 
hvor man enten kan vælge at 
bo i stueplan med lille gård-
have og have med overdæk-

ket terrasse – eller på 1. sal 
med skøn udsigt over byen, 
forhøjet loftshøjde i stuen og 
to altaner... 

Typisk for Morten Nielsen 
er der styr på alle detaljer.

- Det er både mit job og 
min hobby at tænke i boliger, 
der tiltaler moderne men-
nesker, siger han, om det 
så er seniorer med et aktivt 
fritids- og rejseliv eller f.eks. 

enlige forældre med en travl 
tilværelse. 

Hver kvadratmeter og hver 
en detalje er nøje gennem-
tænkt, så man kan bo funkti-
onelt på et mindre antal m², 
ligesom i et fritidshus. Og 
materialerne bliver der ikke 
gået på kompromis med.

- Vi bygger kun boliger, 
som vi selv kunne tænke os 
at bo i, siger han. 

”Vi” er en efterhånden helt 
fasttømret stab af gode folk, 
som Morten Nielsen har sam-
arbejdet med i en årrække.

- Vi kender hinanden og 
stoler på hinanden, siger 
han. Vi arbejder godt sam-
men og løser opgaverne 
med tempo og godt humør, 
næsten som på samlebånd. 

Et spørgsmål om tillid
Arbejdet på byggepladsen 
skal også afspejle forholdet 
til andre samarbejdspartnere 

Morten Nielsen på taget af den igangværende etape på Orionvej i Næstved – og i baggrunden det færdige resultat i forrige.

En aftale  
er en aftale

NYE KuNDER

som blandt andre banken, 
mener Morten Nielsen. 

- Jeg går ind for, at en 
aftale er en aftale, og at man 
kan lave den uden for meget 
bøvl. Derfor blev jeg også så 
glad, da Møns Bank åbnede 
i Næstved. Her oplevede jeg 
at ringe ned og sige, at jeg 
var interesseret i at få finan-
sieret et kommende byggeri. 
”Det finder vi nok ud af,” blev 
der sagt, og så handler jeg i 
tillid til det. Jeg sætter stor 
pris på den fleksibilitet og 
menneskelige umiddelbarhed,  
som også kendetegner min 
egen forretning.

For nylig fik han en hen-
vendelse, der viser, at når alt 
kommer til alt, er det netop 
mennesker, det handler om. 

- En dame på 84 år ville 
rigtig gerne bo i vores boliger 
med tæt kontakt til andre. 
Det er da rørende, at vi også 
kan ramme dén målgruppe. 

NÆSTVED: Jeg kan ikke ha’ en bank, hvor 
man ikke kan få et hurtigt svar eller som 
ikke er fleksible i forhold til kunderne
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Jeg opfordrer alle til at bakke Møns Bank op, så 
vi bevarer vores lokalbank, siger Jakob Helles.

- Jeg har altid ønsket at 
være kunde i en bank, som 
var forankret i det lokale, 
siger Jakob Helles. 

Han er ejendomsdirektør  
i Præstø og kendt for at 
sætte et positivt præg på 
byen. De seneste par år har 
han erhvervet det tidligere 
jernstøberi og bilforretning 
GM i Adelgade, hvor der skal 
etableres KunsthalGlas, og det 
tidligere røgeri på havnen, 
der er blevet til Restaurant 
Siv&Co. Seneste skud på 
stammen er købet af Præstøs 
gamle rådhus. 

- Jeg har haft samme bank 
hele mit liv, og da de valgte 
at lukke ned i Præstø, var 
der ingen tvivl om mit skifte 
til Møns Bank som det mest 
naturlige. Kun ærgrer det 
mig, at jeg ikke gjorde dette 
for længe siden, siger han.

- Men mange af os har det 
nok med banker, som med 
tandlæger og advokater – at 
man ligesom naturligt holder 

fast i det velkendte, tilføjer 
han.

Jakob Helles var derfor ikke 
i tvivl, da Præstø Privatskole 
skulle etableres.

- Selvfølgelig skulle vi 
vælge Møns Bank, siger han. 
Alting går bare nemmere og 
mere gnidningsløst, når man 
ved, at der er ”mennesker” 
i den anden ende. Selv om 
rigtig meget jo foregår via 
internettet i dag.

 
Giver banken i gave
- Jeg har været vældig til-
freds med skiftet – og håber, 
flere vil følge, for uden en 
aktiv lokalbank bliver vi men-
nesker mere og mere blot et 
”nummer i rækken”. 

Jakob Helles har i øvrigt 
gjort det til en tradition, at 
hver gang der er barnedåb i 
familien at oprette en konto 
til barnet i Møns Bank.

- Så får de den rigtige bank 
med det samme, siger han 
med et smil. 
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Den rigtige bank
PRÆSTØ: Jakob Helles var længe om at  
skifte bank – alt for længe, siger han selv

NYE KuNDER

Hvad gør man, når man 
har et stort ønske om at 
starte som selvstændig 
optiker – og banken ikke 
rigtig er med på ideen?

- Man prøver Møns Bank, 
siger Charlotte Stage fra 
Vordingborg. Og sikke en 
opbakning, jeg har fået!

Forretningsgrundlaget 
var nu også i orden. Char-
lotte er tidligere butikschef 
hos en anden optiker, og 
sammen med kollegerne 
Maj Britt Thomsen og 
Michelle Thuesen tog de tre 
piger det helt store spring. 
i maj åbnede Stage Optik 
på Algade 66, og kunderne 
har fundet ud af det...

- Vi har haft en helt for-
rygende sommer og budt 
velkommen til mange af 
vores tidligere kunder, 
siger hun. Det er særdeles 

Nyt syn  
på banken

lovende, for optiker-kunder 
er jo trofraste.

Øjenlæge er med
Som noget helt unikt har 
Stage Optik besøg af øjen-
lægen Peter Schmidt hver 
torsdag. 

- Det betyder, at vi kan 
hjælpe kunderne uden om 
ventelister, ligesom vi kan 
henvise direkte til syge-
husene, siger Charlotte. 
Dét er mange glade for.

- Vi er også den eneste 
optiker i byen, som tilby-
der specielle natlinser, som 
gør, at man faktisk kan 
sove sin nærsynethed væk 
– og helt undvære briller 
eller linser om dagen!

Måske er det også på 
tide at få et nyt syn på, 
hvad en optiker kan gøre 
for én i Dagens Danmark...

VORDINGBORG: Charlotte Stage er blevet 
selvstændig – med Møns Bank i ryggen

Charlotte Stage: - Du har altid et valg, er mit slogan.  



MØNS BANK STØTTER

i februar 2014 rullede et 
filmhold til Møn og indlogere-
de sig hos Kirsten og Benny 
Andersen i Borre. Opgave: 
At optage filmen Shiva med 
Karen-Lise Mynster i hoved-
rollen.

- Møn var i vores tanker fra 
starten, da vi søgte om pen-
ge til projektet i Det Danske 
Filminstitut, fortæller produ-
cer Pernille Tornøe. Det var 
den smukke og voldsomme 
natur på Møn, som gav os 
inspiration til historien om en 
mor, der ikke vil give slip på 
sin datter. Selvom det meste 
af filmen foregår indendørs, 
så spiller Møns natur en stor 
rolle. Der er noget voldsomt 
og stærkt over at se den 
majestætiske Møns Klint, 

som manifesterer en ung 
piges stålsatte vilje på at 
drage ud i verden, men sam-
tidig har Møns natur også en 
ufattelig vidde, som indgyder 
en fornemmelse af ensomhed 
og melankoli, der er mode-
rens grundfølelse. 

Filmkonsulenten var med 
på ideen, og projektet fik 
støtte til at gå i produktion.

Masser af 
lokal opbakning
- Det har været en utrolig 
rejse, fortsætter Pernille Tor-
nøe. Filminstituttet støtter de 
mest nødvendige omkostnin-
ger, og alle på holdet løfter 
arbejdet med frivillige og 
håbefulde hænder. Derfor var 
støtten fra lokalsamfundet på 
Møn altafgørende.

Fornemt samarbejde 
på Møn kaster hæder 
af sig i Odense

Og lokal opbakning har der 
ikke manglet. Skuespillerne 
blev forkælet på Bakkegår-
den Gæstgiveri, og holdet var 
heldige at få hjælp til forplej-
ning fra bl.a. Dagli' Brugsen i 
Borre, Bisca og Kiwi Minipris 
i Stege. Naturstyrelsen og 
Geocenteret hjalp med kyn-
dig vejledning til området, og 
Hundeklubben Møn hjalp med 
at finde hunden Frigg, som 
bærer titelrollen, Shiva.

- For unge filmskabere er 
det fantastisk at få mulighe-
den for at filme og fortælle 
en historie uden for Køben-
havn. Det har givet mange 
ekstra gaver til filmen, siger 
Pernille Tornøe.

Nomineret til en Robert
Møns Banks Jubilæumsfond 
har støttet færdiggørelsen af 
filmen.

- Det var en stor glæde at 
modtage legatet fra banken, 
som giver filmen mulighed 
for at leve på festivaler – og 
opnå den hæder at blive ind-
stillet til en Robert for årets 
bedste kortfilm på Odense 
Film Festival 2015. Alt sam-
men fuldstændigt uopnåeligt, 
hvis vi vi ikke havde modta-
get al den støtte og opbak-
ning, som vi har fået på Møn, 
slutter Pernille Tornøe.

i efterårsferien bliver Shiva 
vist i bl.a. Stege biograf.

Når alle trækker  
på samme hammel
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Møns Klint bliver nu kulisse for et mor-datter opgør i en ny talentfuld film, 
som takket være stor lokal opbakning er blevet nomineret til en Robert. 

Dramatisk mor-datter opgør
Mors store pige er ved at være flyveklar, men mor prøver 
med hele moderdyrets værktøjskasse at stække datte-
rens vinger, bl.a. ved at tage familiehunden Shiva som 
gidsel. Nytårsaften er på spil. Et kompliceret spil igang-
sættes for at datteren forbliver i reden, som nok er lun, 
men også har tremmer!

Med Karen-Lise Mynster, Julie Brochorst Andersen, Mads 
Reuther og Adam Ild Rohweder. 
Instruktør Christian Bengtson · Producer Pernille Tornøe
Fotograf Signe Tora Munk Bencke · Produktion Tornøe Film
Støttet af Filmværkstedet / DFI, Møns Bank Jubilæums-
fond og Danske Filminstruktører · Varighed: 23 min.



Henrik Hjortkær ved, hvordan man sælger varen; her
et halvt pund kaffe til Susanne Jensen fra Møns Bank.

Restauratør Henrik Hjortkær 
er en modig mand. 

ikke alene trækker han 
veksler på sin kone, revisor 
Bente Bille, næ, han fortsæt-
ter også med at samle gamle 
ting og sager, som han finder  
rundt omkring i Danmark.

- Jeg har samlet lige fra 
jeg var knægt, og det er en 
stor fornøjelse, at jeg nu kan 
vise mine samlinger frem på 
en præsentabel måde, siger 
han.

Og det er præsentabelt, 
Danmarks Samlermuseum, 
som Henrik Hjortkær har fået 
papir på at kalde det. Museet 
ligger i Stege og åbnede i 
2013 i de gamle bygninger, 
som tidligere husede tør-
mælksfabrikken Thorsvang.

Hvornår døde han?
- Det er Danmarks største 
private samling, og mange af 
vores gæster spørger forun-
dret ind til, om det virkelig 
er én mands værk, fortæller 
han. Når jeg så bekræfter, 

at det er det, så spørger de 
sørme: ”Hvornår døde han?”

- Men jeg er da heldgvis 
lyslevende og kan selv være 
med til at vise rundt, griner 
Henrik Hjortkær, som i øvrigt 
lige har rundet de 55 år.

Det skulle gerne give ham 
mange flere år at samle i.

- Og ja, jeg indrømmer, jeg 
er en uhelbredelig gal samler, 
men jeg bliver aldrig færdig, 
og det er heller ikke tanken 
med museet. Det skal udvikle 

sig hele tiden, alt efter hvad 
jeg finder på min vej.

Lige for tiden er det et 
gammelt bryggeri, der skal 
bygges op, men ellers kan 
man bestemt ikke sige, at 
der mangler ting at kigge på.

Oplevelser står i kø
Besøgende bliver budt vel-
kommen i en sand perle af 
en gammel købmandsforret-
ning. Her mangler intet, om 
det så er friskkværnet kaffe 
fra egen mølle, specialiteter 
fra Møn eller ting, der ikke 
er til salg, fx hindbærgelé 
årgang 1969...

Og så går det ellers slag-
i-slag med et væld af små 
hyggelige butikker, værk-
steder og private tableauer. 
En antik gildestue, en unik 
uniformssamling, en fanta-
stisk porcelænssamling, en 
gammel fotoforretning, en 
slagterbutik, en skolestue, en 
biograf, en bank og så isen-
kræmmeren, hvortil der altså 
er nøje udvalgt inventar fra 
de 32 vognlæs.

i en længe for sig er et 
automobil- og maskinværk-
sted med gamle veteranbiler 
og motorcykler.

En el-installatørforretning 
og en kombination af en 
legetøjsbutik og et såkaldt 
galanteri kan man også be- 
søge. Et galanteri handlede  
i øvrigt med crepepapir,  
flag og andre pynte- eller 
selskabsting.

Barber søges
På udvalgte dage er der 
arbejdende udstillinger, fx 
af smeden, som kan smede 
hestesko eller hjerter til det 
nyforelskede par.  

- Og så kunne vi godt 
bruge en pensioneret barber 
med det rette håndelag, siger 
Henrik Hjortkær. Det kunne 
være rigtig sjovt, hvis vi også 
kunne tilbyde vores gæster i 

”Da jeg købte 32 vognlæs fra en nedlagt 
isenkræmmer på Amager, blev min kone 
godt nok lidt stram i betrækket...” 

salonen en god gammeldags 
rundbarbering!

Museet kan i øvrigt bryste 
sig af at have Danmarks ene-
ste historiske byrådssal, hvor 
der kan foretages lovforme-
lige vielser. 

- Det er jo lidt sjovt at bli-
ve viet i historiske omgivel-

Én (gal) mands værk

- Jeg leder faktisk efter en pensioneret barber, som har lyst 
til at klippe og barbere museumsgæsterne på gammeldaws 
facon, siger Henrik Hjortkær, som her forsøger sig med en  
let studsning af Carl Henrik Paulsen fra Møns Bank.
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Filmspolerne ruller lystigt i 
den gamle biograf.

Frøkenens briller ligger klar i 
skolestuen, som er fyldt med  
gamle lærebøger og nyttige 
anskuelsestavler.

DANMARKS SAMLERMuSEuM



Henrik Hjortkær ved, hvordan man sælger varen; her
et halvt pund kaffe til Susanne Jensen fra Møns Bank.

LÆSERTiLBuD

ser, når man nu har valgt en 
borgerlig vielse, siger Henrik 
Hjortkær. 

Leverandør af inventar til 
den gamle byrådssal har bl.a. 
været Møn kommune, som 
blev nedlagt med kommu-
nalreformen i 2007. Nu kan 
man så besigtige de histori-

ske materialer på Danmarks 
Samlermuseum.

En rystende oplevelse
uden for museet finder man 
en bunker fra 2. Verdenskrig, 
hvor et besøg er en nervepir-
rende oplevelse.

- Bunkeren er indrettet 
med en udstilling og en lyd- 
og lysforestilling af ca. 10 
minutters varighed, fortæller 
Henrik Hjortkær. Historien er 
koncentreret om det sidste 
krigsår her på Møn og kryd-
ret med beretninger, som 
kun få kender til. 

Bunkeren rummer plads til 
16 publikummer, og forestil-
lingen er ikke egnet for børn 
og sarte sjæle.

Uvurderlig venneforening
Samlermuseet er mere end 
blot et museum. Der er også 
selskabslokaler, som bruges 
til arrangementer eller kan 
udlejes til private. 

- Vi har allerede afholdt ét 
velbesøgt musikarrangement, 
og det skal vi fortsætte med, 
siger Henrik Hjortkær.

Kernen i det hele er måske 
nok ham selv, men uden den 
uvurderlige Venneforening 
ville det slet ikke gå. Venne- 
foreningen består af mere 
end 500 støtter, hvoraf ikke 
mindre end 80 er aktive. 

- Folk er tiltrukket af ener-
gien her, og det er jeg kiste-

Gratis kaffe og kage 
resten af 2015

Klip kuponen ud af bladet og medbring den ved et 
besøg på Café Tot på Samlermuseum Thorsvang – 
når du køber frokosten, er kaffen og kagen gratis.

Tilbuddet gælder til og med d. 20. december 2015
– se åbningstider m.m. på hjemmesiden.

Vind 3 x 5 aktier  
i Møns Bank

Findes der mon en ægte  
Piet van Deurs blandt  
læserne af Nyt fra Møns  
Bank?

Tre heldige – eller dygtige – læsere kan vinde hver 5 stk. 
aktier i Møns Bank (værdi ca. 600 kr. pr. gevinst), hvis de 
kan gætte, hvad det mon er, der er placeret på sofabordet.  

Bud skal afgives på www.moensbank.dk/thorsvang 
senest den 20. december, hvor de heldige vindere trækkes, 
og genstandens anvendelse afsløres. Det kan tilføjes, at 
genstanden ikke naturligt ville befinde sig på et sofabord...

Samleren selv viser gerne rundt på sit storslåede museum.

Instruksen fra Arbejds- og Fabriktilsynet hos slagteren er ikke 
til at misforstå...

Hvad er det?

VÆRDiKuPON

glad for. Der er faktisk kun 
én regel: De skal gøre, som 
jeg siger, for jeg har ingen 

tegninger på noget som helst, 
slutter den livsglade samler 
med et smil.

!



For mere end fem år siden 
bulrede finanskrisen løs med 
udspring fra uSA og et over-
ophedet boligmarked. Siden 

har efterdønningerne været 
voldsomme, og den globale 
økonomi er i dag præget af 
et moderat – om end uens-

artet – opsving, lav inflation, 
ekstrem lempelig pengepoli-
tik samt betydelige geopoliti-
ske risici.

- Og hvordan skal man så 
lige navigere i dét minefelt, 
spørger David Bentsen, som 
er chef for Formueafdelingen 
i Møns Bank.

Er det overhovedet muligt at få bare et lille 
afkast i disse lavrentetider – uden at satse 
”hele butikken”... 

- Siden finanskrisen har der 
været ført en lempelig pen-
gepolitik. De korte renter har 
været i nul, og alle de større 
centralbanker har været nødt 
til at opkøbe obligationer for 
at presse renterne på længe-
re løbetider ned. Det reduce-
rer omkostningerne ved den 
betydelige statsgæld, som 
er kendetegnende for stort 
set hele den vestlige verden, 
ligesom det virker stimule-
rende for den økonomiske 
aktivitet.

Opsparerne betaler
- Det er folk med opsparing, 
der har måttet holde for i 
den periode, men det postive 
er, at de lave renter også har 
virket stimulerende for aktier.  
Noget skal man jo investere 
i, tilføjer David Bentsen, og 
så vælger en del investo-
rer at gå over i aktier, hvor 
udsigten til gevinst er større, 
omend den altid skal vurde-
res på lang sigt.

Penge anbragt på en al- 
mindelig bankkonto giver dog 
ofte fortsat et stort rundt  
0 % i rente. Så hvad skal 
man gøre, hvis man blot Hvad gør man, 

når det hele vælter?

iNVESTERiNG

Strategi Afkast 2015 
til 27/8 i %

Afkast 2014 
 i %

Afkast 2013
 i %

Afkast 2012
 i %

Afkast 2011 
i %

Afkast 2010 
i %

Høj 22,68 11,31 21,30 20,38 -20,90 24,87
Moderat høj 15,06 4,87 4,43 12,83 -5,16 14,15
Middel obl. -2,13 6,30 4,18 14,14 1,46 7,76

Middel 7,53 7,73 2,58 8,82 2,12 7,95
Moderat lav 3,56 5,83 0,95 5,74 -0,09 4,24
Lav 0,75 3,58 0,15 2,32 2,97 4,00

David Bentsen

I Møns Bank holder investeringsrådgiverne skarpt øje med verdens brænd-
punkter – og skaber ret gode resultater. Læs mere på www.moensbank.dk. 

Formuepleje i Møns Bank  
har gennem årene givet 
pæne afkast til kunderne.
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TEMA-AFTENER

uSA er det naturlige fokus-
punkt, når man vil forsøge at 
fremskrive den økonomiske 
udvikling.

- Vi kommer ikke uden om, 
at den amerikanske økonomi 
er drivkraften bag verdens 
investeringer, og derfor har vi 
indbudt to specialister til at 
fortælle om bl.a. det ameri-
kanske aktiemarked, og hvor 
de ser mulighederne for et 
højere afkast lige nu, siger 
David Bentsen.

Det sker ved fire tema-
aftener om investering, som 
banken holder i Vordingborg, 
Næstved, Præstø og på Møn.
Læs mere i programmet her-
under. 

De to specialister fra Bank- 
invest supplerer bankens 
egne folk på tema-aftenerne:

Jens Rundager er Senior 
Produktspecialist. Han har  
31 års erfaring med handel 
og rådgivning indenfor de 
fleste typer af internationale 

Møns Bank inviterer til fire tema-aftener om investering  
– mød specialister fra BankInvest og fra Møns Banks  
Formueafdeling

Mød specialisterne

værdipapirer. Han har i det 
meste af perioden arbejdet i 
Nordeas børsmæglerafdeling.

Miguel Torrandell er Senior- 
konsulent og har 24 år erfa-
ring fra den finansielle bran-
che. Han har de seneste 20 
år arbejdet med investerings- 
og formuerådgivning, bl.a. 
via udstationering i Luxem-
bourg.

ønsker et beskedent afkast 
uden at satse det hele?

Stadig flere muligheder
for afkast af opsparing
- En oplagt mulighed er at 
investere, siger David Bent-
sen. Ved at placere nogle af 
sine penge i værdipapirer, 
er det ofte muligt at få et 
lidt højere afkast end ved at 
have pengene stående på en 
konto. 

Når man investerer, skal 
man samtidig være opmærk-
som på risiko. Det vidner de 
relativt store kursfald om, 
som senest ramte verden 
over i forbindelse med lavere 
vækstudsigter for Kina. 

- Mange bruger et langt liv 
på at spare penge sammen. 
Derfor er det også vigtigt at 
få afstemt sine forventninger 
til risiko i forhold til afkast. 
Nogle ønsker at investere 
med meget lav risiko, andre 
er mere risikovillige, hvis der 
er udsigt til et højt afkast, 
siger David Bentsen.

Møns Bank har seks typer 
af opsparingsprodukter, hver 
med forskellig risikoprofil.

- Vi følger markederne tæt 
og kan reagere hurtigt, når 
stemningen skifter, så histo-
risk har vi kunnet give kun-
derne et fornuftigt afkast i 
forhold til risikoen, siger han. 

Tema-aftener om investering
Vælg mellem følgende datoer:
27. oktober Cafe Mocca, Præstø
29. oktober Hotel Præstekilde, Møn
2. november  Hotel Kirstine, Næstved
3. november Restaurant Borgen, Vordingborg 

Aftenens program:
Kl. 18.00 Velkomst 
Kl. 18.15 Møns Banks Formueafdeling 
Kl. 18.45 Specialister fra Bankinvest
Kl. 19.30 Spisning, inkl. vin/øl/vand samt kaffe
Kl. 20.00 Mulighed for en snak med en rådgiver

Deltagerpris: 125 kr. 

Tilmelding: www.moensbank.dk/bankinvest
  (først til mølle fra 14. september kl. 10)

Hvad er din risikoprofil?
En risikoprofil er et værktøj, der sikrer, at banken kan 
give dig den bedst mulige rådgivning. Jo mere vi ved, 
desto bedre kan vi rådgive dig: 
 
• Hvad vil du investere - pensionsmidler/frie midler?
• Tidshorisonten - hvornår skal du bruge pengene?
• Dit kendskab til investeringsprodukter?
• Dine skatteforhold?
 
Profilen fortæller også, hvilken type investor, du er:

• Den forsigtige = lav risiko/moderat lav risiko
• Den snusfornuftige = mellem risiko
• Den vovede = moderat-høj risiko/høj risiko
 
Det er en fordel, hvis du udfylder Risikotesten, når du 
tilmelder dig. Så har vi din profil med på aftenen.

Jens RundagerMiguel Torrandell
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12  nyt fra møns bank

FALSTER

Horbelev går forrest i 
kampen for at bevare 
livet på landet

Landsbydød? – ikke her...

Det korte svar er, at de 
løber, cykler og svømmer – 
og løber igen.

- Der er ikke ret mange 
begivenheder, vi går glip af 
i løbet af en sæson, siger 
Jette Holm Rasmussen, der 
for det meste er tovholder 
på bankens hold. 

Om det så er Medieløbet  
i Næstved, Farø Broløb, 
Bike & Run i Vordingborg, 

Møn Rundt eller Sydhavs- 
stafetten, så er Møns Bank 
med.

- Og ind imellem vinder vi 
også, siger Trine, som f.eks. 
i Bike & Run, hvor drengene 
vandt en suveræn 1. plads.

Drengene er Janus Søgaard  
fra Næstved samt Anders 
Skovbjerg Jensen, Poul Hen-
ning Christoffersen og Jan 
ivan Rasmussen fra Stege.

Møns Bank efter 4
”Hvad går de rundt og gør i banken...” 
spurgte Bodil Udsen engang om bankfolks 
gøremål efter lukketid 

Frank Hougaard, Næstved, 
og David Bentsen, Stege.

Formand Torben Stjernholm og bankdirektør Flemming Jen-
sen (forrest) forener kræfterne i Nordøstfalsters Fremtidsfor-
ening med Evelin Møller, Hans Friis Hansen, Ove Stoffregen, 
Jan Nielsen, Erik Gaard, Joachim Hansen og Roar Rasmussen. 

Inger Lise Vadstrup Jensen, 
Torben Stjernholm og Roar 
Rasmussen ved den netop 
afviklede Horbelev Festival.

udkantsdanmark, afmatning, 
landsbydød. 

Alle taler med dystre miner 
om fremtiden i provinsen og 
landregionerne. Få gør noget 
ved det. To af dem er Nord-
østfalsters Fremtidsforening 
og Møns Bank.

- For 5 år siden var vi 
næsten uddøde, fortæller 

Torben Stjernholm, formand 
for Nordøstfalsters Fremtids-
forening, i daglig tale NØF.

- Men vi har et fantastisk 
sammenhold og har gen-
fundet stærke sociale sam-
menhænge og en holdbar 
infrastruktur. Vi vil bygge en 
Kulturgård på eliteplan! 

Horbelev ligger bekvemt for 
tilflyttere i kølvandet på det 
nye statsfængsel, erhvervs-
området Cargo Syd, den nye 
Storstrømsbro og Femern-
forbindelsen. Og der er store 

fonde, som tror på fremskridt 
i området.

Møns Bank er med
- Vi modtog et særdeles gen-
nemarbejdet projekt, hvor 
vi som bank kan være med 
til at løfte udviklingen i et 
område, hvor der er vilje og 
energi til forandring, siger 
direktør Flemming Jensen. Vi 
tager vores rolle som lokal-
bank alvorligt og vil meget 
gerne være med til at gøre 
en forskel lokalt. 

Møns Bank har engage-
ret sig i områdets aktivite-
ter og medvirker med lokal 
rådgivning og finansiering. 
Konsulent Jan Nielsen er ofte 
på vejene i og omkring Hor-
belev.

- Vi har arbejdet målrettet  
på projektet i nogle år, og 
resultaterne begynder at slå 
igennem, fortæller Torben 
Stjernholm. Der sælges flere 
huse i området, og det er 
blevet lettere at udleje huse. 
Og med den nye Kulturgård 
som centrum forventer vi i 
løbet af de næste 10 år, at 
op mod 100 ressourcestærke 
familier vil flytte til området. 

Dét er noget, Flemming Jen-
sen kan lide at høre.

- Det aftvinger respekt, når 
en gruppe ildsjæle vil vende 
en udvikling til gavn for et 
lokalområde, der har den 
vision ikke kun at overleve, 
men også at leve, siger han.



ikke siden 1983 er der lagt 
op til så stor en omvæltning i 
danskernes betalingsmønster. 
Her blev Dankortet lanceret 
som et fælles betalingskort 
via et samarbejde mellem 
alle danske pengeinstitutter.

Historien gentager sig, nu 
hvor Swipp lanceres som en 
ny betalingstjeneste via en 
app til smartphones. Bag 
Swipp står igen alle danske 
pengeinstitutter, på nær et 
enkelt.

- Vi er allerede i fuld gang 
med at tilknytte butikker 
til Swipp, så kunderne kan 
betale, når den nye app  
bliver lanceret, siger Karin 
Christiansen, iT-medarbejder 
i Møns Bank.

Swipp er både en nyhed og 
så alligevel ikke. Gennem et 

Midt i Stege, i byens gamle 
Apothek, har Jan Kanne  
indrettet sig med livsstils- 
forretningen Kanne & Degn 
samt Kaffehuset Møn. Og  
han vil ikke lade en god for-
retning gå sin næse forbi.

- Med Swipp er det jo lidt 
som med hønen og ægget, 
siger han. Hvad kommer 
først: Kunderne, der kan 
betale med Swipp, eller 

par år har man kunnet betale 
med Swipp gennem sin Net-
bank, men det har mange 
fundet besværligt. 

- Nu bliver det en app, og 
den har nogle klare fordele i 
forhold til andre mobile beta-
lingstjenester, siger hun.

- Vi har store forventninger 
til den nye Swipp-app, siger 
Karin Christiansen.

butikkerne, der kan tage 
imod Swipp?

Nu har han indgået en 
aftale med Møns Bank om 
at kunne tage imod beta-
linger med Swipp, og det 
har flere kunder allerede 
benyttet sig af.

- Hidtil har man jo skul-
let gå gennem sin Netbank 
for at betale med Swipp, 
så jeg ser frem til den nye 
app, som vil gøre det end-
nu nemmere at betale med 
Swipp. ikke mindst, når vi 
kan sende beløbet direkte 
til kundens mobiltelefon.

Bedre  
og billigere
- Swipp er det 
eneste system, 
der er baseret på 
konto-overførsler. 
Det betyder, at 
pengene går direkte 
fra betalingsafsender 
til betalingsmodtager, 
siger hun. Det sker på 
få sekunder og uden 
fordyrende mellemled!

Swipp er derved også  
den billigste betalings-
løsning, som forretninger 
kan have. 

- Swipp bliver billigere 
end både Dankort- og andre 
mobile betalingsløsninger, 
fastslår Karin Christiansen.

Hertil kommer at Swipp-
brugerne kan betale op til 

Med en ny app er pengeinstitutterne bag Swipp  
nu for alvor klar til at give Dankortet konkurrence

10.000 kr.  
pr. dag, så man også 

kan foretage større indkøb. 
Endelig er den nye app født 
med en funktion, så butikken 
kan forberede betalingen, og 
man slipper for selv at taste 
beløbet.

Her er dit  
nye Dankort!

Hønen eller ægget...
Jan Kanne har taget 
Swipp i brug i sine
forretninger i Stege
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Jan Kanne er klar til at tage imod betalinger med Swipp.

NY uNiK BETALiNGS-APP



i 2013, hvor han har været 
kreditsouschef med arbejds-
sted i Nakskov.

i fritiden spiller han dart. 
En disciplin, hvor han lå 
blandt landets bedste i sine 
yngre dage.

 Personalenyt

Allan Andersen, 42, er star-
tet som erhvervskonsulent i 
Møns Bank med Vordingborg 
som arbejdsområde, hvor 
han også er bosat.

Birgitte Krebs Nielsen, 46, er 
begyndt som sagsbehandler i 
Møns Bank. Hun kommer fra 
et tilsvarende job gennem  
24 år i DiBa/Sydbank. 

Jamila Jørgensen er begyndt 
som servicemedarbejder i 
Møns Banks hovedkontor i  
Stege. Jamila er 46 år og 
også bosat i Stege.
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VORDiNGBORG

Midt i sommerferien skiftede 
Allan Andersen bank.

Vordingborg er hans hjem-
mebane, og det er også i 
den oprindelige Vordingborg 
Bank, 42-årige Allan Ander-
sen er uddannet. Nu har han 
skiftet til Møns Bank.

 - Vi er meget glade for 
at kunne byde velkommen 

til Allan, som er en erfaren 
kapacitet inden for rådgiv-
ning af erhvervskunder, siger 
erhvervschef Rasmus Søren-
sen. Allan har et længere 
karriereforløb bag sig, hvor 
han har opnået stort lokal-
kendskab og bred erfaring 
med erhvervsforholdene i 
Vordingborg-området.

Møns Bank har mere end 
1.000 kunder i området i for-
vejen. Et tal, der er fortsat 
stigende, bl.a. efter at den 
tidligere erhvervschef i Vor-
dingborg Bank, Mette Frank, 
begyndte i Møns Bank kort 
før jul sidste år. Og et år til-
bage begyndte konsulent  
Jan Nielsen i banken, også 
med Vordingborg som et af 
de områder, han servicerer 
kunderne i.

- Med Allans ansættelse får 
vi et endnu bredere netværk 
og er nu rigtig stærkt repræ-
senteret i kommunens tre 
købstæder, tilføjer Rasmus 
Sørensen.

Allan Andersen vil få fast 
arbejdssted i Stege, hvorfra 
han også vil servicere kun-
derne i Vordingborg-området.

- Det er sjovt igen at være 
kollega med Mette Frank, og 
jeg glæder mig til det frem-
tidige samarbejde med kun-
derne, siger Allan Andersen.

Partnerskab  
gør en forskel
- i vores betjening af er-
hvervskunder lægger vi stor 
vægt på, at samarbejdet kan 
ligestilles med et partner-
skab, hvor vi i en tæt dialog 
medvirker til værdiskabelse 
i virksomhederne, fortsæt-
ter Rasmus Sørensen. Vi skal 
kort sagt være med til at 
gøre en forskel for kunderne.

Og Allan Andersen er helt 
enig.

- Det er netop bankens 
måde og tilgang til betjening 
af erhvervskunderne, som 
jeg har fundet spændende, 
siger Allan Andersen. Jeg 
har altid lagt stor vægt på at 
have et tæt samarbejde med 
erhvervskunderne og virk-
somhedsejerne, hvor en åben 
og gensidig dialog prioriteres 
højt.

Allan Andersen er bosat i 
Ndr. Vindinge med sin fami-
lie. Han startede som elev 
i Vordingborg Bank i 1991 
og har primært arbejdet 
med erhvervskunder frem til 
fusionen med Lollands Bank 

Stærk erhvervsmand tiltræder bankens
Vordingborg-team

Tættere på
Vordingborg

Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen er 
det nye trekløver i Vordingborg-området.



MØNS BANK STØTTER

i maj blev lokale sportsfolk 
og ildsjæle hædret ved en 
fest på STARS i Vordingborg. 
Det gik så godt, at parterne 
nu har indgået en 3-årig 
aftale.

Vordingborg idrætsråd og 
Vordingborg Kommune står 
bag den store aften i sam-
arbejde med Øernes Revi-
sion og Møns Bank. Og der 
er kontante anerkendelser i 
udsigt.

Lokalsport og lokalbank
går hånd i hånd
- Vi fik en henvendelse, som 
vi ikke kunne sidde over-
hørig, siger bankdirektør 
Flemming Jensen. 

- Lokalsport og lokalbank 
går hånd i hånd på en rigtig 
fin måde. Vi støtter meget 
op om ”ForeningsDanmark”, 
som jo giver en stærk sam-
menhængskraft i de mindre 
lokalsamfund. Derfor kan vi 
kun bifalde, at lokalsporten 

Netop hjemvendt fra Aser-
bajdsjan kunne Niclas Nøhr 
tage i Møns Bank og takke 
for et sponsorat, som har 
været en stor hjælp på vej 
mod sejrsskamlen i Euro-
pean Games i badminton.

- Det var en helt vild 
oplevelse at vinde mester-
skabet, fortæller han. Jeg 
spiller jo mixeddouble med 

støttes. især også, når frivil-
lige kræfter hædres for deres 
uegennyttige indsats. Dét 
betyder en afgørende forskel, 
der lægges mærke til – og 
som er værd at anerkende!

Peter Hansen fra Øernes 
Revision har også en grund 
til at være med.

- Det er en stor glæde, at 
Øernes Revision kan være 
med til at støtte op om lokale 
idrætsudøvere, som har ydet 
en kæmpe indsats inden 
for deres idræt, og som har 
opnået det ultimative at 
blive dansk mester, siger 
han. Både mine børn og jeg 
selv er flere gange blevet 
hædret som dansk mester i 
Vordingborg Kommune inden 
for vores idræt, riffelskyd-
ning, og det har haft stor 
betydning for vores fortsatte 
indsats. 

- Bag en dansk mester 
står der ofte mange frivil-
lige hjælpere, og uden alle 

min makker, Sara Thygesen, 
og det var en stor tilfreds-
stillelse at kunne slå fransk-
mændene i finalen.

Det er første gang, Euro-
pean Games afvikles, og det 
skete i byen Baku i Aserbajd-
sjan den 28. juni.

- Guldmedaljen er den 
største, vi endnu har vundet, 
siger han. Sidste år vandt 

disse frivillige hjælpere ville 
idrætsforeningerne ikke være 
det samme, som de er i dag 
– nemlig et uundværligt aktiv 
for de lokale idrætsudøvere, 
tilføjer han.

40.000 kr. på højkant
- Årets idrætsforening er 
en, som i det forgangne år 
har gjort et ekstraordinært 
stykke arbejde til gavn for 
foreningen og dens medlem-
mer, fortæller Henrik Pape fra 
idrætsrådet. Modtageren kan 
se frem til 12.500 kr., heraf 
25 stk. aktier i Møns Bank. 

Nyt sponsorsamarbejde så dagens lys i  
foråret – nu er der indgået en 3-årig aftale

Til nr. 2 er der 7.500 kr., her-
af 25 stk. aktier i banken. 

Årets idrætsleder og Årets 
idrætstalent vil hver mod-
tage 10.000 kr., heraf 25 stk. 
aktier i banken. Aktieandelen 
har en værdi af ca. 3.000 kr. 
i hver af de fire udlodninger.

Næste år i Præstø
Årets idrætsfest afholdes 
torsdag den 14. april 2016 i 
Præstø Multicenter. interes-
serede kan skrive sig op på 
www.moensbank.dk/sport og 
få besked, når der indkaldes 
til nomineringer.
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Stærke kræfter bag ny 3-årig aftale til glæde for lokalsporten: 
Peter Hansen, indehaver af Øernes Revision – Henrik Pape, 
formand for Vordingborg Idrætsråd – Flemming Jensen, direk-
tør i Møns Bank – Bjarne Malmros, kultur- og fritidskonsulent  
i Vordingborg Kommune.

vi irish Open, men det her 
overgår alle andre oplevelser!

 

Løn som fortjent
Mønbo vinder internationalt mesterskab  
i badminton

Profilering af banken
Sponsering af enkeltper-
soner er ellers ikke noget, 
banken giver sig af, men 
der er undtagelser, siger 
marketingchef Susanne  
B. Jensen.

- Normalt støtter vi idræt 
og kultur bredt i vores 
nære markedsområde og 
på foreningsplan, men 
Niclas er kommet så langt, 
at vi gerne vil bakke op 
om en mønbo, som ikke 
glemmer sine rødder, siger 
hun. På den måde kan vi 
jo også håbe at blive set 
under hans kampe.

Niclas Nøhr har nu bevis for 
sit spil på topplan.

Håndslag for
lokalidrætten



Samsø er unik. ingen andre 
steder i Danmark er der ”lige 
langt til alt” – og ingen andre 
steder er man selvforsynende 
med energi, som Samsø er.

På otte år har Samsø for-
mået at omstille sin energi- 
produktion fra olie og kul til 
vedvarende energi. Et ene-
stående lokalt engagement 
har sikret, at øen i dag pro-
ducerer mere energi, end 
den forbruger, og det har 
skabt en international fører-
position.

Dette er selvfølgelig et 
besøg værd – på Samsø 
EnergiAkademi, som forskere 
fra hele verden valfarter til 
– men derudover byder øen 
også på fantastisk natur, et 

rigt udvalg af specialiteter og 
et kulturliv, som blomstrer 
både sommer og vinter.

Møns Bank inviterer 
læserne med på en sviptur 
til øen midt i Danmark for 
ved selvsyn at konstatere, 
hvorfor Samsø også kal-
des Kattegats perle. Vi skal 
opleve falkeshow, vi skal på 

Tag med banken på en særudflugt til øen 
midt i Danmark den 21.-22. oktober 2015

OM BANKEN

Afsender: A/S Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege, CVR-nr. 65 74 60 18.

Nyt fra Møns Bank husstandsomdeles i Askeby, Bogø By, Borre, Herlufmagle, 
Holmegaard, Horbelev, Kalvehave, Karrebæksminde, Langebæk, Lundby, Mern, 
Næstved, Præstø, Rønnede, Stege, Stensved, Tappernøje og Vordingborg – 
fravalg af bladet kan kun ske ved at sige Nej til ugeaviser hos Post Danmark.

Adresseomdeles uden for ovennævnte områder til aktionærer, kunder og andre 
med relationer til Møns Bank – fravalg af bladet kan ske på LR@moensbank.dk 
eller tlf. 55 86 15 40.

Samsø fra nord til syd – enestående oplevelser venter på denne sviptur.

Oplev Samsø  
med alle sanser

bryggeri, og vi skal spise 
frokost på det navnkundige 
Brundby Rockhotel, som så 
mange internationale navne 
har lagt vejen forbi. Vi skal 
besøge EnergiAkademiet, vi 
skal på ØkoMuseum, og ikke 
mindst skal vi opleve Samsøs 
vilde natur med det spekta-
kulære morænelandskab på 
nordspidsen som højdepunkt. 
Overnatning på Flinchs Hotel 
i Tranebjerg – og på hjem-
turen venter endnu en dejlig 
middag, denne gang på Skip-
perkroen i Mullerup Havn.

50 pladser
Hele turen koster kun 2.095 
kr. pr. person. Læs mere på 
www.moensbank.dk.

Tilmelding fra mandag den 
14. september kl. 10.00 via 
www.moensbank.dk/rejse. 
Der er 50 pladser, og tilmel-
ding sker efter først til mølle-
princippet.

Med i prisen er:
• 4**** turistbus. 
• 1 x overnatning.
• 2 x morgenmad (på  
 færgeoverfart og hotel).
• 2 x frokost.
• 2 x aftensmad (på hotel og
 på Skipperkroen i Mullerup 
 Havn på hjemturen).
• Alle entreer på udflugter. 
• Guide på Samsø.

Pris: 2.095 kr. 
Eneværelse, tillæg: 400 kr. 
(begrænset antal)

Påstigningssteder:
Stege v/banken kl. 6.00.
Præstø Busstation kl. 6.30.
Næstved Kvægtorvet kl. 7.00.

Teknisk arrangør: Roskilde 
rejsebureau og Turistfart, 
Rejsegarantifonden 1097.

Ballebjerg udsigtstårn på 
Samsøs højeste punkt.

www.moensbank.dk

Banken med stærke relationer – værd at anbefale!


