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STEGE: En kvinde, der var natten til søndag var gæst på 
Café Mølleporten på Storegade, så, at en mand havde 
hånden nede i hendes taske. 

Da kvinden derpå opdagede, at � ere ting var væk fra 
tasken, konfronterede hun manden med tyveriet. Her-
efter stak manden af, men gode vidneudsagn betød, at 
politiet kort efter kunne anholde ham i sin bolig i byen.

Det drejer sig om en 46-årig mand, der blev sigtet 
for tyveri fra tasken.

Snuppet for promillekørsel
BOGØ: En 51-årig mand fra Bogø By blev fredag klok-
ken 11.00 standset af politiet, da han kom kørende ad 
Grønsundvej i Bogø By. Manden blev anholdt og sigtet 
for spirituskørsel.

46-årig stjal fra en taske

Bjarne Nybo sætter enorm pris på, at han har naturen med 
Møns Klint i sin baghave. Foto: RAB Revision

AF SVEND KLARSKOV

Det er en 180 graders 
ko-vending for at 
jyde at komme til 

Møn. Fastslår revisor Bjar-
ne Nybo, der driver virk-
somheden, RAB Revision.

Bjarne Nybo har gen-
nem mange år haft sit 
! rma i Randers. Så kom 
han til det standpunkt, 
at han kunne sidde hvor 
som helst, det skulle være 
i Danmark - med sin pc'er 
og klare opgaverne i RAB 
Revision.

Så var det, han så en an-
nonce i Børsen, hvor eje-
ren af ejendomskomplek-
set med Møns Fyr, godsejer 
Peter Scavenius, Klintholm 

Gods, tilbød leje af den tid-
ligere fyrmesterbolig - med 
fyret.

- Jeg reagerede på mai-
len. Jeg har ingen hunde 
og ingen børn. Jeg var hur-
tig og heldig, konstaterer 
Bjarne Nybo, som altså nu 
på tredje år er lejer i fyr-
mesterboligen - og dermed 
har en bolig og arbejds-
plads med en fantastisk 
beliggenhed og udsigt over 
Østersøen.

Bjarne Nybo har også 
reageret på en oplevelse, 
hvor han på nettet i en ar-
tikel i Sjællandske læste, at 
folk � ytter fra Møn. Men 
han er altså � yttet til øen. 
Og det har været en stor og 
god oplevelse - og han sæt-

ter den i relation til Ran-
ders.

- Møn har et særligt fol-
kefærd - i modsætning til 
konservative kredse, hvor 
det kan blive lidt tørt med 
revisorer og bankfolk. På 
Møn er der kunstnere, ma-
lere og mindre erhvervs-
drivende med positiv livs-
glæde, erklærer Bjarne 
Nybo.

Nybos fi rma
Bjarne Nybos ! rmanavn, 
RAB Revision, hentyder 
til registrerede alternative 
behandlere. Han har netop 
lavet et nyt regnskabskon-
cept, som henvender sig til 
bl.a. zoneterapeuter, aku-
punktører og massører - og 
med fyret som logo.

Han skønner, at der er 
4.000-6.000 potentielle 
kunder i Danmark. Alle er 
samlet i 16 foreninger un-
der Sundhedsstyrelsen.

Bjarne Nybo kører sin 
internetbaserede virksom-

hed dels fra Randers og 
dels fra Møn. Men hensig-
ten er, at han � ytter til Møn 
på heltid. I øvrigt har han 
et slogan i forhold til Møns 
Fyr, - »På kanten af Ud-
kantsdanmark«.

Møn Fyr
Fyret blev etableret i 1845 
og ligger på sydspidsen af 
Møns Klint. Det var fyrets 
opgave at lede skibene sik-
kert op gennem Øresund, 
hvor der i 1845 stadig blev 
opkrævet sundtold.

Tårnet er bygget del-
vist ind i fyrmesterboligen, 
hvorfra der også er indgang 
til fyret. 

Fyret har fortsat en 
væsentlig opgave i skibs-
tra! kken og styres auto-
matisk. Det har ikke været 
bemandet i � ere år. Fyrets 
funktion sorterer under 
Søfartsstyrelsen, som laver 
et service-tjek på stedet én 
eller to gange om året. ■

ØSTMØN: Revisor Bjarne Nybo reagerede hurtigt, da han opdagede, at 

Klintholm Gods ville udleje den gamle fyrmester bolig med Møns Fyr.

Har fundet fantastisk 
sted til arbejde og bolig

STEGE: David Jensin og Lene K er nedkommet med en 
ny kogebog. Og det er årsagen til, at der i dag mellem 
kl. 17.00 og 19.00 er reception på Café David's.

Reception for kogebog

Tirsdag

10.00: Folkesundhedsplad-
sen, Rosengårdsstræde: 
Stavgang - tilmelding på 
55 81 13 49

10.00-12.00: Fanefjord Cen-
tret: Motion og bevægelse

12.00: Fanefjord Centret: 
Start på tur til Geomuse-
um Faxe arr. af Fanefjord-
klubben

13.00-16.00: Ældre Sagens 
Hus, Peblingerende 7: 
Tegning og maling arr. af 
Ældre Sagen

14.00-16.30: Ældre Sagens 
Hus, Peblingerende 7: 
Tirsdagsklubben, arr. 
Ældre Sagen

Onsdag

10.00-12.00: Fanefjord Cen-
tret: Motion og bevægelse

10.30: Ulvsund Centret: Start 
på efterårsud� ugt arr. af 
Stege-Lendemarke Pen-
sionistklub

13.00-16.00: Ældre Sagens 
Hus, Peblingerende 7: 
Bridge, whist og l'hombre, 
arr. Ældre Sagen

14.00-16.00: Fanefjord Cen-
tret: Kortspil

17.00-19.00: Café David's, 
Storegade: Reception for 
kogebog

18.00-20.00: Petanqueba-
nen ved Dyrskuepladsen: 
Møns Petanqueklub, åbent 
spil

BIOGRAFEN

Tirsdag og onsdag

19.00: »Den gyldne tid«

ÅBNINGSTIDER

'Borgerservice lø-søn: 
lukket. Åbent man-ons: 
10-15.30, tors: 10-18, fre: 
10-13

Møn Bibliotek ti-on: 11-17

Svømmehallen ti: 6.15-8 
svømning. 16-19 svøm & 
leg. on: 16-18.30 svøm & 
leg. 18.30-21 svøm og slap 

af, voksensvømning

Politiet

Stege Politi 5581 1448 
tirsdag kl. 9-12 og torsdag 
kl. 14-17 - Sydsjællands 
og Lolland-Falsters Politi 
5535 1448

Lægevagten

Al henvendelse: Telefon 
7015 0700

Apotekervagten

Ring til Vordingborg Apotek, 
tlf. 5537 0033

Dyrlægevagten

Oplysning om vagthavende 
dyrlæge fås ved henven-
delse til Møns Dyrlæger 
tlf. 5581 5656

SundhedsCenter 
Stege

Skadeklinik: Åbningstider: 
Alle ugens dage kl. 10.00 
- 16.00. - Indgang: Peb-
lingerende 2, Stege (det 
tidligere Stege Sygehus). 
- Telefon: 5651 6121. Her-
efter henvises til lægevag-
ten tlf: 70150700

Alkoholrådgivning

Døgntelefon for Den Grønne 
Ring: 5581 8252

UDSTILLINGER

Bakkegaard Gæstgiveri, 
Busenevej 64, Busene, 
4791 Borre: »Photo Forest« 
med argentineren Victor 
Bardi - fotos fra Argen-
tina, Spanien og Danmark, 
med fokus på Møns Klint. 
Udstilling i caféen er åben 
daglig kl. 12 - 16. 

Smykkemuseum, Hjørnet 6, 
Damme: Smykker og hel-
leristninger fra stenalder 
til nutid. Torsdag-søndag 
12-16 eller efter aftale på 
telefon 55 81 76 08

Møns Bank: Billedkunstner 
Kirsten Dietrich udstiller 
frem til 15. september 

TID OG STED - MØN

Bjarne Nybo ved sin fantastiske arbejdsplads i Møns Fyr-kompleks. Foto: RAB Revision

Møns Fyr er bygget ind i fyrmesterboligen. Foto: RAB Revi-
sion

.... konserva-
tive kredse, 

hvor det kan blive 
lidt tørt med reviso-
rer og bankfolk.

Revisor Bjarne Nybo om 
Randers i forhold til Møn


