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Velkommen
til Vordingborg
Flere har allerede skiftet til 
Møns Bank, blot på nyheden 
om, at banken åbner ny filial  
i Vordingborg

Hvilke idrætsfolk har
fortjent 40.000 kroner?
Indsend dine kandidater inden 
den 6. marts – så kommer  
de måske på podiet til den 
store idrætsfest i Præstø  
MultiCenter den 14. april

Eventyrlig sensommer i
Estland, Letland og Litauen
Rejs med Møns Bank til  
Baltikum fra 27. august og  
8 dage frem

Sprogø kalder
Rundtur på en ø, alle kender, 
men få har opholdt sig på

1000 nye kunder på ét år
Det strømmer til med nye 
kunder i Møns Bank i Næstved

Banken med stærke relationer – værd at anbefale!

Flere fordele i Møns Bank
Både privat- og erhvervskunder kan opnå kontante fordele med 
Møns Banks nye udspil, Privat Plus, Ung Plus og Erhverv Plus
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I Møns Bank siger vi Plus
og tænker i fordele til alle!
Gode tilbud hver uge, gratis hverdag, og flere fordele når du hand-
ler i banken. Så enkelt er det, og bedre bliver det ikke...

Næsten alle banker har et fordelsprogram, 
og i Møns Bank har vi også gennem årene 
givet fordele til vores kunder og aktionæ-
rer. Men nu vil vi gerne skære igennem 
junglen af fordelsprogrammer.   

Plus er navnet på vores nye tiltag, hvor 
vi har sammensat en lang række fordele 
for bankens privat- og erhvervskunder. Vi 
kalder det Plus Ung, Plus Privat og Plus 
Erhverv.

Gode tilbud hver uge
Som Plus-kunde får du adgang til nye 
tilbud hver uge med rabat på alt fra ople-
velser indenfor rejser, teater og forlystel-
ser til brændstof, tøj, sko og maling – og 
bankens erhvervskunder får mulighed for 
at markedsføre gode tilbud på fordelagtige 
vilkår. Alt dette kan du læse mere om i 
bladet.

Gratis hverdag 
Bankens Plus-kunder – unge som ældre –  
får stort set alt gratis i den daglige 
omgang med banken. 

Intet gebyr på VISA/Dankort, intet årligt 
gebyr på Netbank og ingen transaktions-
gebyrer på overførsler og girokort, gratis 
udbetaling i samtlige danske pengeauto-
mater med Dankort og VISA/Dankort – og 
gratis veksling af kontant valuta.

Helt gratis hverdag bliver det ikke for 
bankens Erhverv Plus-kunder, men de 

opnår også en række prisfordele i den dag-
lige brug af banken. 

Plus fordele, når du bruger banken
Når du som Plus-kunde bruger banken,  
fx til finansiering af bolig eller bil, får du 
en lang række fordele i form af vilkår og 
rabatter på bankens priser, der er til at få 
øje på. Vi lancerer også en ny lønkonto, 
som vi kalder PlusLøn med mulighed for en 
tilknyttet kredit på særdeles fordelagtige 
vilkår.

Som supplement til gratis VISA/Dankort 
anbefaler vi MasterCard, fordi det bl.a. 
indeholder rejseforsikringer. Derfor tilbyder 
vi, at MasterCard Guld og Platin kan tilkø-
bes på gunstige vilkår.

Plus ét krav – en bank ejet kunderne
For at få de mange fordele er det eneste 
krav 50 aktier i Møns Bank – et krav, som 
mange kunder allerede opfylder i dag. 
Unge under 28 år behøver ikke aktier for 
at få de mange fordele.

Når vi vælger, at bankens kunder frem-
over kan opnå betydelige fordele, alene 
ved at være aktionærer i Møns Bank med 
en forholdsvis mindre investering, er det 
fordi vi ønsker, at bankens kunder er ejere 
af banken. 

Det medvirker til en større interesse for 
banken samt styrker relationer og nærvær. 
Forhold, som vi lægger vægt på i Møns 
Bank, et stærkt alternativ til de landsdæk-
kende banker. 

Velkommen i Møns Bank!

Flemming Jensen
Bankdirektør 
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NÆSTVED-SUCCES

Massiv kundetilgang har alle-
rede givet balance i bøgerne 
for Møns Bank i Næstved.

- Bankens ledelse anlagde 
en økonomisk kalkulation for 
en ny filial i byen, og den 
viste, at investeringen givet-
vis ville være hentet hjem i 
løbet af 2-3 år. Men der gik 
kun 7-8 måneder, før der var 
balance i regnskabet, fortæl-
ler filialdirektør Lars Jørgen-
sen. 

Møns Bank åbnede filial i 
Vinhusgade 2 i Næstved lige 

op til jul i 2014, og siden har 
dørene ikke stået stille. 

- Vi har fået en fantastisk 
modtagelse, og det bekræfter 
os i, at der er stor interesse 
for den måde, vi løser opga-
verne på i den lokale bank.

Heldig landmand
Med den fart, der er over 
kundetilstrømningen, syntes 
Lars Jørgensen, at det kun- 
ne være sjovt at belønne  
”ny kunde nr. 1000” med  
nom. 1000 kr. aktier, d.v.s. 

50 stk., som automatisk ville 
give adgang til alle vores nye 
fordele.

Den heldige blev Ole Olsen, 
som driver økologisk plante-
avl i Dysted. 

- 125 ha med græsfrø, raps 
og fremavlskorn, uddyber Ole 
Olsen. Vi har 7-8 afgrøder og 
samarbejder med en maskin-
station i Herfølge.

Samarbejde skal der til, og 
heldigvis er hele familien bidt 
af landbrug. Sammen med 
sin kone Lise Marquardtsen 

Det strømmer til med nye kunder i Møns Bank i Næstved  
– hvor økologisk landmand Ole Olsen fra Dysted var heldig  
at høste 50 bankaktier som ”ny kunde nr. 1000”

har også datteren Ida på 23 
og sønnen Frederik på 21 
fattet interesse for faget.

- Ja, de er nærmest gået 
os i bedene, siger Lise med 
et smil. Ida er skov- og land-
brugsingeniør, og Frederik er 
agrarøkonom til sommer.

Skægget står –  
klar til jagt i Skotland
Ud over landbruget har beg-
ge børn også fanget interes-
sen for jagt. 

- De unge holder jagt der-
hjemme, og selv er jeg på 
vej til Skotland med 5 gutter 
– en tradition, vi har holdt i 
hævd siden 1991. Og det er 
derfor, skægget står lige nu. 
Det er simpelt hen en aftale, 
griner Ole.

Der skal nedlægges både 
kronvildt og sikavildt, hvis 
det står til Ole.

Flere nye kunder hver dag
Ole og Lise er blot ét kunde-
par, som fandt vej til banken  
netop den dag. I gennemsnit 
modtager banken dagligt tre 
til fire  nye kundeforhold. 

- De fleste pointerer, at det 
er vigtigt for dem, at beslut-
ninger omkring deres øko-
nomi træffes lokalt, fortæller 
Lars Jørgensen. 

- Vi hører også, at venteti-
den kan være en udfordring. 
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, siger han.

Personlig betjening i kom-
bination med individuelle løs-
ninger er iflg. Lars Jørgensen 
opskriften på succesen.

- En meget stor del af 
vores identitet i Møns Bank 
er, at vi har i tusindvis af til-
fredse kunder, som anbefaler 
os til venner, bekendte, fami-
lie og forretningsforbindelser. 
Vi er stolte af, at vi på den 
måde har gjort os fortjent til 
enhver ny kunde, slutter han.

1000 nye kunder
på bare ét år

Glæde i Møns Bank i Næstved: Ole Olsen og Lise Marquardtsen er netop 
blevet kunder hos Lars Jørgensen.
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VORDINGBORG

Panteren og Møns Bank
indgår 5-årigt samarbejde
Det tidligere Panther Plast i Vordingborg er 
ved at udvikle sig til et kulturelt fyrtårn – og 
nu med Møns Bank som samarbejdspartner

For blot et års tid siden blev  
Panteren i Vordingborg ind-
viet med stor koncert af 
Dizzy Mizz Lizzy, og siden er 
det gået slag i slag for den 
næsten 4.000 kvm gamle 
fabrikshal, som danner ram-
men om en række aktivite-
ter indenfor kultur, idræt og 
erhverv.

- Panteren er i rivende 
udvikling, fortæller direktør 
Betina Møgeltoft, og derfor 
har det ligget os stærkt på 
sinde at finde en samar-
bejdspartner, som kunne 
være med til at løfte os op 
på et niveau, der kan være 

til gavn for hele Vordingborg 
kommune.

Den partner blev fundet 
lige før jul. I form af Møns 
Bank, som har indgået en 
5-årig aftale.

- Panterprojektet er et 
langsigtet projekt, fortsætter 
Betina Møgeltoft. Et projekt, 
der drives af en fond med 
Vordingborg Kommune som 
den store bidragsyder, men 
også en fond, der skal skabe 
sine egne aktiviteter og ind-
tægter. Derfor er det en stor 
glæde for os, at Møns Bank 
har budt ind på denne lang-
sigtede aftale.

Som fod i hose
Også i Møns Bank er der 
glæde at spore.

- Set fra vores side er Pan-
teren et kommunalt initiativ, 
som har fundet gang på jord 
ved godt politisk håndværk 
og målrettethed hos ildsjæle, 
der vil Vordingborg og vores 
kommune det bedste, siger 
Allan Andersen. Det er en 
ambition, som falder rigtig 
godt i tråd med dem, vi har  
i Møns Bank.

Allan Andersen står i spid-
sen, når Møns Bank åbner 
filial i Vordingborg i løbet af 
kort tid. 

- Aftalen med Panteren 
passer som fod i hose med 
vores engagement i byen, 
fortsætter han. Det er en 
naturlig måde for os at vise, 

at vi mener noget med at 
være en lokalbank for hele 
kommunen.

Han ser meget frem til det 
foreløbig 5-årige parløb med 
Panteren.

- Vi forventer, at der med 
Panteren er taget tilløb til 
nogle fremtidige rammer for 
aktivitet, der helt naturligt 
vil udvikle sig over de kom-
mende år, siger han. Ja, ikke 
kun for kommunen, men for 
hele regionen.

Betina Møgeltoft er helt 
enig.

- Panteren er for alle 
aldersgrupper og for alle 
aktiviteter inden for idræt, 
kultur, uddannelse og 
erhverv, siger hun, og der er 
rift om vores faciliteter. Jeg 
booker hele tiden nye ind, og 
det vidner om, at Panteren 
er på vej til at blive et træk-
plaster. 

Vordingborg er en 
attraktiv kommune
En stor kunstgræsplæne er 
allerede indviet, og der er 
taget beslutning om et kom-
mende vandhus.

- Alt sammen dele af en 
attraktiv pakke, som vil 
trække bosætning til om- 
rådet, mener Allan Andersen. 
De ambitioner og mål, der 
ligger for Panteren passer 
rigtigt godt ind med bankens, 
og derfor tror vi på, at sam-
arbejdet vil give udbytte for 
os alle.

Panteren kan frit søge 
sponsorer og sælge reklame-
pladser, men man har også 
behov for en strategisk part-
ner til en række formål.

Betina Møgeltoft udtrykker 
det sådan:

- Vi har behov for kontakt 
og samarbejde med en bredt 
forankret lokal virksomhed, 
der selv har viden om og 
interesse i den lokale udvik-
ling, siger hun. 

- Dét har vi fundet i Møns 
Bank, så vi glæder os meget 
over den aftale, vi nu har 
indgået med banken, slutter 
hun.

Nyt makkerpar: Direktør Betina Møgeltoft fra Panteren og filialdirektør 
Allan Andersen fra bankens kommende Vordingborg-filial.



NY FILIAL
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Den 1. februar skiftede Lars 
Frimann bank.

Vordingborg er hans hjem-
mebane, og det er da også i 
den oprindelige Vordingborg 
Bank (nu Lollands Bank), at 
42-årige Lars Frimann har 
været privatkundechef gen-
nem de sidste 13 år.  

Nu har han skiftet til Møns 
Bank og får Allan Andersen 
som leder.

- Jeg er meget glad for at 
kunne byde velkommen til 
Lars, som bliver min sous-
chef, når vi åbner filial i Vor-
dingborg i løbet af kort tid, 
siger Allan Andersen. 

Også Lars Frimann ser frem 
til samarbejdet.

- Det er sjovt igen at være 
kollega med Allan og Mette, 
og jeg glæder mig til det 
fremtidige samarbejde med 
kunderne, siger han.

Holdet er næsten sat
Ud over Allan Andersen, Met-
te Frank, Jan Nielsen og Lars 
Frimann består holdet også 
af Karina Frimann.

- Og vi er hverken i fami-
lie eller kender hinanden i 
forvejen, griner Karina. Vi 
hedder bare tilfældigvis det 
samme...

Karina er privatrådgiver og 
kommer fra bankens hoved-
kontor i Stege. Hun er født 
og opvokset i Vordingborg 
og har et godt kendskab til 
området og de lokale forhold. 

Leder efter lokaler
I skrivende stund mangler 
der to privatrådgivere – samt 
de lokaler, som fremadrettet 
skal lægge hus til Møns Bank 
i Vordingborg.

- Vi er stadig på udkig efter 
egnede lokaler, siger Allan 
Andersen. Men selv om flere 
kunder allerede har skiftet til 
os, blot på nyheden om, at vi 
kommer til byen, har vi ikke 
travlt. Vi er indstillet på at 
åbne i noget midlertidigt. 

Allerede nu kan man ringe 
til den kommende Vording-
borg afd. på tlf. 55 31 24 00.

Selv skiftede Allan Andersen 
også fra Lollands Bank til 
Møns Bank. Det skete den  
1. juni 2015. 

- Lars er en erfaren leder 
og har et længere karriere-
forløb bag sig, hvor han har 
opnået stort lokalkendskab i 
Vordingborg-området, fortæl-
ler Allan Andersen.

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 i 
december 2014. Og få måne-
der før begyndte konsulent 
Jan Nielsen i banken, også 
med Vordingborg som et af 
de områder, han servicerer.

- Med Lars får vi en endnu 
bedre lokal forankring og 
bliver rigtig stærkt repræ-
senteret i alle kommunens 
tre købstæder, tilføjer Allan 
Andersen.

Velkommen  
til Vordingborg
Flere har allerede skiftet til Møns Bank, 
blot på nyheden om, at banken åbner 
ny filial i Vordingborg

Lars Frimann glæder sig til at  
møde kunderne på sin ”nye” 
hjemmebane, når Møns Bank 
åbner i Vordingborg.

Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen har varmet op til 
Vordingborg-etableringen gennem det seneste halve år.

Også Karina Frimann kom-
mer på hjemmebane, når 
hun skal til at arbejde i sin 
gamle fødeby, Vordingborg.
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GENERALFORSAMLING

Direktør  
Christian Brix-Hansen 
4780 Stege
Medlem af bankens bestyrel-
se. Medlem af repræsentant-
skabet siden 2009 og blev 
samme år valgt ind i bankens 
bestyrelse. Christian er født 
i 1965 og er uddannet civil-
økonom HD (R) fra Copen-
hagen Business School samt 
MBA fra Harvard University. 
Er direktør og hovedaktionær 
i Brix Design A/S, formand 
i Vordingborg Erhvervsfor-
ening, formand i Vordingborg 
Erhverv A/S, bestyrelsesmed-
lem i Vordingborg Udviklings-
råd for Erhverv og Turisme, i 
Vordingborg Gymnasium og 
HF samt i STARS.

Glarmester 
Mads Frederiksen   
4780 Stege
Medlem af repræsentantska-
bet siden 2010. Mads er født 
i 1965 og uddannet glarme-
ster. Han har virksomhederne 
Møns Glarmester, Haslev 
Glarmester og Møns Auto-
glas I/S. Mads er desuden 
bestyrelsesmedlem i Lions 
Club Møn, formand for Møns 
Fodboldklub veteranafdeling 
samt bestyrelsesmedlem i 
Glarmesterlaugets Miljø- og 
Teknikudvalg.

Ejendomsdriftsleder og 
direktør Henrik Grønhøj 
3520 Farum 
Medlem af repræsentantska-
bet siden 2013. Henrik er 
født i 1958, uddannet byg-
ningsingeniør og merkonom 
i finansiering. Henrik har i 
en længere årrække arbej-
det som controller i Semco 
A/S. Fra 2008 har han været 
driftsansvarlig for omkring 70 

Møns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts, 
hvor følgende kandidater er opstillet til repræsentantskabet 

større beboelses- og erhvervs-
ejendomme hos Advokat- 
firmaet Jordan & Løgstrup. 
Bestyrelsesmedlem i flere ejer- 
og grundejerforeninger.

Direktør og medejer 
Peter Hansen 
4780 Stege 
Medlem af repræsentantska-
bet siden 2013. Peter er født 
i 1964, medejer og direktør i 
Øernes Revision A/S, som har 
afdelinger i Vordingborg og 
Nykøbing Falster. 
Peter er endvidere direktør i 
Læger & Tandlægers revisions-
kontor A/S og IT-Syd Erhverv 
ApS. Herudover er Peter med  
i bestyrelsen for Møns Skytte- 
center.

Murermester 
Stig Krogsbæk 
4720 Præstø 
Medlem af repræsentantskabet 
siden 2005. Stig er født i 1957 
og selvstændig siden 1986 
med virksomheden Murerfir-
maet Krogsbæk.

Tømrermester 
Anders W. Madsen 
Roneklint, 4720 Præstø
Næstformand i repræsentant-
skabet siden 2010. Anders  
er født i 1973 og uddannet 
tømrer og snedker.  
Anders har Strandgårdens 
Landbrug og virksomheden 
Tømrermester Madsen A/S 
samt Bårse Tømrer og snedker-
værksted, der udfører traditio-
nelle byggeopgaver, desuden 
med speciale i renovering af 
fredede og bevaringsværdige 
ejendomme. 

Valg til repræsentantskabet
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Møns Bank har udviklet sig de senere år – og  
er nu på vej til Vordingborg. 

På den kommende generalforsamling er der forslag om 
muligheden for at udvide antallet af medlemmer i bankens 
repræsentantskab med op til 6 nye medlemmer fra de 
nuværende 30 og op til 36.

Bestyrelsen og repræsentantskabet ønsker en mulighed 
for at udvide repræsentantskabet som følge af bankens 
udvikling gennem de senere år, hvor markedsområdet er 
udvidet på Sydsjælland, senest med filial i Næstved samt 
de aktuelle planer om at åbne i Vordingborg.

En udvidelse af repræsentantskabet vil forbedre ønsket 
om og mulighederne for en stærkere geografisk repræsen-
tation i bankens nye markedsområder. 

Repræsentantskabets opgaver er følgende: 
1. Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
2. Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
3. Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller 

direktionen henvises til repræsentantskabets afgø-
relse.

4. At være talerør for aktionærerne. 
5. At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå 

bestyrelse og direktion.

På førstkommende repræsentantskabsmøde, der afholdes 
efter generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet sin 
formand og næstformand samt medlemmer til bestyrelsen.
Læs mere om repræsentantskabets opgaver, valgproce-
dure m.m. på bankens hjemmeside, www.moensbank.dk.

Møns Bank  
i flere områder
Forslag om udvidelse af repræsentantskabet  

Direktør Nils Natorp  
Marienborg, 4780 Stege
Medlem af repræsentantska-
bet siden 2008. Nils er født i 
1960 og direktør på GeoCen-
ter Møns Klint. Nils er cand. 
merc. og formand i Møn-Syd-
sjælland Turistforening, De 
Videnpædagogiske Aktivitets-
centre og på idrætshøjsko-
len Bosei. Derudover er han 
bestyrelsesmedlem i Visit 
Sydsjælland Møn og formand 
for Initiativgruppen for Byg-
geri og Miljø på Møn.

Boghandler Elly Nielsen  
Keldbylille, 4780 Stege
Formand i repræsentantska-
bet og har været medlem 
siden 1992. Elly er født i 
1952 og er selvstændig bog-
handler i Stege. Herudover 
er Elly formand for Dansk 
Detail-Papirhandlerforening, 
formand for Møns Handels-
standsforening, bestyrelses-
medlem i Feriepartner Møn 
samt repræsentantskabs-
medlem i Sjællandske Medier. 

Gårdejer Bent Skovgård  
Østermark, 4780 Stege
Medlem af repræsentantska-
bet siden 2001. Bent er født i 
1950 og uddannet landmand. 
Bent er gårdejer og mælke-
producent. Herudover er han 
kredsrepræsentant i ARLA 
Foods A.m.b.a.

Civiløkonom 
Peter Ole Sørensen 
4720 Præstø
Næstformand for bankens 
bestyrelse. Medlem af repræ-
sentantskabet siden 2004. 
Peter er født i 1974 og 
uddannet civiløkonom med 
speciale i turisme. Han er 
ejer af rådgivningsfirmaet 
CREW4U og partner i firmaet 
Parks'n'Trails. Peter er for-
mand for Dansk Cykelturisme 
og for menighedsrådet i 
Skibinge samt bestyrelses-
medlem i Rødeled Fonden. Er 
desuden fritidslandmand.

OBS: Aktionærer i banken modtager ikke en særskilt 
indbydelse til generalforsamlingen med post som 
tidligere. Indbydelse, regnskab, bilag m.v. fremgår 
af bankens hjemmeside, www.moensbank.dk, hvor 
tilmelding også foregår. Kan du ikke deltage i general-
forsamlingen, kan du gøre din indflydelse gældende 
ved afgivelse af fuldmagt, ligeledes på hjemmesiden. 



Bank med fordele, gratis hverdag, oplevelser og gode tilbud – det er indholdet af 
Møns Banks nye udspil.

Fordele kan man få næsten 
alle steder. Men kan man 
også få dem uden en masse 
betingelser?

- Ja, siger Tom Lauritzen, 
som er privatkundechef i 
Møns Bank. Vi åbner nu for 
en række fordele med rabat, 
som vi også kombinerer med 
kontante fordele i banken. 

- Gennem nogen tid har vi 
undersøgt markedet grundigt 
og lancerer nu en fordels-
pakke, som vi mener er både 
konkurrencedygtig og... ja, 
måske markedets bedste, 
siger han. 

Gratis hverdag
Kongstanken for private er, 
at man får en gratis hverdag. 
VISA/Dankort bliver uden 
gebyr, og som noget nyt kan 
man gå til en hvilken som 
helst pengeautomat i landet 
og hæve penge gratis på sit 
Dankort eller VISA/Dankort. 

Også Netbank bliver gratis, 
både med hensyn til årsgebyr 
og i daglig brug. 

- Endvidere kan man hæve 
euro i vores pengeautomater 
eller bestille valuta gratis via 
bankens hjemmeside, tilføjer 
Tom Lauritzen.

Der er mange flere fordele 
med Privat Plus og Ung Plus, 
bl.a. rabat på MasterCard, 
som har attraktive forsikrin-
ger indbygget.  

Rabat ved  
låneomlægning
- Når man bruger banken,  
får man rabat – fx giver vi  
50 % rabat på oprettelse af 
lån og kreditter, og man får 
25 % rabat, når man optager  
eller omlægger et Totalkredit-
lån, tilføjer Tom Lauritzen. 

- Endelig får man adgang 
til Aktionærkonto og vores 
nye PlusLøn med kredit til en 
årlig debetrente på kun 5 % 
(ÅOP 5,7 %).

- På www.moensbank.dk  
kan man selv beregne, hvor 
meget man kan spare som 
Plus-kunde, siger han.

Møns Bank lancerer nu en lang række nye  
fordele – gratis hverdag, kontante rabatter, 
når man bruger banken og en eksklusiv 
adgang til aktuelle tilbud og oplevelser 

Fordele, der er 
til at få øje på
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NYE FORDELE I MØNS BANK

Beregn værdien af Plus fordele 

på www.moensbank.dk 

Se tilbudsmulighederne på 

www.personalezonen.dk *)

*)  
Prøve-Login til PersonaleZonen.dk
Vælg Login og brug dit tlf.nr. i Email, 
efterfulgt af @moens.dk – fx 
Email: 55876543@moens.dk 
Adgangskode: de153



Bank med fordele, gratis hverdag, oplevelser og gode tilbud – det er indholdet af 
Møns Banks nye udspil.

PRIVAT PLUS OG UNG PLUS

Oplevelser i vente
Skal familien luftes i BonBon-
land, går turen til USA eller 
står et aktuelt show eller 
teaterstykke på ønskesedlen?
Fordelene er en del af Privat 
Plus og Ung Plus, hvor man 
får adgang til en række sær-
tilbud på alt fra brændstof 
og maling til rejser, teater og 
forlystelser.

- Der er virkelig mange 
gode tilbud at gå ombord i, 
fortsætter Tom Lauritzen, og 
hver uge kommer der nye til.

Interesserede kan danne 
sig et indtryk af de mange 
tilbud, der er i vente, ved  
et besøg på hjemmesiden 
www.personalezonen.dk. *) 

Kun én betingelse...
For at være med i Privat Plus 
kræver banken kun, at hver 
voksen i husstanden ejer 50 
aktier i banken. Unge under 
28 år behøver ikke aktier.  

- 50 aktier koster for tiden 
ca. 7.000 kr. – og det er 
underordnet, om man har 

dem i sine pensionsordninger 
eller som en del af den øvri-
ge opsparing, siger han. 

- Der er ikke andre krav, og 
man skal heller ikke betale 
noget kvartals- eller årsgebyr 
for at være med, siger han. 

Se også side 14 med fakta 
om Møns Bank-aktien.

- Vi tror ikke, man finder 
en bedre fordelspakke 

andre steder, siger 
Tom Lauritzen.

Du får direkte besked
Er du allerede aktionær i 
Møns Bank, vil du snart 
få personlig meddelelse 
om dine muligheder i 
Privat Plus og Ung Plus 
samt rabatordningen via 
PersonaleZonen.
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Dine fordele med Privat Plus og Ung Plus Frekvens Standard Din pris
VISA/Dankort Årligt 225,00 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 300,00 kr. Gratis
Udbetaling i danske pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 9,00 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 125,00 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og bankoverførsler Pr. betaling/overførsel 3,00 kr. Gratis
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 3,00 kr. Gratis
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 3,50 kr. Gratis
Kontant valutaveksling Pr. valuta 40,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 895,00 kr. 450,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 1.895,00 kr. 1.395,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.200,00 kr. 600,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2 % 1 %
25 % v/hjemtagelse og omlægning af Totalkreditlån Pr. lån 7.900,00 kr. 5.925,00 kr.
PlusLøn m/kredit (ÅOP 5,7 %) Årlig rente Ikke muligt 5 %
Tilbud med fordele på 10-30 % af normalpris Ugentligt Ikke muligt Gratis



Som del af Erhverv Plus 
tilbyder Emilie Storm 
Petersen at hjælpe virk-
somheder godt i gang. 

- Man får mulighed for 
at markedsføre sig selv 
og attraktive tilbud via 
elektronisk differentieret 
markedsføring til et stort 
antal danskere, der har 
adgang til PersonaleZonen 
via deres arbejdsplads, 
siger hun. 

Lav kontaktpris
Et tilbud kommer ud til 
ca. 100.000 forbrugere via 
mail – og bliver lagt på 
PersonaleZonen.dk, som 
over 700.000 danskere har 
adgang til. Og samtidig til 
en virkelig lav kontaktpris, 
da fem gange elektronisk 
markedsføring kun koster 
3.000 kr.

- Billigere bliver det ikke, 
siger hun. 

PersonaleZonen er et  
tilbud til virksomheder i 
hele landet, der gerne vil 
forkæle deres personale 
eller kunder.

- I Møns Bank har man 
ønsket at udbrede vores 
mange gode tilbud, ikke 
kun til bankens medarbej-
dere, men til alle, der er 
med i Privat Plus, Ung Plus 
eller Erhverv Plus, siger 
hun. Det opfatter vi rigtig 
positivt, og vi vil gerne 
hjælpe med at udvikle 
nogle gode tilbud via elek-
tronisk markedsføring, der 
virker.

- Bare ring. Så tager vi 
en snak om de konkrete 
muligheder, siger hun.

Gå online med dine bedste tilbud til en  
helt ny kundekreds

Starthjælp
fra Emilie

PERSONALEZONEN

Emilie Storm 
Petersen er klar 
til at hjælpe 
Erhverv Plus-
kunder i banken 
godt i gang på 
PersonaleZonen.
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Kontakt Emilie...
...på tlf. 31 31 69 34 
eller send en mail til  
ep@personalezonen.dk 

Få adgang til en ny kundekreds  
Prøv selv www.personalezonen.dk:
Vælg Login og brug dit tlf.nr. i Email, 
efterfulgt af @moens.dk – fx 
Email: 55876543@moens.dk 
Adgangskode: de153

Erhvervskunder  
får også fordele

Erhverv Plus er navnet på 
Møns Banks nye fordele for 
erhvervskunder. 

- Vi har ikke set mange 
pengeinstitutter tilbyde  
særlige fordele for virk-
somheder, siger erhvervs-
chef Rasmus Sørensen. 
Men i Møns Bank betyder 
den lokale sparring alt, og 
det er derfor, at vi nu lan-
cerer en række fordele for 
erhvervskunder.

Fordelene er sat sam-
men, efter at banken har 
lyttet grundigt til kunder-

nes behov og ønsker gennem 
længere tid.

- Vi lægger vægt på at være 
konkurrencedygtige, både fra 
sag til sag, men også når det 
gælder vores generelle priser, 
siger Rasmus Sørensen.

Mange fordele
- Når man som Erhverv Plus- 
kunde bruger banken, giver 
vi rabat, fortsætter han. Det  
gælder både i de daglige 
transaktioner, og når der skal 
forhandles nye aftaler. Der er 
tale om meget fordelagtige 

Som noget særligt præsenterer Møns Bank 
en række fordele for erhvervskunder –  
i kombination med PersonaleZonen, hvor 
man som virksomhed kan få kontakt med  
en helt ny kundekreds



ERHVERV PLUS

Dine fordele med Erhverv Plus Frekvens Standard Din pris
VISA/Dankort Årligt 225,00 kr. Gratis
MasterCard Debet Standard Årligt 300,00 kr. Gratis
Udbetaling i danske pengeautomater med Dankort/VISA Pr. udbetaling 9,00 kr. Gratis
Netbank - årlig afgift Årligt 600,00 kr. Gratis
Netbank - indbetalingskort og bankoverførsler Pr. betaling/overførsel 2,00 kr. 1,00 kr.
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 3,00 kr. 1,50 kr.
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 3,50 kr. 1,75 kr.
Kontant valutaveksling Pr. valuta 40,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 895,00 kr. 450,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.195,00 kr. 1.625,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2 % 1 %
Swipp - oprettelse af aftale Pr. aftale 250,00 kr. Gratis
25 % rabat på lån i Totalkredit og DLR, fx 1 mio. kr. Pr. lån 9.300,00 kr. 6.975,00 kr.
Lancering af 5 elektroniske tilbud via PersonaleZonen Årligt Ikke muligt 3.000,00 kr.

et rimeligt forhold til alle 
de mange fordele, man kan 
opnå, siger Rasmus Søren-
sen.

- Der er ingen andre krav, 
heller ikke om et kvartals- 
eller årsgebyr for at være 
med, siger han. Mere enkelt 
kan det faktisk ikke blive.

- Som erhvervskunde  
er der mange fordele  
at hente i vores nye  

koncept, siger erhvervs- 
chef Rasmus Sørensen.

Erhvervskunder  
får også fordele

priser, ofte halv pris på man-
ge ydelser. Se skemaet.

Et nyt marked med  
PersonaleZonen
Som et ekstra plus får man 
adgang til PersonaleZonen, 
en hjemmeside, hvor man 
kan annoncere sine tilbud til 
700.000 danskere.

- Som Erhverv Plus-kunde 
vælger man de tilbud, man 
ønsker at markedsføre, siger 
Rasmus Sørensen. De fleste  
tilbud annonceres med mel-
lem 10 og 30 % rabat og kan 
diffenrentieres i perioder med 
lav aktivitet – eller på anden 
måde være med til at opti-
mere virksomhedens afsæt-
ning. Jo højere rabat, jo flere 
interesserede kunder.

Der er flere muligheder for 
at eksponere sit tilbud, så 

det får særlig opmærksom-
hed, bl.a. via nyhedsbreve. 

Kun én betingelse...
For at være med i Erhverv 
Plus kræver banken kun, at 
virksomheden ejer 50 aktier 
i banken. 

Er man privatkunde og 
ønsker fordelene i Privat Plus 
– se side 8-9 – kræves der 
blot yderligere 50 aktier pr. 
voksen i husstanden. 

- 50 aktier koster for tiden 
ca. 7.000 kr. – en begræn-
set investering, der står i 

Lokalbanken lever

I Møns Bank er det kun-
derne, der ejer banken. 
Det giver den sparring og 
dialog, der er så vigtig for, 
at der også fremover er 
et lokalt alternativ til de 
landsdækkende banker. 

Møns Bank udvikler sig 
sammen med kunderne 

og er en katalysator for den 
lokale udvikling. 

Nye kunder kommer i høj 
grad til på anbefaling fra 
andre kunder. 

Møns Bank vokser
Møn og Bogø er bankens 
oprindelige markedsområde, 

men efterhånden kommer  
2 ud af 3 kunder fra andre 
områder. 

De senere års filial- 
etableringer i Præstø, 
Næstved og inden længe 
også Vordingborg medvir-
ker til en fortsat ekspan-
sion. 

Læs mere om Møns 
Bank-aktien på side 14 – 
og mere om banken på 
www.moensbank.dk.

Møns Bank er en ægte lokalbank, udviklet  
i samarbejde med kunderne og ejerne

nyt fra møns bank  11
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STEGE: Fredag den 26. februar er der  
premiere på Brit og Christian Petersens 
livsdrøm, ferie- og konferencecentret  
Residens Møen

Klar til det store rykind

Brit og Christian Petersen har 
lagt hele deres sjæl i hver en 
afkrog: - Det skulle være, så  
vi selv havde lyst til at booke!

Vinteren har været hård, 
men nu er den så godt som 
slut, og Brit og Christian 
Petersen ser med spænding 
frem til fredag den 26. fe- 

bruar. Her er der Åbent Hus i 
Residens Møen, parrets store 
fælles satsning. 

- Vi har gennemrenoveret 
det gamle Amtsplejehjem i 
Stege, så det i dag fremtræ-
der som et moderne ferie- og 
konferencecenter, fortæller 
Christian Petersen. 

Selv har han kørt som 
sælger i en del år, og Brit 
har været postbud, men nu 
var chancen der for at skabe 
noget nyt sammen. 

- Jeg glæder mig til, at vi 
får de første gæster, siger 

Brit. Det har været et langt 
tilløb, som har krævet mange 
beslutninger undervejs.

Heldigvis er parret ikke 
alene om satsningen. Tom 
Jensen, tømrer fra Bogø, er 
ansat som alt-mulig-mand, 
og Bitten Larsen kommer fra 
Turistbureauet med en masse 
serviceerfaring. Men i øvrigt 
vil de fire supplere hinanden 

på tværs af alle de mange 
opgaver.

Møns Bank er med
- I hele processen har vi fået 
god hjælp fra Møns Bank, 
som Brit har haft alle dage, 
siger Christian. Jeg har haft 
flere banker, men befinder 
mig nu bedst i den lokale.

Residens Møen kommer til 
at bestå af 25 ferielejligheder 
med plads til 3-8 personer 
samt 6 dobbeltværelser. 

- Både erhvervslivet og 
Vordingborg Kommune har 
efterlyst flere overnatnings-
muligheder, ikke mindst 
ved tankerne om den kyst-
turisme, der forhåbentlig vil 
udvikle sig de kommende år, 
siger Christian. 

Residens Møen har også 
faciliteter til at holde konfe-
rence og den helt store fest.

- Vi satser på bryllupper, 
fødselsdage og jubilæer, som 
vi kan holde i skønne ram-
mer og med den flotteste 
havudsigt, tilføjer Brit. 

Kun mangler nu et restau-
ratørpar, og jagten er netop 
gået ind. 

- Det bliver kronen på vær-
ket, når vi også kan tilbyde  
a la carte til vores gæster, 
slutter de to ihærdige iværk-
sættere.

AKTIONÆR I MØNS BANK

Vi opfordrer alle til at bakke op om Møns Bank, så vi bevarer vores lokalbank, 
siger Brit og Christian Petersen.

”Vi er aktionærer...
...fordi det er vigtigt at  
bevare den lokale bank.” 
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MØNS BANK STØTTER

Vordingborg Idrætsråd og 
Vordingborg Kommune står 
bag en stor aften for lokal- 
idrætten i samarbejde med 
Øernes Revision og Møns 
Bank. Det sker torsdag den 
14. april fra kl. 19, hvor 
Præstø MultiCenter lægger 
hus til en fest – med kontan-
te anerkendelser i udsigt.

Lokalsport og lokalbank
går hånd i hånd
- Lokalsport og lokalbank 
går hånd i hånd på en rigtig 
fin måde, siger bankdirektør 
Flemming Jensen. Vi støtter 
meget op om foreninger, som 

giver en sammenhængskraft 
i de mindre lokalsamfund. 
Især også, når frivillige kræf-
ter hædres for deres uegen-
nyttige indsats. 

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

- Det er en stor glæde, at 
vi kan være med til at støtte 
op om lokale idrætsudøvere, 
som har ydet en kæmpe ind-
sats inden for deres idræt, 
og som har opnået det ulti-
mative at blive dansk mester, 
siger han. 

- Bag en dansk mester 
står der ofte mange frivillige 

hjælpere, og uden alle dem 
ville idrætsforeningerne ikke 
være de samme, som de er i 
dag – nemlig et uundværligt 
aktiv for de lokale idrætsud-
øvere, 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. Mod- 
tageren kan se frem  
til 12.500 kr., heraf  
25 aktier i Møns  
Bank. Til nr. 2  
er der 7.500 kr.,  
heraf 25 aktier. 

Årets idræts- 
leder og Årets  

Indsend dine kandidater inden den 6. marts  
– så kommer de måske på podiet til den store 
idrætsfest i Præstø MultiCenter den 14. april

idrætstalent vil hver modtage 
10.000 kr., heraf 25 aktier i 
banken. Aktieandelen har en 
værdi af ca. 3.500 kr. i hver 
af de fire udlodninger.

Skynd dig med 
dine favoritter
Har du en eller flere kandi-
dater til de fire idrætspriser, 
skal du skrive til Henrik Pape 
på hpape@tdcadsl.dk senest 
søndag den 6. marts. Heref-
ter gennemgås kandidaterne.

Det bliver spændende at 
se, hvem der løber af med de 
mange rare gevinster torsdag 
den 14. april. Det er gratis at 
deltage, men der er begræn-
set plads, så vil du allerede 
nu sikre dig en billet, kan du 
bestille til dig og din forening 
på www.moensbank.dk/sport.

Hvilke idrætsfolk har 
fortjent 40.000 kroner?

De er hverken spekulanter 
eller særligt vidende om 
aktier. Det har bare altid 
været en tradition at give 
aktier i gave.

- Og så har jeg faktisk 
også engang vundet en aktie 
i Møns Bank, fortæller Mette. 

Sammen med Andreas 
fik hun lille Willads den 28. 
februar 2015, og nu er orlo-
ven slut.

- Jeg glæder mig også til at 
komme tilbage til plejehjem-
met Solgaven i Næstved, 
hvor jeg har arbejdet i 11 år, 
siger hun.

Andreas arbejder på Hun-
dige Strand Camping og kan 

passe Willads de fleste 
dage i lavsæsonen.

- I øvrigt Danmarks æld-
ste plads fra 1926, fortæl-
ler Andreas, og vi har rig-
tig travlt om sommeren!

Nu glæder de sig begge 
til, at Møns Bank åbner 
filial i Vordingborg.

- Det kan kun blive en 
gevinst for byen, er de 
enige om.

VORDINGBORG: Dejligt, at Møns Bank nu 
kommer til vores by, siger aktionærerne
Mette Fjellerad og Andreas Bo Petersen

Aktiefamilien

”Vi er aktionærer...
...fordi det er en gave-
tradition i vores familier, 
og Willads er selvfølgelig 
også blevet aktionær.” 
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AKTIONÆR I MØNS BANK

Fordele i Møns Bank opnår man ved at  
være aktionær i banken, men banken  
rådgiver ikke om sine egne aktier

Fakta om  
Møns Bank-aktien

- Der er altid risiko forbundet 
med at eje aktier, siger David 
Bentsen. Han er chef for For-
mueafdelingen i Møns Bank. 

- Og når det gælder vores 
egne aktier, er reglerne helt 
klare. Vi rådgiver simpelt hen 
ikke på det område – og har 
heller ikke egne aktier i vores 
Formuepleje-ordninger.

Svinger i kurs
- Derfor kan jeg kun generelt 
sige om aktier, at de historisk 
har givet et højere afkast, 
når man sammenligner med 
opsparing på en almindelig 
bankkonto, fortsætter han. 
Det er set over en længere 
periode og med de forbehold,  
der må tages, når aktier –  
som andre værdipapirer – 
svinger i kurs. 

- Siden nytår er markedet 
i minus, hvilket meget godt 
illustrerer pointen, siger han. 

Banken rådgiver gerne om 
andre værdipapirer. Det sker 
efter fælles EU-regler.

- Vi skal vurdere, hvilke 
typer af værdipapirer, kunden 
har kendskab til og erfaring 

Kursen på Møns Bank aktier gennem de seneste 5 år.
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med. Dette for at sikre, at 
man kender risikoen ved de 
værdipapirer, man ønsker at 
handle, siger David Bentsen.  
Det drejer sig om at docere 
sin risiko, og vi handler først, 
når vi kender kundens risiko- 
villighed, finansielle situation, 
tidshorisont samt formålet.

”Execution only”
Men lige nøjagtig når det 
gælder bankens egne aktier, 
kan banken ikke rådgive. 

- Vi handler egne aktier på 
basis af ”execution only”. Det 
betyder, at handlen foretages 
uden egnethedsvurdering, 
som jeg nævnte før. 

- Med hensyn til fordels-
programmet taler vi om en 
investering på ca. 7.000 kr., 
og vi forudsætter, at kunden 
selv har vurderet risikoen 
ved at købe aktierne og gjort 
sig overvejelser i forhold til 
de medfølgende fordele.

Risikomærkning
Finanstilsynet har regler om 
mærkning af investeringspro-
dukter, hvor papirerne er delt 
i grøn, gul og rød kategori. 

Møns Bank er som andre 
bankaktier i ”gul kategori”, 
hvilket betyder at ”der er 
risiko for at det investerede 
beløb kan tabes helt eller 
delvist. Produkttypen er ikke 
vanskelig at gennemskue”.

Risikomærkningen tager 
udgangspunkt i muligheden 
for at tabe det investerede 
beløb og ikke sandsynlig-
heden for, at det indtræffer. 
Læs mere på moensbank.dk.

Møns Bank kan føre sin historie tilbage til 1877 og fejrer derfor sit 140 års 
jubilæum i 2017. Læs mere om banken på www.moensbank.dk.

David Bentsen, chef for For-
mueafdelingen i Møns Bank.

Fondskode DK0060133841 · Aktiekapital 24.000.000 kr. (1.200.000 stk. á 20 kr.)
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Rundtur på en ø, alle kender, men kun få 
har opholdt sig på – samt et spændende 
besøg på Kragerup Gods

Sprogø kalder

Bygningerne står der endnu: 
Fire velholdte gulpudsede 
længer midt i Storebælt 
under et knejsende fyrtårn.  
I dag et lille stykke idyllisk 

geografi midt på Storebælts-
broen. Engang et fængsel, 
hvor flere hundrede kvinder 
fra 1923 til 1961 blev isoleret 
og placeret på ubestemt tid, 

angiveligt til fare for samfun-
det.

Normalt kan man ikke gøre 
holdt på Sprogø, men vi kan 
på en særlig tur onsdag den 
11. maj, hvor vi skal rundt 
og se og høre om øen.

Kragerup Gods  
med særrundvisning
Efter Sprogø spiser vi frokost 
på Restaurant Sommerlyst 
ved Korsør, og så går turen 
til Kragerup Gods, hvor vi 

har en særlig aftale med 
godsejer Birgitte Dinesen. 
Hun giver normalt ikke rund-
visninger, men har indvilliget 
i at vise Møns Bank rundt.

Kragerup Gods har også en 
spændende historie, som vi 
kombinerer med kaffen.

Dagen slutter med middag 
på Støvlet Kathrines Hus i 
Sorø. 

En hel dag med unikke 
oplevelser for kun 1.155 kr. 
pr. person, inkl. transport  
og alle måltider – læs mere 
på www.moensbank.dk, hvor 
tilmelding også foregår fra 
mandag den 29. februar  
kl. 10.00. Der er 50 pladser, 
som afsættes efter først til 
mølle-princippet.

Sprogø har altid haft en central placering i Danmarkshistorien – og blev med 
Storebæltsforbindelsen firedoblet i areal.

Henrik Steen Hansen og Pia Rokkjær  
er begyndt i Møns Bank

Kendte bankfolk til Møns Bank 

Henrik Steen Hansen, 60, 
er en kendt erhvervsprofil  

i det Østsjællandske, hvor  
han har boet og arbejdet 
stort set hele sit liv – og de  
seneste 9 år som erhvervs-
kundechef i Køge. 

Nu er han begyndt i Møns  
Bank med opgaver for er-
hvervskunder i Køge og 
Stevns-området. 

- Jeg kommer selv fra et 
miljø, der meget ligner det, 
Møns Bank står for, siger 
han. Jeg har altid lagt stor 
vægt på at have et tæt sam-
arbejde med erhvervskun-

derne, hvor vi har en åben 
og gensidig dialog.

I fritiden har han i mange 
år spillet fodbold for Karise, 
senere løbet Maraton i ind- 
og udland, og nu er det 
primært mountainbike i de 
lokale skove med venner og 
bekendte, der trækker.

Support til kunderne
Også Pia Rokkjær, 55, glæder 
sig over at være begyndt i 
banken. 

- Jeg har hørt meget godt 
om Møns Bank, siger hun. 
Siden 2007 har jeg primært 
arbejdet med erhvervssager 
i Køge, så jeg glæder mig til 

at bruge min viden og erfa-
ring i bankens Support.

Privat er hun og hendes 
mand bosat i Strøby Egede.

Den altoverskyggende 
fritidsinteresse er sejlsport, 
men også børn, børnebørn 
og familiens hund fylder 
meget.

Godsejer Birgitte Dinesen. 

MØNS BANK ARRANGERER
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eller tlf. 55 86 15 40.

www.moensbank.dk

Banken med stærke relationer – værd at anbefale!

Hele turen koster kun 8.850
kr. pr. person. Læs mere på
www.moensbank.dk/rejse, 
hvor tilmelding også skal ske 
- fra mandag den 29. februar 
kl. 10.00. Der er 50 pladser, 
som afsættes efter først til 
mølle-princippet.

Vi bor på 4-stjernede hotel-
ler, som alle ligger nær cen-
trum i de enkelte byer, og 
vores kahytter på de to sejl-
døgn via Sverige er naturlig-
vis udvendige.

Velkommen på denne rejse 
til Vilnius, Riga og Tallin, som 
også er den gamle handels-
rute for rav...

Baltikum er et virkelig spæn-
dende område. 

Smuk natur, majestætiske 
hovedstæder, hvor meget har 
fundet vej til UNESCOs liste 
for verdenskulturarv, interes-
sant arkitektur, og en lang og 
ofte blodig historie kendeteg-
ner området. 

En strategisk vigtig place-
ring med Østersøen på den 

ene side og stormagten Rus-
land på den anden har gjort 
Baltikum til en smeltedigel af 
blandede kulturer, der giver 
hvert land sin helt unikke 
sammensatte identitet. 

Den danske forbindelse
I vikingetiden var Balitkum 
befolket af estere, livere, 
kurere, letter, litauere og 

preussere, som havde nære 
kontakter med Skandinavien. 

I 1219 faldt Dannebrog 
som bekendt ned fra himlen 
i Estland, men ellers kom 
estere og letter under tysk 
indflydelse og blev lutherske. 
Litauerne udviklede en egen 
stat, der blev katolsk. 

Sidst i 1500-tallet blev hele 
området delt mellem Polen 
og Sverige, og i 1700-tallet  
kom det under Rusland.  
Først i 1918-20 blev de balti-
ske lande selvstændige, men 
under 2. Verdenskrig atter 
indlemmet i Sovjetunionen.

Danmarks udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen tilskri-
ves i 1991 en stor ære for, 
at de baltiske lande omsider 
igen blev selvstændige – og 
måske også af dén grund er 
balterne et utroligt venligt og 
gæstfrit folkefærd, som man 
vil få indtryk af på denne 
rundrejse. 

Tag med Møns Bank på en enestående rejse 
til Baltikum fra 27. august og 8 dage frem

Eventyrlig sensommer i 
Estland, Letland og Litauen

Korshøjen er et katolsk pilgrimssted i det nordlige Litauen, 
som består af over en million større og mindre kors.

Rejseruten i Baltikum går fra 
syd til nord.


