
21. april, 2022 

Nyhedsbrev #3: 

Foråret er stærkt på vej, så her lidt nyt fra De Søndre Byers Beboerforening. Først en snart 

gammel nyhed, nemlig at projektet vedrørende feriecenteret ved Hjelm Bugt er stoppet. Det er 

sikkert en god nyhed for mange af foreningens medlemmer. En anden mere sørgmodig nyhed er, 

at De Søndre Byers Foredragsforening har nedlagt sig selv efter utrolige 119 år, se Ugebladet for 

Møn. Det er beundringsværdigt, at folkene bag foreningen har været i stand til at holde 

foreningen gående i så mange år. Tak for det. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at reklamere for 

en spændende række af live stream’ede foredrag fra Aarhus Universitet https://ofn.au.dk/. Næste 

foredrag er d. 26. april og kan opleves i Bio Møn. Titlen er: På rumsafari blandt Mælkevejens 

planeter.   

Denne gang skal der også være lidt lokalhistorisk information til de interesserede. Der ligger nu 

flere dokumenter i folderen på vores hjemmeside: https://xn--desndrebyer-

igb.dk/lokalhistorie.asp. 

• Tøvelde byprotokol 1769-1990. Uddrag af byprotokolen, som Tøvelde Bylaug igennem 

tiderne har ført. Byprotokolen oplister bla., hvem der har boet på hvilke matrikler. 

Tøvelde Bylaug består i dag af de nu få tilbageværende landmænd i området. Efter 

sigende er Bissinges byprotokol brændt, mens Svensmarkes byprotokol findes. Det har 

ikke været muligt at skaffe et uddrag af denne protokol. 

• Billeder af Tøvelde Bylaugs Oldermandshorn, som daterer tilbage til 1794. Møns 

Museum er ikke bekendt med, at der findes tilsvarende horn for Bissinge og 

Svensmarke. Man kan læse mere om disse oldermandshorn her (aktuelt fra Karlslunde 

men sammen anvendelse):  http://www.karlslunde.dk/bylaug/historie.htm. 

• Historien om Svensmarke og Tøvelde rytterskole.     

 

Det tidligere StaySail i Svensmarke (Søndersognsvej 96) er blevet overtaget af Tim og Elisabeth. 

Stedet hedder nu Hvidegaard Møn. De åbner Bed & Breakfast i Store bededagsweekenden d. 13. 

maj. Cafeen kommer op at køre hurtigst muligt. Alle er meget velkommen til at kigge forbi, så man 

kan hilse på hinanden og drikke en kop kaffe. Stedet har desuden en Facebook 

side: https://www.facebook.com/hvidegaardmoen og Instagram: Hvidegaardmoen. Vi ønsker Tim 

og Elisabeth held og lykke med deres nye liv i De Søndre Byer, tag godt imod dem. 

 

På bestyrelsens vegne 

Thorsten Holst (formand) 

Søndersognsvej 77, Tøvelde 
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