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Bag om Engbork
Lokalt tøjeventyr: 23 ansatte, 
45.000 følgere på Facebook 
og en forventet omsætning  
på 20 mio. kr. i år... 

Styrket indsats på 
investeringsområdet
Lavrente og øget efterspørgsel 
på investeringsrådgivning har 
fået Møns Bank til at styrke 
indsatsen på området

Stort verdensshow
kommer til Danmark
Møns Bank sælger billetterne 
til Up with People, der i 2018 
lægger vejen forbi Næstved  
– som eneste showby i landet  

Stege fylder 750 år
Stort anlagt program på Møn 
går i luften den 13. maj

Hvilke idrætsfolk har 
fortjent 40.000 kroner?
Indsend dine forslag inden 
den 12. marts – så kommer 
de måske på podiet til den 
store idrætsfest på Panteren i 
Vordingborg den 18. april

Banken med stærke relationer – værd at anbefale

Jacob fra Vordingborg har en vild drøm

Han vil cykle  
tværs over USA
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Retningen er sat –
– og farten tilpasses undervejs til vej- og vejrforhold  
samt prognoser. Sådan har det altid været i Møns Bank,  
og det er en af de væsentlige grunde til, at vi sidste år  
kunne fejre 140 års jubilæum 

Mange følger os med interesse i disse år. 
Hvordan kan en mindre lokalbank gå imod 
strømmen og udvide aktiviteterne, åbne 
filialer og ansætte flere medarbejdere?  
Vi hører jo gentagne gange i medierne  
om stordriftsfordele og automatisering. 

Jeg kan godt afsløre, at vi ikke har noget 
”tryllepulver” i Møns Bank, men vi har 
noget, der virker næsten lige så godt. 

Vi lytter til kunderne. Og det virker. Den 
personlige dialog, indsigt og forståelse 
samt individuelle løsninger efterspørges. 
Det kan vi levere, og det er den primære 
grund til, at så mange søger os i disse år.

Bankens DNA
Vi har i jubilæumsåret fulgt op på bankens 
udvikling gennem de senere år og fastlagt 
retningen og de overordnede indsatser for 
de kommende tre år. Kernen i vores DNA 
er fortsat ”Banken med stærke relationer 
– værd at anbefale”, hvor vi har fokus på 
betydningen af de mange langvarige kun-
deforhold, som vi gennem tiden har gjort 
os fortjent til.

Rigtig mange af vores kunder henviser 
flittigt nye kunder til banken. Det sætter 
vi stor pris på, og i vores strategi for de 
kommende tre år har vi målsat, at vi vil 
blive endnu bedre til at påskønne det. 

Markedsområder
Med de seneste års udvikling, herunder 
etablering af filialerne i Næstved og Vor-

dingborg, har vi også en velbegrundet  
tro på, at Møns Banks forretningsmodel  
er langtidsholdbar, og at banken har sin 
berettigelse på det finansielle landkort.  
Vi har opbygget et godt markedsområde 
for vores aktiviteter. Samtidig mærker vi 
interessen fra kunder i områderne Haslev, 
Faxe og på Stevns, og over de kommende 
år vil disse områder få ekstra opmærksom-
hed via vores konsulenter i Møn Direkte.

Renten 
Renten og specielt renteniveauet har stor 
betydning i mange økonomiske sammen-
hænge, og de fleste kunders økonomi er 
mere eller mindre påvirket heraf. 

Renteniveauet er historisk lavt, og et sti-
gende renteniveau vurderes derfor at få en 
ekstra stor effekt. Det vil påvirke værdien 
af investeringer og opsparing og vil samti-
dig have stor betydning, når realkreditlån 
skal optimeres. To områder, der har stor 
betydning for mange af vores kunder.

Renteudviklingen har derfor et strategisk 
fokus i Møns Bank, og vi vil over de kom-
mende år målrette vores rådgivningsydel-
ser indenfor Formuepleje og Gældspleje.  

Endnu bedre kundeoplevelser
Selv om det går godt, kan vi blive endnu 
bedre, og det vil vi arbejde målrettet på. 

Vi har altid stræbt efter at sætte os i  
kundernes sted, når vi har udviklet nye 
produkter og tilrettelagt kundebetjenin-
gen. Fremover vil vi inddrage kunderne 
i en kvalitetssikring og drøftelse af, hvad 
der lægges vægt på og giver værdi for den 
enkelte. Målet er at sikre den gode kunde- 
oplevelse. At Møns Bank gør det, som ska-
ber værdi for kunderne, og som kunderne 
både lægger vægt på og vil betale for. 

Velkommen i Møns Bank!

Flemming Jensen
Bankdirektør



Med dæmningen til Møn og 
E47 lige i baghaven, så ligger 
Bogø på alle måder centralt 
for erhvervsudvikling. 

Og lige ved hovedfærdsels-
åren finder man et af landets 
mest spændende makkerpar, 
når det handler om det nye-
ste indenfor e-handel.

Webshops er egentlig kun 
det mest synlige i, hvad Dan 
Holck-Hansen og Jan Ørting 
beskæftiger sig med. De kan  
nemlig også trylle, når det 

handler om lagerstyring, IT, 
økonomisystemer, integration  
– i hver sin virksomhed, men 
alligevel sammen... 

E-handel på fremmarch
Det er nu heller ikke små-
ting, de to har bedrevet gen-
nem årene. Jan Ørting har 
med sit team i Vietnam gen-
nemført mere end 250 pro-
jekter indenfor e-handel, og 
Dan Holck-Hansen har som 
tidligere chef i Vordingborg 

Skal du ha’ lavet en webshop til din  
forretning, så er det Dan og Jan på Bogø,  
der støber kuglerne...

Det har han så gjort med 
virksomheden E-Synergi, der 
holder til i Vækstfabrikken 
E-handel på Bogø, det tid-
ligere Jupiter Plast. Samme 
sted holder Jan Ørting til 
med sin virksomhed 2tal 
Business Solutions. 

- Vi laver alle slags løsnin-
ger, siger Jan. Webshops, 
apps, integrationer med fx 
Economics, større interne 
systemer og meget andet. 
Om det er til Vestfrost med 
600 ansatte eller den lille 
lokale virksomhed, så går vi 
ind i det med krum hals!

Blandt kunderne er også  
Købmandstanden, Vording-
borg.in og Tandprotetikerens 
Finansieringsselskab.

Til at hjælpe på lageret er 
fem fleksjobbere beskæftiget. 

- Det er virkelig stabil 
arbejdskraft, fortsætter Dan. 
Her får de en chance mere i 
arbejdslivet, og de blomstrer 
ved igen at kunne gøre nytte 
og få relationer til kolleger.

Fleksible løsninger
Uanset hvad Dan og Jan laver, 
har de Møns Bank i ryggen.

- Jeg bruger Stege Erhverv, 
hvor erhvervschef Bart Roe-
tink altid er hurtig med at 
give svar, siger Dan.

- Og jeg bor i Præstø, hvor 
banken er super fleksibel i 
forhold til mine ønsker, tilfø-
jer Jan. Jeg oplever faktisk, 
at Møns Bank virkelig er på 
tæerne for at yde den bedste 
kundeservice – præcis som vi 
også gør overfor vores kun-
der. Store som små.

Lagerhåndtering er blevet nemt at gå til, takket være Dan Holck-Hansen og 
Jan Ørtings samarbejde – og mange andre opgaver løser de hver for sig.

Hold øje med
Vækstfabrikken på Bogø!

Dan og Jan  
styrer for vildt

Erhverv holdt utallige møder 
med små og store virksom-
heder.

- Mit hjerte banker for 
iværksætteri og udvikling, 
siger Dan, så efter to år  
som erhvervschef  
var det tid til  
at springe  
ud som  
iværk- 
sætter  
igen.

ERHVERVSLIVET



Styrket indsats på 
investeringsområdet

Møns Bank i Næstved. Derfor 
giver vi aktuelt ingen rente 
for indlån, men mærker til 
gengæld en stigende efter-
spørgsel efter investerings-
rådgivning. 

- Mange har fået øjnene 
op for, at man godt kan få et 
positivt afkast af sin formue, 
uden at man behøver at ’sat-

Renteniveauet har gennem 
flere år været i den absolut 
lave ende, og de tider er for 
længst forbi, hvor man kunne 
regne med en vis renteind-
tægt på bankkontoen. 

- Vi er i et marked, hvor 
renten endda i nogle situa-
tioner er negativ, siger filial-
direktør Lars Jørgensen fra 

se hele butikken’, tilføjer han. 
Det er jo et spørgsmål om 
risiko, og vi kan tilbyde pro-
dukter både til den forsigtige 
og den mere risikovillige. 

 
Erfaren rådgiver ansat
Den øgede interesse har fået 
banken til at opprioritere 
området, og i Næstved er 
54-årige Henrik Holm ansat 
fra 1. januar.

- Jeg kender Henrik Holm 
fra tidligere som en særdeles 
kompetent formuerådgiver, 

siger Lars Jørgensen. Henrik 
har fingeren på pulsen og 
ved, hvad der rører sig på 
markederne. Tilmed er han 
en yderst behagelig person, 
som både har glimt i øjet og 
er tålmodig og god til at for-
klare tingene, så man forstår 
dem. 

Henrik Holm har arbejdet 
med investering siden 1985, 
heraf de seneste mange år i 
DiBa Bank og Sydbank. Pri-
vat er han bosat i Næstved 
med sin familie, og i fritiden 
er han bl.a. aktiv som besty-
relsesmedlem i Næstved 
Basketball. 

- Henrik har stor faglig ind-
sigt og er meget lokalkendt, 
så vi glæder os over, at han 
nu har valgt at blive en del 
af holdet her i Møns Bank 
i Næstved, siger Lars Jør-
gensen. Og samtidig kan vi 
bedre imødekomme de man-
ge kunder, der fortsat retter 
henvendelse til os. 

Også Henrik Holm ser frem 
til samarbejdet. 

- Møns Bank har en størrel-
se og kultur som lokalbank, 
som jeg i bund og grund er 
vokset op med gennem alle 
årene, siger han. Jeg er glad 
for igen at arbejde i en min-
dre bank, hvor man er tæt 
på både kunder, kolleger og 
ledelse.

Endnu en hjælpende  
hånd i Stege

May Ysbæk 
er begyndt 
som assiste-
rende rådgi-
ver i Formue-
afdelingen i 
Stege. Hun 
er 56 år og 

kommer fra en stilling på 
bankens datacentral i Roskil-
de, BEC. 

May har tidligere arbejdet 
i Max Bank og Sparekassen 
Sjælland, begge steder med 
værdipapirer. 

May er bosat i Fakse Lade-
plads, gift med Jens og har 
en voksen søn. 

Lavrente og øget efterspørgsel efter  
investeringsrådgivning har fået  
Møns Bank til at opprioritere området 

INVESTERING

Filialdirektør Lars Jørgensen i Næstved byder velkommen til investerings-
konsulent Henrik Holm, som gerne tager på kundebesøg.
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Rasmus Sørensen og Henrik Steen Hansen er ofte på kunde- 
besøg på Stevns, her hos Lasse og Louise Dyrholm-Pilegaard. 

MØN DIREKTE
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Stævnemøde 
på Stevns

Store Heddinge og Stevns 
er muligvis det største 
område i Danmark, som 
ikke længere har en bank.

- Alle banker har forladt 
os, én for én de senere år.  
Det er trist, både for vores 
erhvervsliv og os som bor-
gere, siger Lasse Dyrholm-
Pilegaard.

Lasse har sit eget auto-
værksted og var indtil for 
nylig kunde i en storbank.

- Men så opdagede jeg, 
at Møns Bank kører rundt 
og tilbyder bankservice, 
endda på ens egen bopæl 
eller kontor. Dét måtte 
prøves, og jeg er ikke ble-
vet skuffet, siger han.

Hvordan går det?
- I vores gamle bank var 
vi bare et nummer i ræk-
ken, ja, vi oplevede sim-
pelt hen ingen kontakt, 
tilføjer Louise, men i Møns 
Bank er vi blevet taget 
rigtig godt imod – og de 
spørger, hvordan det går! 

Til daglig er Louise lærer 
på Store Heddinge skole 

og ikke ellers med på værk-
stedet, men hun har dog alli-
gevel en finger med i spillet.

- Lasse har taget et par af 
vores elever under sine vin-
ger. Drenge, som aldrig rigtig  
har følt sig til rette i skolen. 
Men her på værkstedet får 
de en chance for at vise, at 
de kan noget. At blive set og 
anerkendt for noget, man er 

Hvordan går det egentlig på Stevns?  

god til – det er vel det, alle 
mennesker har brug for.

- Jamen, jeg ringer også til 
drengene og spørger, hvor-
dan det går, hvis de fx ikke 
møder op, siger Lasse. Om 
det er bank eller biler, så er 
der jo nogle kunder, der har 
nogle forventninger...

Det går faktisk godt
Louise og Lasse er enige om, 
at det går godt på Stevns. 

- Vi har masser at lave på 
værkstedet, og det hører jeg 
også fra andre erhvervsfolk, 
at de har, siger Lasse. 

- Og flere unge på Stevns 
tager en uddannelse end tid-
ligere, supplerer Louise. Det 
er positivt og smitter af på 
hele området.

På Stevns tager man sig af hinanden, og Lasse er rigtig glad for Nikolajs 
hjælp på autoværkstedet. 

Ny rådgiver til 
Erhverv i Præstø

Hanne Han-
sen er be-
gyndt som 
erhvervs- 
rådgiver i  
Møns Bank i 
Præstø. Hun 
er 52 år og 

kommer fra en lignende stil-
ling i Nykredit i Næstved – 
og har tidligere arbejdet i 
Vordingborg Bank og Nordea.

Hanne bor med sin mand 
Sten i Ndr. Vindinge og sam-
men har de to voksne børn. 
I fritiden kommer cyklen ofte 
ud og bliver luftet, gerne på 
længere strækninger.

Ny chef  
i Formue
Bankens hidtidige formuechef 
David Bentsen er gået på 
pension, og som hans afløser 
er Claus Thestrup tiltrådt. 
Han er 50 år og har primært 
arbejdet med investerings- 
og finansrådgivning til institu-
tionelle og formuende kunder, 
herunder aktieanalyser og 
handel med nordiske aktier. 

Claus er oprindelig uddan-
net i Sydbank, København og 
Hamburg, og erhvervserfarin-
gen er efterfølgende bibragt 
via job i bl.a. Svenska Han-
delsbanken, København og 
Handelsban ken Capital Mar-
kets. Claus bor sammen med 
Maria, og de har to hjemme-
boende børn.
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Midt på Algade i Præstø hol-
der optikeren til. Eller brille-
manden, som de lokale siger.
I dagens anledning holder 
han der også – parkeret –  
med sin nye, flotte bil, men 
kun kortvarigt til ære for 
fotografen.

- Jeg er rigtig glad for den, 
siger han. Skoda Octavia 1,8 
TSI 180 HK, men altså... til 
hverdag er jeg ikke betroet 
at køre i den. Det gør min 
kone, som er studerende i 
Nykøbing Falster...

Ny mand i gaden
Optikeren hedder for øvrigt 
Allan Sandgaard, og han er 
ny mand i butikken. Siden 
september 2016. 

Optiker er egentlig kun den 
halve sandhed. Forretningen 
sælger nemlig også guld og 
sølv – og ure, præcis som i 
gamle dage.

- Jeg havde egentlig tænkt 
mig at lave lidt om, fortæller 

han. Jeg har jo været forret- 
ningsbestyrer i en optiker-
forretning i 10 år, så dét er 
ligesom min hjemmebane.

Men Allan lyttede til et godt 
råd fra sælgerne: ”Det er en 
god forretning, så hold du nu 
bare fast på kunderne.” 

- Det har jeg gjort, og det 
er faktisk rigtig spændende 
at have en stor palette af 
varer på hylderne, siger han. 

- Det samme kan jeg sige 
om Møns Bank. Jeg skiftede 
fra en storbank, for de havde 
ikke den vare på hylden, som 
jeg efterspurgte: Fleksibel 
finansiering til bil, bolig og 
forretning.

Ørslev har 72 busser og 110 medarbejdere  
– og arrangerer et hav af rejser hvert år.

”Jeg bruger  
Møns Bank...
...fordi der er stor til-
gængelighed, og det er 
nemt at komme igennem 
med sine ønsker.” 

Det traditionelle billån har fået konkurrence 
fra Møns Banks nye tiltag, Bilkredit – det er 
Allan Sandgaard i Præstø rigtig glad for

Flere rejser

Nyt syn  
på billån

• Fleksibel afvikling – færre omkostninger.
• Uforudsete udgifter kan dækkes via kreditten.
• Overskydende likviditet (indestående) kan bruges til 

i perioder at nedbringe kreditten.
• Udligning af de årlige udgifter, fx medfinansiering af 

forudbetalte abonnementer og forsikringer.
• Individuel og fleksibel sikkerhedsstillelse.
• Benzinkort kan tilknyttes kreditten.
• Samlet overblik over udgifterne til bil.
• Altid en kendt ramme at handle bil indenfor.

Fordele ved Bilkredit

Gennem mange år har Møns Bank tilbudt en årlig rejse til  
kunder og aktionærer. Nu kommer der langt flere rejser – 
og under lidt andre forhold.

Fremover arrangerer Ørslev rejserne og udbyder dem 
med rabat til Plus-kunder i Møns Bank via PersonaleZonen  
(se også side 10-11). 

Første tur går til Lubusz-regionen i det vestlige Polen. Et 
område, der er præget af mange søer og skove og tidligere 
har hørt under Tyskland. Vi bor i byen Skwierzyna, også 
kendt som Schwerin ved Warta-floden. Vores hotel ligger 
smukt lige ved bredden af Warta.

Rejsen byder på både kulturelle og historiske oplevelser.  
Vi skal forbi det tyske forsvarsanlæg Ostwall fra 2. verdens-
krig, se middelalderborge og forbi en vinbonde, hvor vi 
smager på den polske vin. 

Rejsen finder sted 4.-8. juni og koster normalt 3.450 kr. 
pr. person, inkl. halvpension. Plus-kunder i banken, tilmeldt 
PersonaleZonen kommer med for 3.105 kr. – find tilbuddet 
via www.moensbank.dk/rejser.

Ørslev er specialister i rejser og éndags- 
ture og giver nu fast rabat til Plus-kunder  
i Møns Bank, tilmeldt PersonaleZonen

REJSER

Cykelrejser for Rynkeby, krydstogter, flyrejser, ja, endda 
også udlejning af Mobilehomes... Ørslev klarer det hele!
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og tage dem ud om dagen, 
men med natlinser er det 
faktisk muligt at sove sin 
nærsynethed væk, siger han 

og fortsætter: Om morgenen 
tager man dem ud, og så 
kan man se klart uden hjælp 
i op til 16 timer! 

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

BILKREDIT

En del af finansieringen blev 
en Bilkredit. Et ret bevidst 
valg.

Livslang finansiering
- Det tiltaler mig især, at vi 
selv kan bestemme afvik-
lingen inden for en ramme, 
siger han. Det næste års 
tid studerer min kone som 
sagt, men når hun er færdig 
i januar 2019, kan vi sætte 
ydelsen op uden at skulle 
have fat i banken igen. 

Også muligheden for at 
skifte bil uden at skifte billån 
er sagen. 

- Møns Bank har jo lavet 
det sådan, at vi betaler for 
oprettelsen én gang for alle, 
og så kan vi skifte bil om et 
par år inden for den samme 
kredit. Det bliver en slags 
livslang finansiering, som 
man selv kan styre, og det er 
virkelig en stor fordel. 

Individuel tilpasning
Allan sammenligner lidt sin 
egen forretning med banken.

- Vi er ZEISS-certificerede,  
og det er jo eksempel på, at 
selv om vi har virkelig mange 
varer på hylderne, så kan vi 
også – helt ned i detaljen –  
hjælpe kunderne til den mest 
optimale løsning.  

- Sådan oplever jeg også 
betjeningen i Møns Bank. 
Man skruer tingene helt indi-
viduelt sammen, så det bliver 
mest optimalt for kunderne. 
Det handler om at se mulig-
hederne for den enkelte, til-
føjer han med et smil.

Sov dig fra din 
nærsynethed
Apropos syn, så har optike-
ren også et godt råd her på  
falderebet: Natlinser!

- Det lyder skørt, at man 
skal tage linser på om natten 

Den totale finansieringsramme: 

• Vægtafgift/grøn afgift 

• Abonnementskredit 
(vejhjælp, FDM, Falck) 

• Vedligeholdelseskredit 
(buffer til repr. og dæk) 

• Forsikringskredit 
(bilforsikring) 

• Billån 
(lånebehov, inkl. evt. ekstraudstyr)

Sådan beregnes  
en Bilkredit

Allan Sandgaard har i  
bogstaveligste forstand  

fået nyt syn på, 
hvilken forskel en  

lokalbank kan gøre.



Den lidt længere er, at sådan 
et tøjeventyr – for det er 
nemlig tøj, vi taler om – ikke 
kunne lade sig gøre uden en 
viljefast tro på egne evner. 
Kombineret med en arbejds-
indsats ud over det sædvan-
lige og assistance fra familie, 
venner og gode bekendtska-
ber.

- Og en god bank, skynder 
Helle Engbork sig at tilføje.  
Møns Bank i Næstved har 

efternavn med sin kone, men 
ellers deler alt andet.

- Jeg er udlært automeka-
niker, men ville egentlig hel-
lere bygge, så jeg havde en 
længere afstikker til Sverige, 
men så mødte jeg Helle...

- Det var motionsløb, ind-
skyder Helle. Ultraløb, hvor vi 
lærte hinanden at kende helt 
derude, hvor man ser alle 
svaghederne hos et andet 
menneske.

Svaghederne blev vendt til 
styrke, og det er forklaringen 
på, at parret gang på gang 
har overvundet modgang – 
for det er der også rigeligt af, 
når man vil udfordre et kon-
kurrencepræget marked.

- Der lå nu ikke en klar 
plan fra starten, siger Helle. 
Jeg ville egentlig bare gerne 
have foden under eget bord 
efter en del år som ansat. 
Rune troede, han stadig 
skulle bygge, men ret hurtigt 
fik jeg brug for en hjælpende 
hånd til at gå på posthuset...

Helle var begyndt i et lille 
lokale i en baggård, hvor 
kunderne hurtigt fandt hen-
de. Men de fandt endnu hur-
tigere hendes Facebook-side.

- Jeg supplerede salget i 
butikken med omtale af tøjet 
på Facebook, og snart kunne 
jeg ikke bestille andet end at  
tage imod ordrer fra nettet.

En idé var født, og der var 
ikke langt fra tanke til hand-
ling. Rune gik all-in, og så 
hed næste step: Webshop!

Grisestald blev kontor
Webshoppen er nu langt den 
største del af forretningen – 
med 70% af omsætningen, 
fordelt på både tøj og sko.

- Rune var ikke så meget 
for sko til at begynde med, 
men i går pakkede vi 500 par 
sko, og sidste år solgte vi 
8.000 støvler af et bestemt 
mærke, fortæller Helle. Det 
er mere, end de sælger i 
Magasin!

8  nyt fra møns bank

De resterende 30% af om- 
sætningen kommer fra den 
nye butik i Kindhestegade 1, 
midt i Næstved, som parret 
også ”liiige byggede om...”

- Ja, der var intet gjort, 
siden huset blev bygget for 
over 100 år siden, så nu har 
vi fjernet de sidste rester af 
grisestalden, som dengang  
lå ovenpå stuerne for at gi’  
varme til beboerne neden-
under, griner Rune. 

- Her har vi så kontor nu, 
fortsætter Helle, mens web-
shoppen er flyttet til Skalle- 
gårdsvej. Vi var ærlig talt 
trætte af at bære varer op og 
ned af trappen... fire paller 
hver dag!

Årets Iværksætter 
Vi er sprunget lidt hurtigt 
frem i historien, men det er 
ganske kendetegnende for 
det ihærdige makkerpar.

- Vi har det virkelig godt 
med at ha’ travlt, siger Helle. 
Det er en fornøjelse at se 
ting ske – og en stor glæde, 
når kunderne kommer med 
anerkendelser for det, vi gør.

Bag om  
Engbork

været med på hele vores rej-
se, og uden Lars Jørgensen 
var vi bestemt ikke nået så 
langt i dag.

Tre år i strakt løb 
Det er ikke, fordi rejsen har 
været særlig lang. 3 år. Men 
hvilke 3 år!

- Når vi kigger tilbage, er 
det helt vildt, hvad vi har 
turdet kaste os ud i, siger 
Rune Thieme, der ikke deler 

23 ansatte, 45.000 følgere på Facebook og 
en forventet omsætning på 20 mio. kr. i år  
– det er den korte historie om Engbork ApS

Rune og Helle i et sjældent roligt øjeblik foran forretningen i  
Kindhestegade 1 i Næstved.

TØJEVENTYR

Der er travlt i Engborks webshop, som ikke kun rummer pakkelokaler, men også et  
fuldt udstyret atelier, hvor der tages et hav af billeder.

”Vi bruger  
Møns Bank...
...fordi vi altid får hurtige 
tilbagemeldinger, super 
service og enestående 
sparring.” 



Der er travlt i Engborks webshop, som ikke kun rummer pakkelokaler, men også et  
fuldt udstyret atelier, hvor der tages et hav af billeder.

Anerkendelserne blev en  
del større, da Engbork for  
kort tid siden modtog prisen  
som Årets Iværksætter – for 
”evnen til at benytte sociale 
medier i markedsføringen og 
tage virksomheden langt ud 
over Næstveds grænser og 
nu ind på det tyske marked”, 
som det hed i motivationen 
fra dommerkomiteen.

- Ét er at få anerkendelse 
fra kunderne – det er det, vi 
lever af – men det er også 
dejligt at få et skulderklap 
fra erhvervslivet selv, siger 
Helle. 

Mere i støbeskeen?
Engbork sover aldrig. Når det 
er nat i Danmark, arbejdes 
der på den anden side af jor-
den. I Kina!

- Vi har fået gode kontakter 
i Kina, så inden længe kan vi 
også sælge vores eget tøj-
mærke, fortæller Rune. Det 
glæder vi os meget til.

Men hvad er egentlig bag-
grund for succes’en?

- Almindelige mennesker, 
siger Helle. Vi har ikke åle-
slanke modeller, men bruger 
os selv og vores ansatte. Og 
vi sælger aldrig en vare, hvis 
vi kan se, at den ikke passer 
til kundens type...

Konceptet virker, og det er 
nærliggende at spørge, hvor 
Engbork nu skal udvide?

- Nu klapper vi lige hesten, 
siger Rune. 

- Og det er faktisk også 
det, Lars Jørgensen siger, 
vi skal, tilføjer Helle med et 
smil.

Konfetti over Helle og Rune 
ved overrækkelse af prisen 
som Årets Iværksætter.
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Onsdag den 9. maj går starten på Race Around Denmark, 
1.600 km rundt i den danske natur på cykel, og undervejs 
skal mere end 10.000 højdemeter forceres. Det har man  
fire døgn til.

Hvis dét lyder vildt, så er det intet mod den udfordring, 
som Jacob Themsen Duvander har sat sig i hovedet. Han 
vil i 2019 deltage i verdens hårdeste sportsbegivenhed, 
Race Across America – og løbet i Danmark er kun for at 
kvalificere sig til billetten til USA.

- Jeg er nok bindegal, siger den 36-årige idrætspædagog 
og familiefar. Men jeg trives rigtig godt med lange distan-
cer, og i en periode cyklede jeg hver dag fra vores hjem i 
Neder Vindinge til job i Jægerspris, 130 km hver vej.

Længere end Tour de France
Hvis Jacob – hvad han bestemt regner med – gennemfører 
Race Around Denmark, så skal træningen for alvor i gang 
til Race Across America.

- Det er 4.828 km tværs over Nordamerika i meget vari-
eret terræn, fra svimlende højdemeter over ørkenvarme og 
til rystende kulde om natten, fortæller Jacob. Altsammen 
med meget få timers søvn, hvis man vil nå frem i tide. 

I tide er 12 dage. Derfor skal rytterne køre omkring 22 
timer i døgnet...

- Ikke alene er løbet længere end Tour de France. Det er 
også så hårdt, at under 400 har gennemført det, siger han.

En af de store udfordringer ved løbet er ikke kun benene,  
men også økonomien. Derfor er Jacob på sponsorjagt.

- Møns Bank støtter normalt ikke enkeltpersoner, men vi 
har gjort en undtagelse, siger filialdirektør Allan Andersen,  
Vordingborg. Jacob har fået Kræftens Bekæmpelse som 
partner, og hans projekt er på alle måder imponerende.

Jacob kan i øvrigt kontaktes på jacobthemsen@me.com. 

Han vil cykle
tværs over USA

VORDINGBORG

Jacob fra Vordingborg har en vild drøm – 
den hedder Race Across America!

Træningen har længe været i gang til Jacobs
store cykeleventyr. 
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Fordelspakker kan man få i 
alle banker, men næppe én, 
der er så let forståelig som 
den, Møns Bank lancerede  
for to år siden: 50 aktier – 
og så får både erhverv og 
private gratis ydelser, kon-
tante rabatter og en eksklu-
siv adgang til aktuelle tilbud 
og oplevelser.

Gratis hverdag
Tanken er, at privatkunder 
skal kunne få gratis hverdag.

VISA/Dankort bliver uden 
gebyr – og man kan gå til en 
hvilken som helst automat i 
landet og hæve gratis på sit 
Dankort eller VISA/Dankort. 

Også Netbank bliver gratis, 
både med hensyn til års- 

50 aktier i Møns Bank – mere skal der ikke  
til for at få adgang til en lang række tilbud 
med rabat, som også er kombineret med  
kontante fordele i banken
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Flere og flere 
får fordele...

gebyr og i daglig brug. Og 
der er rabat på MasterCard 
med attraktive forsikringer.

Man får 50 % rabat på 
oprettelse af lån og kreditter 
og 25 % rabat på optagelse 
eller omlægning af boliglån  
i Totalkredit. 

Endelig får man adgang til 
Aktionærkonto og bankens 
PlusLøn m/kredit til en rente 
på kun 5 % (ÅOP 5,7 %).

Oplevelser i vente
Som et ekstra plus åbner der 
sig en række særtilbud på 
PersonaleZonen, hvor man 
får rabat på alt fra brændstof 
og rejser til shows, teater og 
forlystelser samt webshops 
og fysiske butikker.

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 (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975,00 kr. 530,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395,00 kr. 1.795,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 1.300,00 kr. 650,00 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.
Formuepleje, årligt Pr. ordning 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %
PlusLøn m/kredit (ÅOP 5,7 %) Årlig rente Ikke muligt 5 %
Tilbud med fordele på 10-30 % af normalpris Ugentligt Ikke muligt Gratis

PRIVAT/UNG PLUS

PLUS-KUNDE I MØNS BANK

En tur i Zoo eller BonBon-Land, en rejse til USA, et højskole- 
ophold på Møn, et aktuelt show eller teaterstykke... bankens 
Plus-kunder har mange tilbud med rabat at vælge imellem.



mens unge under 29 år alle 
er Plus-kunder, uanset om  
de har aktier.

50 stk. Møns Bank-aktier 
koster i skrivende stund  
ca. 10.000 kr. – og det er 
uden betydning, om man  
har dem i sine pensions- 
ordninger eller blandt den 
øvrige opsparing.

Køb af Møns Bank-aktier
Møns Bank rådgiver ikke om 
sine egne aktier. 

Banken handler kun egne 
aktier på basis af ”Execution 
only”. Det betyder, at hand-
len foretages på foranledning 
af kunden og uden egnet-
hedsvurdering, jf. myndig- 
hedernes regler.
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Prøve-Login til PersonaleZonen
Gå ind på www.personalezonen.dk og vælg Login. Brug  
dit telefonnummer i Email, efterfulgt af @moens.dk - fx 
Email: 55876543@moens.dk  ·  Adgangskode: de161

Interesserede kan danne sig 
et indtryk af de mange tilbud 
på www.personalezonen.dk. 
Se også boksen herunder. 

Og på www.moensbank.dk  
kan man selv beregne, hvor 
meget man kan spare som 
Plus-kunde.

Særligt for Erhverv Plus
Erhvervskunder har ligeledes 
adgang til en række fordele, 
både i banken og via Perso-
naleZonen. Man får mulighed 
for at markedsføre sine tilbud 
til ca. 700.000 danskere, der 
er tilmeldt PersonaleZonen – 
og samtidig til en virkelig lav 
kontaktpris, da fem gange 
e-mail markedsføring kun 
koster 4.000 kr. 

Ring til Emilie Storm Peter-
sen på tlf. 31 31 69 34 for at 
høre mere om dette tilbud.

Særligt for Ung Plus
Som nævnt er der kun et 
krav om 50 stk. Møns Bank-

aktier i depot i banken for at 
blive Plus-kunde. Det gælder 
hver voksen i husstanden, 

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 2,50 kr. 1,00 kr.
Netbank - sammedagsoverførsel Pr. overførsel 4,00 kr. 1,50 kr.
Netbank - straksoverførsel Pr. overførsel 6,00 kr. 1,75 kr.
Kontant valutaveksling (GBP, EUR, NOK, SEK og USD) Pr. valuta 55,00 kr. Gratis
Udbetaling af Euro i bankens pengeautomater Pr. udbetaling 25,00 kr. Gratis
MasterCard Guld Årligt 975,00 kr. 530,00 kr.
MasterCard Platin Årligt 2.395,00 kr. 1.795,00 kr.
Dokumentgebyr Pr. dokument 2.000,00 kr. 1.000,00 kr.
Stiftelsesprovision I procent af lånebeløb 2 % 1 %
Formuepleje, årligt Pr. ordning 600 + 0,5 % 400 + 0,5 %
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 4.000,00 kr.

ERHVERV PLUS

Residens Møen
med rabat 

Hotel Residens Møen ligger  
direkte ud til kysten med 
udsigt over Bøgestrømmen 
– centralt placeret midt i 
Stege. 

Værtsparret hedder Brit 
og Christian Petersen og er 
klar til at gøre dit ophold 
til noget ganske særligt, 
uanset om det er det per-
sonlige luksusophold, den 
aktive familieferie eller det 
vigtige forretningsmøde.

Ny rabat  
i PersonaleZonen
Hotel Residens Møen er et 
nyt tilbud til PersonaleZonens 
medlemmer, herunder altså 
Plus-kunder i Møns Bank, der 
kan gøre brug af et særligt 
favorabelt tilbud: 25% rabat 
på et weekend-ophold.

To Plus-kunder er endda 
så heldige at have vundet 
et ophold. Det er Gregers 

Østervig Frank i Præstø og 
Ellen Nina Johansen i Faxe.

Vil du også vinde?
Der er flere chancer for at 
vinde: Fredag d. 31. august 
trækker Møns Bank igen et 
par heldige vindere blandt 
alle Plus-kunder, der er til-
meldt PersonaleZonen.

+

To heldige vindere får et 
gratis ophold – og andre  
kan få rabat på Residensen   



12  nyt fra møns bank

GENERALFORSAMLING

Lærer Anne Hvid Harvig 
Askeby

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2000. 
Anne er født 
i 1957, ud-
dannet folke-
skolelærer og 

har tidligere været forstander 
og medstifter af Teaterbyg-
ningen Fanefjord. Driver i 
dag catering-virksomheden 
KOK & RUL med diner trans-
portable i kombination med 
udlejning af festlokaler, 
værelsesudlejning og afvik-
ling af fester.

Daglig leder Lisbet Hebo  
Præstø

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2008. 
Lisbet er født 
i 1965 og er 
uddannet 
isenkræm-

mer. Tidligere indehaver af 
Hebo Interiør i Præstø frem 
til 2015. Har også været for-
mand for Præstø Handels- og 
Erhvervsforening gennem en 
periode på 9 år.  

Fisker Bjarne Larsen 
Klintholm Havn, Borre  

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 1986. 
Bjarne er 
født i 1955 
og har igen-
nem mange 

år drevet fiskeri fra Klintholm 
Havn. I de seneste år har 
han sejlet med turister via 
sin turbåd Discovery fra hav-
nen til Møns Klint.

Familieplejer  
Bjarne Markussen
Askeby

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2013. 
Bjarne er 
født i 1957, 
uddannet 
gartner og 

assurandør. Bjarne har tidli-
gere været medlem af 
repræsentantskabet i Fane-
fjord Sparekasse, heraf 6 år 
som bestyrelsesmedlem og 3 
år som formand for bestyrel-
sen frem til sammenlægnin-
gen med Møns Bank. Er for-
mand for Fanefjord Spare-
kasses Fond. 

Selvstændig 
Tonny Quaade Nielsen
Rønnede

Nyvalgt  
medlem af 
repræsen-
tantskabet i 
2017. Tonny 
er født i 
1966 og er 
uddannet 

ejendomsmægler. Han har 
haft en ejendomsmæglerfor-
retning i perioden fra 2000-
2015. Har tidligere været 
med i repræsentantskabet i 
Kongsted Sparekasse og er  
i dag formand for Kongsted 
Sparekasses Fond.

Proprietær Jens Ravn
Katrinedal, Stege

Formand for 
bankens 
bestyrelse. 
Jens har 
været med-
lem af 
repræsen-
tantskabet 

siden 1991 samt bestyrelsen 
siden 1998. Født i 1952 og 
driver landbrug på Katrinedal 
ved Stege. Er desuden med-
lem af Regionsrådet i Region 
Sjælland samt bestyrelses-
medlem i Regionstog A/S.

Direktør 
Thomas Stecher
Hårbølle, Askeby

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 2006. 
Thomas er 
født i 1972 
og uddannet 
revisorassi-

stent. Han ejer Retail Syd 
A/S, der driver to Shell stati-
oner. Er tillige medejer af 
Bryghuset Møn ApS, der pro-
ducerer øl, vand og økologi-
ske safter og sodavand, som 
sælges til restaurationsbran-
chen over hele Danmark.

Agrarøkonom Jan Yttesen
Stubbekøbing

Medlem af 
repræsen-
tantskabet 
siden 1997. 
Jan er født i 
1963 og 
uddannet 
agrarøko-

nom. Jan er forpagter af 
Næsgaard Avlsbrug på Fal-
ster. Udover landbrug be-
skæftiger han sig med opkøb, 
udlejning og salg af ejen-
domme. Indtil 2009 var Jan 
direktør for DataLogisk A/S, 

Møns Bank afholder generalforsamling  
onsdag den 21. marts kl. 17.15 i Møns- 
hallerne – hvor bestyrelsen foreslår en  
række genvalg til repræsentantskabet  
samt tre nyvalg

som udvikler IT-løsninger til 
landbruget. En virksomhed, 
han selv har været initiativ-
tager til og udviklet – og  
stadig er tilknyttet som 
bestyrelsesmedlem.

Statsaut. revisor 
Tina Ørum Hansen
Præstø

Medlem af 
bestyrelsen 
siden 2017 
og repræsen-
tantskabet 
siden 2015. 
Tina er født i 
1973 og er i 

starten af 2015 blevet med-
ejer hos Revisionsfirmaet 
Aage Maagensen A/S i Mari-
bo. I perioden fra 1995 til 
2013 var hun ansat hos PWC, 
revisionsfirmaet Pricewater-
houseCoopers i Næstved. 
Tina er formand for bestyrel-
sen i Gymnastikforeningen 
Præstø Fjord.

Kandidater  
til nyvalg

I stedet for Bent Skovgaard, 
der udtræder p.g.a. aldersbe-
stemmelserne i vedtægterne, 
er der forslag om nyvalg for 
en periode på 1 år af:
         
Mia Lykke Henriksen  
Møn

Mia arbejder 
til daglig  
som assuran-
dør i Stor-
strøms For-
sikring. Hun 
er født i 
1984 og har 

erhvervserfaring inden for 
den finansielle sektor og for-
sikringsbranchen. Mia er født 
og opvokset på Møn og er 
fortsat bosiddende på Vest- 
Møn.   

Valg til repræsentantskabet
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Stort verdensshow
kommer til Danmark
Møns Bank sælger billetterne til Up with 
People, der i 2018 lægger vejen forbi 
Næstved – som eneste showby i landet   

Rent praktisk
Indbydelse, regnskab, 
bilag m.v. fremgår af 
www.moensbank.dk – 
hvor du som aktionær 
også kan tilmelde dig. 

Kan du ikke deltage 
i generalforsamlingen, 
kan du gøre din indfly-
delse gældende ved at 
give fuldmagt til besty-
relsen eller andre, lige-
ledes på hjemmesiden. 

og 9 i Europa, og heraf altså 
ét i Danmark. Det løber af 
stablen den 9.-10. maj i Her-
lufsholm Hallen i Næstved. 

Gribende og betagende 
- Hvis man aldrig har oplevet 
et Up with People-show før, 
har man i dén grad noget 
til gode, fortsætter Anders 
Petersen. Man kan simpelt 
hen ikke undgå at blive beta-
get af den fantastiske livs-
glæde og energi, der strøm-
mer én i møde, når mere end 
100 unge af alverdens natio-
naliteter går på scenen. 

Unge, der har rejst med Up 
with People, har fået en ople-
velse for livstid. Og dét er en 
af sidegevinsterne, som man 
også kan høre mere om i til-
knytning til truppens besøg i 

Danmark. Ved truppens sid-
ste besøg i 2014 gjorde flere 
sydsjællændere brug af dén 
mulighed. 

- Up with People er skabt 
for at bygge broer af forstå-
else som et grundlag for fred 
i verden, og dén indstilling 
videreformidler de unge på 
en utrolig gribende måde, til-
føjer Anders Petersen. 

Når man har set truppens 
præsentation på internettet,  
www.vimeo.com/233663190, 
er man ikke i tvivl om, at 
Anders Petersen har ret...

Billetsalget er i gang! 
Møns Bank er valgt som bil-
letsalgssted for sin gebyrfri 
håndtering. Der er to shows 
at vælge imellem: Onsdag 
den 9. maj kl. 19.30 og tors-
dag den 10. maj kl. 15.00, 
begge i Herlufsholm Hallen.

Billetter kan bestilles på  
www.moensbank.dk/uwp fra 
mandag d. 5. marts kl. 10.00.  

Sig ”Up with People”, og 
de fleste er med. Siden 
1965 har det sejlivede 
show eksisteret som et 
stort internationalt projekt 
for unge verden over. Her 
mødes man på tværs af 
sprog, religion og kulturer 
for at skabe et verdens-
show med musikken og 
dansen som omdrejnings-
punkt. 

- Vi er glade for, at Up 
with People har valgt at 
lægge et af deres 2018-
show i Sydsjælland, siger 
Anders Petersen fra arran-
gørgruppen. Det bliver 
samtidig det eneste sted i 
landet, man kan få denne 
store oplevelse! 

2018-turneen omfatter 
10 shows i USA og Mexico, 

Up with People er musik og livsglæde fra unge over hele verden – og til
maj lægger de vejen forbi Sydsjælland.

I stedet for Helle Andersen, 
der ikke ønsker at genopstil-
le, er der forslag om nyvalg 
for en periode på 3 år af:
      
Vicki Endsgaard 
Kalvehave

Vicki er regn-
skabschef og 
medejer af 
familievirk-
somheden 
Dansk Rotati-
ons Plastic 
ApS i Kalve-

have. Vicki er født i 1957 og 
suppleant i bestyrelsen for 
Foreningen for kvindelige 
Virksomhedsejere og supple-
ant i bestyrelsen for Vording-
borg Erhvervsforening.

For en periode på 3 år fore-
slås følgende indvalgt, jf. 
bestyrelsens bemyndigelse i 
vedtægternes § 9 til at udvi-
de repræsentantskabet:
   
Kathrine Hendriksen 
Rødvig Stevns 

Kathrine er 
født i 1978,  
uddannet 
cand. mag. 
og indehaver 
af Rødvig Kro 
& Badehotel 
siden 2007. 

Hun er formand for Stevns 
Turistforening og bestyrelses-
medlem i VisitSydsjælland-
Møn, Feriepartner Møn-
Stevns, Verdensarv Stevns 
samt i Udvikling Stevns.
  

LÆSERTILBUD
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FAMILIE- OG FIRMALØB

Møns Bank har sagt 
Ja til at puste nyt liv  
i et af Sydsjællands 
ældste løb – det sker    
onsdag den 13. juni

Banken løber 
med kunderne

- Dét skal vi afgjort være 
med til!

Så kontant var meldingen 
fra filialdirektør Lars Jørgen-
sen, Møns Bank i Næstved, 
da han blev spurgt, om ban-
ken ville gå ind som ny spon-
sor for Danmarksstafetten. 

- Møns Bank er blevet så 
flot modtaget, siden vi åbne-

de filial i Næstved for tre år 
siden, og vi får stadig nye 
kunder hver eneste dag. Så 
selvfølgelig vil vi gerne give 
noget tilbage til området.

Tradition og fornyelse
Danmarksstafetten ville i år 
fylde 35 år, men løbet har 
mistet pusten lidt de senere 
år, så nu har arrangørerne 
gentænkt løbet, der opstår i 
ny forklædning onsdag den 
13. juni med start kl. 18.

- Vi har jo landets smuk-
keste løberute lige her midt i 
Næstved, siger Janne Jensen 
fra HGATM, der arrangerer 
løbet sammen med Firma- 
Sporten. Dét skal vi udnytte, 
så nu slår vi bynavnet fast i 
Næstved Stafetten og udvi-
der med flere aktiviteter. Vi 
laver en sjov og sportslig 
event for alle, der har lyst til 
at røre sig og mærke sam-
været med familie, venner, 
kolleger, klassekammerater 
og naboer... 

Der bliver børnehold, hvor 
op til 5 børn kan løbe 1 km 

i runder, 5 km walk, hvor 
3 pers. m/k følges ad – og 
selvfølgelig den traditionelle 
5 km stafet, men nu blot 
med 3 løbere pr. hold og 
fri sammensætning mellem 
mænd og kvinder.

- Af samme grund bliver 
det også meget nemmere 
at tilmelde sig, siger Janne 
Jensen og tilføjer: Næstved 
Stafetten bliver et løb, hvor 

alle kan være med, uanset 
om man er i topform eller i 
”kageform”...

Særtilbud til Plus-kunder
Tilmelding til løbet foregår på  
www.moensbank.dk/stafet 
senest den 6. juni – og for 
Plus-kunder i Møns Bank er 
der et ekstra Plus: En lækker 
løbetrøje samt fuld forplej-
ning under løbet i form af 
sandwich, øl/vand og frugt.

I øvrigt stiller Go’ Appetit 
op med en vogn, så ingen 
kommer til at sulte. Forudbe-
stil gerne på tlf. 5570 2545.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen skyder løbet i gang.

Starten er gået til en 5 km strabads- eller smuttur, alt efter temperament, og kan man ikke løbe, har man 
ligeså store chancer for at vinde præmier ved at gå...

Julen kommer tidligt i år... 
Svovlstikkerne vil løbe med 
i stafetten – og modtage et 
beløb til årets julehjælp.
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Mere opera 
Den Jyske Opera  
atter på Panteren

Lørdag den 10. marts er 
der igen mulighed for en 
stor operaoplevelse med 
Den Jyske Opera.

La Traviata er en af de 
smukkeste operaer, base-
ret på Alexandra Dumas’ 
roman Kameliadamen.
Musikken i Verdis mester-
værk er medrivende og 
følelsesladet og spænder  

fra intime ensembler til  
fuldt orkester. Lange bal- 
kjoler, inspireret af 
1930’erne, kan nydes i 
stort anlagte scener med 
overdådige fester og en 
perlerække af smukke kor 
og arier. 

Kunder med et betalings-
kort fra Møns Bank får en 
gratis drink i pausen. 

Billetter kan købes efter 
først-til-mølle princippet på 
www.operaivordingborg.dk.

Men hvem skal modtage de 
40.000 gode danske kroner?

- Det er et godt spørgsmål, 
siger Henrik Pape, formand 
for Vordingborg Idrætsråd. Vi 
leder efter kandidater i disse 
uger, så bare kontakt os!

Tidsfrist 12. marts 
Ud over Idrætsrådet er det 
Vordingborg Kommune, Øer-
nes Revision og Møns Bank, 
der samarbejder om at give 
lokalidrætten et tiltrængt løft. 

- 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 i 
vores markedsområder.

Peter Hansen fra Øernes Re-
vision har også god grund til 
at være med.

- Det er en stor glæde, at 
vi kan være med til at støtte 
op om lokale idrætsudøvere 
og alle de frivillige, der gør 
en kæmpe indsats, siger han. 

Kommunens fritidskonsu-
lent Bjarne Malmros er det 
fjerde medlem af panelet. 

Panteren i Vordingborg lægger hus til,  
når idrætsfolk og -hjælpere i Vordingborg 
kommune fejres onsdag den 18. april  

- Vi glæder os meget til at 
se, hvad der kommer ind af 
kandidater, siger han. 

Tidsfristen er 12. marts, og 
forslag skal sendes til Henrik 
Pape på hpape@tdcadsl.dk. 

Og så til fest!
Idrætsfesten er i år henlagt 
til DGI Huset Panteren, hvor 
der er mulighed for spisning 
kl. 17.30-19, inden det går 
løs med årets overrækkelser. 

Det er gratis at deltage i 
selve prisoverrækkelserne 
fra kl. 19, mens spisningen 
koster et mindre beløb – og 
kan ses som en god afløn-
ning af de frivillige kræfter 
rundt omkring. Tilmelding på    
www.moensbank.dk/sport.

Værsgo’... 40.000 kr.
til idrætten i Vordingborg

Flotte præmier på højkant
• Årets idrætsforening modtager 12.500 kr. –  

og Runner Up får 7.500 kr. 

• Årets idrætsleder og Årets idrætstalent  
modtager hver 10.000 kr.

Stege fylder 750 år
Stort anlagt program går i luften 13. maj

I House of Møn er der travlhed forud for Møns købstads-
jubilæum i år. Stege fylder 750 år, og det bliver fejret 
med en lang række aktiviteter fra maj til november.

Søndag den 13. maj indledes jubilæet officielt i Stege 
Kirke, og herefter går det slag-i-slag med historisk film 
i Biografen, murmaleri på Møns Museum og projektioner 
på facader og gader fra Filmfabrikken og Højskolen Møn. 
Dark Sky, Havnens Dag, Festival og meget andet følger.  

Antallet af arrangementer er utallige, og man gør klogt 
i løbende at orientere sig på www.stege750.dk.  



OM BANKEN

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

Nyt fra Møns Bank husstandsomdeles i Askeby, Bogø By, Borre, Eskilstrup, 
Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Herlufmagle, Holmegaard, Horbelev, Kalvehave, 
Karise, Karrebæksminde, Klippinge, Langebæk, Lundby, Mern, Næstved, Nørre 
Alslev, Præstø, Rødvig Stevns, Rønnede, Stege, Stensved, Store Heddinge, 
Strøby, Stubbekøbing, Tappernøje og Vordingborg – fravalg af bladet kan kun 
ske ved at sige Nej til reklamer hos PostNord Danmark.

Adresseomdeles uden for ovennævnte områder til aktionærer, kunder og andre 
med relationer til Møns Bank. Fravalg af bladet kan ske på chp@moensbank.dk 
eller tlf. 55 86 15 31.

www.moensbank.dk

Der er forskel på at gå i bio-
graf og teater, og der er stor 
forskel på at opleve verden 
på en skærm eller i virkelig-
heden.

Alligevel smitter nutidens 
virkemidler af på årets fore-
stilling i Cirkus Arena. Aldrig 
har en cirkusforestilling haft 
så meget at byde på – fra 
det flotteste sceneshow til de 
dygtigste artister og dyr fra 
hele verden. Alt bundet sam-
men i én eventyrlig fortæl-
ling, skrevet og fremført af 
Clemens, som mange kender 
fra tv, og hans medspiller 

Patrick Berdino, der er født 
ind i cirkusverdenen. Læg 
dertil 115 andre dedikerede 

TV-stjernen Clemens tager Cirkus Arena 
til nye højder i 2018 – oplev en fantastisk 
forestilling med rabat gennem Møns Bank

Cirkus – 
i ny forklædning

cirkusfolk, der får det hele til 
at hænge sammen!

Ekstra bonus fra banken
Møns Bank tilbyder billetter 
med flot udsyn til kun 195 kr.  
pr. stk. (normalpris 230 kr.), 
og med i prisen er oven i 

købet en tur backstage, hvor 
Suzanne Berdino byder vel-
kommen, og man kan hilse 
på både elefanter, zebraer, 
heste og dromedarer. 

Bankens særtilbud gælder  
sommerens forestilling i fire 
byer på Møn og Sydsjælland: 
Stege, mandag den 16. juli.
Præstø, onsdag den 18. juli.
Vordingborg, torsdag 19. juli.
Næstved, tirsdag 14. august.

Først til mølle...
Alle steder starter vi kl. 16,  
mens selve forestillingen går 
i gang kl. 17 og varer ca. 2½ 
time, inkl. pause.

Billetter kan bestilles på  
www.moensbank.dk/cirkus 
fra mandag d. 5. marts kl. 10.

Clemens kan synge og  
fortælle, og Patrick Berdino 
er en fantastisk artist.

Tag børn og børnebørn med 
og oplev cirkus som i de go’e  
gamle dage – tilsat alt det, 
som en moderne forestilling 
kan og skal for at få nutidens 
unge væk fra iPad og mobil...


