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 NR. 1 - 2016 20. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 

Vinteren 2015-2016 var meget våd  - 
men foråret er så småt på vej 
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Femøbussen          Telebus 
Ruten køres af:    
Vognmand Ole Andersen, Femø 

Tlf. 54715040      40280040 

Gratis kørsel  
Hverdag undt. lørdage, 

Ikke 24/12, 31/12 og 5/6 

Vi tager forbehold for 
ændringer af køreplanen. 

Når Femøsund sejler særplan, kontakt da  
Ole Andersen i god tid før afgang. 

Femø ankomst      08:00 10:15 12:20 *13:00 14:45 16:45 *17:00 

Femø afgang  # 06:05  # 08:20 10:25 12:50  14:50 16:50  

*) Kører på onsdage fra uge 40 til og med uge 13 
Bestilling af kørsel foretages senest 1 time før færgens afgang mandag til fredag mellem kl. 08.00-12.00  
#)Turene kl.  06.05 og kl. 08.00/8.20 skal dog bestilles dagen før, de skal benyttes. 

 

'Talerøret' udkommer 4 gange om året,  
1. tirsdag i marts, juni, september og december. 

Udgives i overensstemmelse med  Femø Beboerforenings vedtægter. 
Redaktionen arbejder uden vederlag.  
Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl. 
Indtægter til dækning af omkostninger søges gennem frivillige bidrag samt 
annoncer. 
 

Bladet omdeles til alle fastboende på Femø  
og medlemmerne af Femø Beboerforening. 
 
Hvis Talerøret udebliver eller ved fejl  
kontakt Marie Jakobsen på tlf. 2021 0260. 
 
Til udenøs medlemmer og abonnenter kan bladet blive  
sendt til adressen. Forsendelse: 70 kr. årligt. 
Abonnementet koster 125 kr. årligt. 
Medlemskab af Femø beboerforening koster 150 kr.  
og inkluderer et gratis abonnement. 
Deadline for indlæg, annoncer og meddelelser:  
10. februar  -  10. maj  -  10. august  -  10. november 
Indlæg modtages på taleroret@gmail.com eller papir:  
Indlæg i digital form bedes skrevet i Word eller andet redigerbart 
tekstbehandlingsprogram. 
Marie Jakobsen, Præstevangen 17, 4930 Maribo. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte  
det indsendte materiale. 
Billeder og illustrationer modtages gerne, men vær  
opmærksom på andres eventuelle copyright. 
Redaktionen hjælper med at skrive, når der er behov for det. 
 
Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der 
henvender sig direkte til navngivne personer, bringes  
side om side med den omhandlede persons besvarelse. 

Kontaktnumre 
 

Femø Is & Pølsebod:              4046 0970 
Femø Kirke: Se kirkesiderne s. 10 og 11 
Femø Kro- & Kursuscenter: 5471 5009 
Havnefoged:                            2360 3032 
Havnehøkeren:                       5043 4282 
Højriis – Bridge og Galleri:   5556 3114 
 
Læge: Niels Svensson,             5471 5005. 
Telefontid:     man., ons., tors., fre. 8 – 9;              
Konsultation: man., ons., tors., fre. 9 – 10; 
tirs. 17 - 18 
Postservice: Kontakt postudbr ingnin-
gen 
   hverdage 8.30 – 9.30                
    4080 7173 
Færgens pladsreservation: 
Tlf:                5950 5075  eller 
www.lollandfaergefart.dk 
Vælg online bestilling og  
vælg Femøoverfarten. 

Femø Beboerforenings bestyrelse: 
 
Jørgen Larsen      5121 4485     Formand 
Ulrik Andreasen      Næstformand 
Lis Christoffersen      Kasserer 
Chris Grube Petersen  
Henning Grenaae 
Marie Jakobsen  
Ove Roug 
Bank:    Jyske Bank 
   0693-0000080799 
   Cvr 29866600 

Redaktionsgruppen: 
Marie Jakobsen, ansvarshavende 
Laura Bisted Jacobsen 
Inge-Lise Bisted 
Vagn Pedersen 
Søren Schack Hansen 
Salg af annoncer: Torben Lejre 
 
Oplag: 300   Tryk: Talerøret 

Fra den 1. januar 2016 vil prisen være: 
 
2,25 kroner pr. mm. i højden pr. spalte. 
Rabat på 25 procent gives ved fire  
løbende annoncer. 
Ved tegning af større annoncer gives 
yderligere rabat efter aftale.  
 

Annoncepriser 
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Redaktionens indspark 

Vi er nu kommet et godt stykke 
ind i det nye år, hvor vi forlader en 
vinter med usædvanlig meget regn 
og små nye ”søer” på markerne og 
går ind i et forhåbentligt dejligt 
forår. 
Traditionen tro er det generalfor-
samlingernes tid. Det starter med 
Femø Beboer Forenings – se bag-
siden. 
Nye aktiviteter i foråret og somme-
ren skal planlægges. Som det frem-
går af formandens indspark er der 
mange spændende ting på vej, 
f.eks. renovering af klubhuset ved 
sportspladsen, nye sheltere ved 
sportspladen og ved stranden.  
Havnehøkerens artikel indeholder 
positivt nyt og spændende planer 
omkring varegrupper. Det kan vi jo 
alle sammen være meget glade for. 
Men der er også kritiske kommen-
tarer fra Høkeren. Dette svarer 
FBF’s bestyrelse på, se side 13. 
Vi har på redaktionen haft store 
problemer med forældet computer 

m.m. Det har givet meget ekstra 
arbejde og tidsforbrug for hele re-
daktionen. Bestyrelsen har i samar-
bejde med redaktionen søgt om 
penge. I første omgang blev der 
ikke tildelt midler til redaktionens 
behov, men vi går nu i gang  med 
at søge hos forskellige fonde og er 
optimistiske. 
Vi har været så heldige at få 5.000 
kr. fra privat side. Det er vi meget 
glade og taknemmelige for.  
Redaktionen har indhentet pris på 
nyt PC-udstyr, til redaktionslokalet 
på præstegården, men da penge-
kassen ikke er stor nok endnu, af-
venter vi indkøb, forhåbentlig in-
den næste udgave af Talerøret skal 
produceres. 
Denne gang klarer vi os med andet 
lånt udstyr. 

 

 
 

 

                                               

 

 

Vedrørende jeres indbetalinger………... 
Vi har nu registreret alle modtagne indbetalinger i vores abonnent 
kartotek. 
Desværre har vi modtaget indbetalinger med navn men uden 
adresse! 

Hvis du hører om nogen, der ikke har fået bladet, så bed dem om at 
kontakte redaktionen via mail eller telefon (se forrige side) 

Vi sender en stor tak til  
Hanne Norup Carlsen og 

Ernst Hvidt Brejner 

                                
 

INDHOLD 

Sangeftermiddag på Præstegården 
Fredag den 11. marts er sidste gang i denne sæson. 
Vi mødes kl. 14.00 til et par timers hyggeligt samvær og nogle gode 
sange fra den fine sangbog, skænket til formålet af Ældresagen. 

Menighedsrådet støtter arrangementet med  kaffe og kage. 
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Jeg sidder for tiden, i mine pauser 
fra andre aktiviteter, og læser en 
bog af Ulrik Wilbæk, som hedder 
forskellighed gør stærk. Jeg fik 
bogen som en afskedsgave, da jeg 
stoppede som leder, efter mange år 
i Det Danske Spejderkorps  i 
Præstø Gruppe. Jeg har ikke fået 
læst den før, men for ca. en måned 
siden fik vi ”højvande” i vores 
skur, og blandt de bøger som vi fik 
reddet og tørret, var denne bog, 
som jeg på denne måde fik øje på, 
efter at den har ligget gemt i en 
kasse, efter vores flytning fra 
Præstø. Det som bl.a. er meget 
kendetegnende for en spejdergrup-
pe / patrulje, er at udnytte hinan-
dens forskelligheder, når en opga-
ve skal løses. 
Når jeg hæfter mig ved at forskel-
lighed gør stærk, er det fordi jeg tit 
tænker på, at vi bl.a. i bestyrelsen i 
Beboerforeningen, er en gruppe af 
personer som har mange forskelli-
ge ting at byde ind med, og at vi på 
den måde også ser tingene fra for-
skellige vinkler. Det gør ikke nød-
vendigvis, at vores møder er hur-
tigt overstået, eller gør arbejdet 
nemmere, men i høj grad, at vi alle 
bliver nødt til at tage stilling til de 
forskellige emner, fra flere vinkler, 
inden vi kan beslutte ”hvilken vej 
vi så skal gå”.  
Noget som hverken jeg, eller re-
sten af bestyrelsen har indflydelse 
på er, om det bliver forår eller ej.                  
Men det er en kendsgerning, at det 
allerede er meget lysere, og det 
giver strøm og opladning til vores 
”batterier”, så vi næsten ikke kan 
vente med at komme i gang med 

forskellige aktiviteter, som vi har 
ladet ligge et par måneder, i den 
mørkeste tid.  
Renovering af klubhus 
En af de ting som vi skal i gang 
med, er vores projekt med renove-
ring og ændring af vores klubhus, 
og opførelse af de to sheltere, som 
vi har fået tilladelse til at opføre på 
idrætspladsen. Der bliver brug for 
en del frivillig arbejdskraft, da vi 
jo ikke fik tilsagn om hele det støt-
tebeløb som vi havde søgt om. Vi 
laver derfor en plan over de ting, 
som vi kan tage ud af projektet, og 
udføre den del med frivillig ar-
bejdskraft. Vi er forpligtiget til at 
udføre hele projektet i samme om-
fang, som vi har søgt om. Så vi 
kan ikke bare sige, at så undlader 
vi for eksempel at udskifte døre og 
vinduer, og derved spare et beløb. 
Det støttebeløb vi har fået tildelt, 
forudsætter, at vi fuldfører hele 
projektet, som vi beskrev i ansøg-
ningen. 
Shelterne. 
Shelterne, som bliver opført på 
idrætspladsen, bliver finansieret 
delvis af penge som Femø idræts-
forening har søgt i friluftsrådet, og 
delvis af penge som er tjent op, 
ved oprydning på havnepladsen 
under jazzfestivalen, i fællesskab 
af Femø Idrætsforening, og Femø 
Beboerforening. Der er kun penge 
til materialerne til shelterne, så 
fremstilling og opførelse af dem, 
skal også foregå med frivillig ar-
bejdskraft. Så der bliver i dette for-
år rig lejlighed til at komme ”lidt 
hjemmefra”, og være kreativ, sam-
men med andre Femøboere. 
Klubhuset og idrætspladsen ejes af 
Lolland kommune, men vi er i 
gang med at lave en brugeraftale, 
over en længere årrække, for beg-
ge dele. Vi havde ellers talt med 
kommunen om en evt. overtagelse 
af klubhuset, men det ville kræve 
at klubhuset skulle udmatrikuleres 
fra resten af området, da idræts-
plads og klubhusgrund er den sam-
me matrikel. Og det ville ikke væ-
re nemt rent juridisk, da huset lig-
ger på et lille smalt stykke jord, 
over for idrætspladsen. Og der 
ville selvfølgelig også blive om-
kostninger i forbindelse med land-

måler m.m. Men hvis vi, Femø 
Idrætsforening og Femø Beboer-
forening i fællesskab, får lavet en 
brugeraftale over en længere år-
række, er det jo også helt fint.  
Sheltere ved stranden. 
Når vi er ved opførelse af sheltere, 
har vi jo i et par år arbejdet på at få 
opført et par sheltere ude ved 
stranden, som både skal kunne 
bruges til kajak folk, og i høj grad 
også vandre og cykel turister. Det 
har ellers været et samarbejde 
imellem alle tre øer og Lollands 
nordkyst udfor øerne. Dette pro-
jekt er i den form ikke blevet til 
noget, da det viste sig at den an-
søgning man regnede med, var for 
gammel og ikke kunne udnyttes. 
Men nu er der i høj grad lys for-
ude, også for dette projekt, p.g.a. 
at Lolland og Guldborg kommune 
i fællesskab har fået tildelt en del 
penge fra Nordea fonden, og med 
konsulent Bo Rasmussen i Lolland 
kommune som ankermand, kan vi i 
løbet af et års tid se frem til, at og-
så dette projekt bliver en realitet. 
Hele projektet, som vi bliver en 
del af, er et projekt som skal frem-
me bl.a. turismen, på hele Lolland 
og Falster. Vi vil løbende blive 
indkaldt til møder vedr. dette pro-
jekt, og vi skal selvfølgelig selv på 
øerne finde placering til shelterne, 
på de tre øer. 
Talerøret. 
Vi søgte penge til nyt materiel, til 
fremstilling af dette blad, samtidig 
med at vi søgte penge til istandsæt-
telse af klubhuset. Vi fik jo des-
værre ikke penge til dette materiel, 
men er siden blevet klædt meget 
mere på, i forbindelse med et mø-
de i Højrebyhallen, som kulturud-
valget i Lolland kommune havde 
arrangeret. Dette møde gav os en 
bred viden om, hvor man kan søge 
fondsmidler, til de forskellige til-
tag. Lolland kommune har betalt 
for tilladelse til, at alle foreninger i 
Lolland kommune, kan logge sig 
på ”puljeguiden”, hvor man har 
mulighed for at søge midler til bå-
de store og små projekter. Der er 
922 puljer og fonde i denne 
”puljeguide”, så der åbner sig 
mange muligheder som forening, 
når man har adgang til denne 

Nyt fra Femø Beboerforening - Formandens indlæg 
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guide. Der er forskel på, hvem der 
giver tilskud til de forskellige pro-
jekter. Og derudover er der selv-
følgelig også forskel på om det er 
små eller store projekter man søger 
til. Efter dette møde er vi mere for-
trøstningsfulde med at få penge til 
dette materiel, så vi også i fremti-
den, har dette blad til alles glæde. 
Selv om der bliver gjort et stort 
stykke arbejde fra Talerørs redakti-
onens side, er vi som forening for-
pligtiget til, at give dem de bedste 
arbejdsmuligheder, for at fremstil-
le dette blad. 
Grenaffaldsplads 
Vi har jo i bestyrelsen, arbejdet 
med hvilke muligheder, vi har for 
at etablere en grenaffaldsplads på 
Femø, hvor alle Femøboere har 
mulighed for at komme af med 
deres grenaffald. Enten i forbindel-
se med containerplads, eller på et 
område, hvor der kun skulle afle-
veres grenaffald. Vi havde i januar 
aftalt et møde her på Femø, med 
en repræsentant for REFA, for 
endnu en gang, at se på vores mu-
ligheder for en plads til grenaffald. 
I sidste øjeblik, inden vores møde, 
havde hun gennemgået vores pro-
blem vedr. grenplads med Teknik 
og Miljø i Lolland kommune, og 
de var blevet opmærksom på, at vi 
har meget større beføjelser, til at 
brænde grenaffald af end inde på 
”fastlandet”. Hvis man læser i 
”Bekendtgørelse om affald”, står 
der i § 50 stk. 5 at, ”ikke brofaste 
øer som ikke råder over et for-
brændingsanlæg” og som ikke har 
en grenplads, har ret til at afbræn-
de have affald hele året. Med den-
ne viden har vi i bestyrelsen, lige 
nu stoppet vores bestræbelser, for 
at finde et sted til specielt grenaf-
fald. Vi mener i bestyrelsen, at 
denne ret som vi ikke har været 
opmærksomme på, er god at have, 
og den vil vi jo miste, hvis vi vil 
gennemtrumfe, at vi får en gren-
plads på Femø. Når man har denne 
mulighed for afbrænding på alle 
tider af året, er det næsten mere 
værd for de fleste, da der jo er 
mange, som ikke har mulighed for 
at køre sit grenaffald til en samlet 
grenplads, og som måske har mere 
brug for, at brænde af på stedet. 
Alle er selvfølgelig forpligtet til at 

holde gældende sikkerhedsafstan-
de til bygninger m.m., og at påse at 
man ikke generer naboer og andre, 
med afbrænding på uhensigtsmæs-
sige tidspunkter. 
Fibernet. 
Fibia er nu begyndt at sende breve 
ud til dem, som bor uden for den 
afgrænsning, som Fibia har sat 
som forsyningsområde i første om-
gang for at meddele, at de ligger 
uden for det område, som automa-
tisk får gravet en ledning ind til 
huset.  Min personlige holdning er, 
at Fibia burde have en forsynings-
pligt til alle og, at det er forkert at 
Fibia bare plukker de ”lave frug-
ter”, når de etablerer fibernet, på 
øer og i landdistrikter. Denne for-
syningspligt burde gælde for alle 
forbindelser ”ud til omverdenen”, 
både mobil og internet forbindel-
ser, som udbydes af de forskellige 
selskaber, da det jo er en vigtig 
samfundsmæssig ting, at man alle 
steder har god forbindelse til alt. 
Jeg har forståelse for at deres 
”forretning skal køre rundt”, men 
så burde det indkalkuleres i pri pri-
sen fra starten, så alle kan komme 
med. Vi har i bestyrelsen besluttet, 
at vi skal have en forhandling om 
udvidelse af den afgrænsning, som 
Fibia har lavet, fra starten af hele 
projektet. Samtidig med at der fra 
folketinget er bevilget penge til 
nedsættelse af færgetaksterne, er 
der også i 2017 og 2018, bevilget 
40 mill. om året til bedre udbredel-
se af bredbånd, i de yderområder 
hvor teleselskaberne 
ikke ”magter” at føre 
det ud. Hvordan reg-
lerne er, for at få del i 
de penge, ved jeg ikke 
på nuværende tids-
punkt. 
Generalforsamling. 
Vi kommer jo ikke 
uden om, at det snart 
er ved at være tid, til 
den årlige generalfor-
samling i Femø Bebo-
erforening, som jo og-
så i år bliver afholdt 
på Femø kro. Liv Jep-
pesen, som har familie 
på Femø, har lavet et 
afgangsprojekt i for-
bindelse med hendes 

uddannelse til arkitekt. Dette af-
gangsprojekt omhandler bl.a. Den 
Gamle Frugtcentral, og dette pro-
jekt, vil hun fortælle om, i forlæn-
gelse af, og umiddelbart efter vo-
res generalforsamling. Det hun 
fremkommer med er ikke et pro-
jekt, som er bestilt af os i beboer-
foreningen, men udelukkende hen-
des tanker om evt. anvendelse af 
denne bygning m.m. Der er indby-
delse og dagsorden til generalfor-
samlingen i dette blad.                        
Jørgen Larsen 
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I 30 år fra 1944 til 1974 havde Femø en meget aktiv sangforening. Ud over sangaftner på Femø deltog man 
i talrige sangerstævner på fastlandet.  Lederen igennem mange år var købmand Peder Madsen. En helt over-
vældende succes var de sommerrevyer, som sangforeningen stod for i midten af 50erne.  Drivkraften i Gøg-
lervognen, som revyerne blev kaldt, var murermester Bjørn Lund. Han skrev melodier og tekster, instruere-
de og malede kulisser.  Der kom 300 gæster til en forestilling på Gæstgivergården i 1955. Da foreningen 
blev opløst i 1974 blev formuen overført til Femø Pensionistforening. 
Foto: Sangforeningen 1955. Arkivet har navn på alle medlemmerne.________________________________    
                    

 

Femø Sangforening. 

Fastelavn 2016 
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Generalforsamling:  
På grund af ferie har bestyrelsen 
flyttet generalforsamlingen til en 
endnu ikke fastlagt dag i marts på 
Femø Kro. Medlemmerne skal af-
gøre, om klubhuset skal sælges til 
Lolland Kommune eller Femø Be-
boerforening. Forslaget til kontin-
gent for 2016 er 250 kr. for gym-
nastik, 100 kr. for kajakroning og 
20 kr. for støttemedlemskab. Pia 
Christensen og Eileen Christensen 
står for valg til bestyrelsen. Vi be-
stræber os på at afholde to fiske-
konkurrencer i år. Det første arran-
gement er en hornfiskekonkurren-
ce i maj måned, og Femø 
Lystfisker Mesterskab afholder vi i 
efterårs-ferien. Der vil blive 
afholdt Femø Triathlon i ugen før 
Jazzugen. Fodboldkampen mod 
Kvindelejren bliver sandsynligvis i 
uge 26, hvor kvinderne har 
sportsuge. Foreningen vil igen i år 
tage os af rengøring på havnen 
under jazzen. Der kommer opslag 
på hjemmesiden, tavlerne og hos 
havnehøkeren. Fastelavn bliver 
afholdt den sidste lørdag i vinter-
ferien i uge 7. 
Fastelavn:  
Lørdag den 20. februar afholdt FIF 
fastelavn på kroen. Der var 30 
deltagere, heraf 8 børn i deres 
meget flotte kostu-mer. Tønderne 
var usædvanlig seje i år, så det tog 
sin tid at få dem ned. Tvillingerne 
Maria og Alma Sørensen blev 
henholdsvis kattedronning og 
kattekonge hos børnene. I pausen 
spiste vi Annie Christensens` 
smagsfulde fastelavnsboller, og 
mens kaffe og kakao blev drukket, 
fordelte børnene slik imellem sig. 
Den sidste tønde var beregnet til 
alle generationer, og her blev 
Helga Frederiksens søster Renate 
fra Berlin kattedronning og 
Thomas Warnar, med datteren Iris 
på armen, blev kattekonge. 
Derefter legede de små og voksne 
sanglege, mens de voksne 
snakkede og hyggede sig i Femø 
Kros gamle sal, hvor regnen silede 
ned, hvilket gjorde stemningen 
indendørs blot hyggeligere. 
Gymnastik:  

Der er 12 aktive gymnaster, der 
deltager i vinterhalvårets 
gymnastik.     
Klubhuset:  
Femø Idrætsforenings daværende 
bestyrelse besluttede den 18. 
november 1955 at påbegynde 
opførelse af et nyt klubhus, efter 
der var tildelt tilskud på 3.000 kr. 
fra A/S Dansk Tipstjeneste. 
Desuden var der bevilget et lån på 
5.000 kr. i Dansk Idrætsforbundet, 
rentefrit med afdrag over 10 år. 
Foreningens Byggefond havde en 
beholdning på 2.800 kr., alt i alt 
kapital nok i forhold til det 
indhentede tilbud fra murer Lund. 
Indvielsesfesten fandt sted lørdag 
den 28. juli 1956 “med sports-
kampe i Bækken, derefter fælles 
kaffebord med efterfølgende bal på 
Gæstgivergaarden”. Den 8. maj 
1963 søgte bestyrelsen Femø 
Sogneråd at overtage restgælden 
på lån, som androg 2.000 kr.. Der 
har været meget brug for de nye 
faciliteter til sportsaktiviterne 
gennem tiderne. Efterhånden som 
antallet af fastboende unge 
tyndede ud, blev anvendelsen af 
klubhuset mindre. I 1991 
forespurgte foreningen Ravnsborg 
Kommune, om de kunne tænke sig 
at overtage ejerskab af klubhuset, 
da vedligeholdelsen var en tung 
byrde for foreningen. Det var 
kommunen ikke interesseret i. 
Efter fire år, med knuste ruder og 
hærværk, forsøgte FIF igen at 
overtale kommunen til at overtage 
ejerskabet. Heller ikke denne gang 
viste kommunen interesse, dog 
tilbød de foreningen et drifts-
tilskud. Ruderne blev skiftet og 
huset istandsat flere gange, men 
hærværk var et tilbagevendende 
problem. Til sidst besluttede 
bestyrelsen, at lukke vinduerne 
med skodder, stålplader på 
indgangsdørene og reparere et af 
de to smadrede toiletter. Nøglerne 
blev kun udleveret til betroede 
personer. 
I forbindelse med visionsplanerne 
har Femø Beboerforenings 
bestyrelse søgt midler til 
istandsættelse af klubhuset. Der er 
kommet tilsagn om et tilskud på 
255.000 kr. fra Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter til 
renovering af vores klubhus. 
Desuden er der planlagt to sheltere 
på den gamle håndboldbane, hvor 
Friluftrådet har bevilget 15.000 kr. 
til projektet. Lollands Kommune, 
som tror at de er den retmæssige 
ejer af klubhuset, vil indgå en 20 
årig brugskontrakt med Femø 
Idrætsforening og Femø 
Beboerforening. Vi vil på 
foreningens generalforsamling 
afgøre, hvordan ejerskabet af 
klubhuset bliver i fremtiden. 
Fitnesscenter:  
De sidste år har foreningen 
undersøgt, om der er basis for at få 
lavet et motionsrum i kælderen af 
kroens nye afdeling. Den skal 
kunne bruges af fitnessudøvere og 
måske først og fremmest til 
genoptræning af femøboere, der 
kan bruge redskaberne på øen 
fremfor at tage den lange vej til 
Maribo. Flemming von Würden 
fra LOF vil søge fonde om midler 
til maskiner og klargøring af 
lokalet. Det er meningen, at LOF 
vil stå for administrationen af 
aktiviteten.                              P.W. 

Femø Idrætsforening meddeler 
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Som nævnt andet steds i bladet, 
holder Femø Vandværk general-
forsamling d. 23. april 2016. 
Andelshaverne opfordres kraftigt 
til at møde op til generalforsamlin-
gen, til en god debat om vandvær-
kets fremtidige drift og ikke 
mindst om bestyrelsens sammen-
sætning for de kommende år. 
Bestyrelsesarbejdet er i de senere 
år blevet meget præget af en ten-
dens til en strammere lovgivning 
på området VANDFORSYNING, 
men også til en vis ensartethed fra 
de lovgivende myndigheders side, 
hvilket i nogle tilfælde letter arbej-
det for de siddende bestyrelser i 
små vandværker. 
Vandværksforeningen, som nu 
hedder Danske Vandværker, udar-
bejder en masse hjælpemidler og 
vejledninger til brug for bestyrel-
serne. 
Herudover er vandværket medlem 
af Vandrådet i Lolland Kommune, 
et medlemskab som skaber gode 
kontakter og i nogle tilfælde med-
fører, at vi opnår gode rabatter ved 
fællesindkøb af ydelser som f. eks. 
til prøveudtagning og analyser, 

men også til de lovpligtige efter-
syn af styretavler herunder termo-
grafering og flere andre opgaver 
som er fælles for alle vandværker-
ne. 
Vandværkets administration fore-
går i dag digitalt, hvilket vil sige, 
at så meget som muligt klares ved 
hjælp af computeren. Her er der 
tale om korrespondance, oriente-
ring og tilgang af alt lovstof, samt 
samarbejdet med leverandører, 
med kommunen som tilsynsføren-
de og med Vandværkernes EDB-
service som fortsat står for det 
daglige regnskab. Herudover er 
ledningsnettet digitaliseret, så fo-
respørgsler i forbindelse med gra-
ve-arbejder også klares på compu-
teren. 
Vandværket gennemgik i 2010 en 
total renovering og modernisering, 
og driften fjernovervåges hjemme-
fra på computeren. Styringssyste-
met er indrettet med alarmover-
vågning så der sendes en sms til 
den vagthavende, straks en værdi 
overskrider en indlagt grænsevær-
di. 

Den daglige pasning af vandvær-
ket kræver i dag, at driftspasseren 
har gennemgået et lovpligtigt kur-
sus, ligesom den miljøansvarlige 
skal have gennemgået et tilsvaren-
de lovpligtigt hygiejne kursus. 
Er du interesseret i at være med til 
at fortsætte de gode traditioner og 
fællesskabet, der blev skabt for 
over hundred år siden af fremsyne-
de borgere i Nørreby, borgere der 
kunne se værdien af en god og 
kollektiv vandforsyning, så mød 
op på generalforsamlingen og evt. 
gå med i bestyrelsesarbejdet. 
Femø Vandværks formand gen-
nem de sidste 16 år udtræder af 
bestyrelsen ved den kommende 
generalforsamling, og samtidig har 
næstformanden meddelt bestyrel-
sen, at han ikke ønsker genvalg. 
Der er altså rigtig god grund til at 
møde op. 

Bestyrelsen 

Femø Vandværk a.m.b.a. 

Ruth Beck fyldte 90 år den 23. februar 2016 
Stort tillykke med dagen. 
Her er Ruth sammen med barnebarn og oldebarn 

Mandag den 7. december  2015 blev der holdt 
Åbent hus på Højriis. 
Det var et meget fint arrangement og stort fremmøde var der. 
Tak til  Mirreille, Anders og Jacob og endnu engang velkommen. 
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Lej Femø Kursuscenter 
til din helt egen  
private fest. 
 
Du kan leje lokaler til fester mv. 
og sætte dit eget personlige præg 
på arrangementet. 
Du står selv for indkøb af mad og 
drikkevarer, borddækning og mad-
lavning. 
Leje af Kursuscentrets  

fælleslokaler: 
Festsal på 75 m2, spiselokale på 
45 m2, TV-stue på 35 m2 og 3-
delt køkkenregion med grovkøk-
ken, fremstillingskøkken og opva-
skekøkken. 
 
Vi kan også levere  
mad ud af huset! 
Pris for leje af lokaler  
og leje af service: 

Kr. 4.900,-. 
 
I forbindelse med arrangementet 
kan 2-4 sengs-værelser 
tilvælges efter behov fra kr. 500,- 
pr. værelse. 

Med venlig hilsen 
Pia og Asger 

 

Nyt fra Femø Jagtforening (FJF) af 15-09-1934 

Lørdag, den 30. januar afviklede 
FjF årets første rævejagt med 
gæster. 

Kl.0815 i regn og rusk, men i ly af 
frugtcentralen, blev der givet Paro-
le. Sikkerheden understreget, og 
der blev udleveret røde sikkerheds-
veste, kasketter og hattebånd. 
I jagten deltog 37 jægere/klappere 
og 12 hunde. Takket være hundene 
og klapperne fik vi ræv på skud-
hold. Der blev nedlagt 2 ræve. 
Jagten blev drevet i tre såter. I før-
ste såt ”Saddelmageren” faldt den 
første ræv, skudt af Kaj Larsen. I 
anden såt ”Jazzpladsen” faldt den 
anden ræv, skudt af Michael Jør-

gensen.  
Der blev set yderligere to ræve i 
denne såt. I tredje såt ”Den nord-
østlige del af øen” Margit, Torben 
Frederiksen og Kate” blev der ikke 
set ræv. Efter tredje såt var tiden så 
fremskreden, at vi kørte til kroen 
for at holde vildtparade. Formidda-
gens vejr var dårligt med haglvejr, 
slud og regn. Frokosten (den med-
bragte madpakke) blev derfor ind-
taget under tag i en hal på Jazz-
pladsen. Om eftermiddagen klare-
de det op med solstrejf. Efter vildt-
paraden spiste 22 fra jagtselskabet 
på Femø Kro. Kokken havde tryl-
let med en meget, meget velsmag-
ende ”Wienerschnitzel”.  Der lød 

stor tilfredshed med arrangementet 
fra vore gæster. 
Husk! 
”Støt vildtet på Femø!” Bliv med-
lem af Femø Jagtforening!  

Det koster kun 40 kr. for aktive og 
20 kr. for passive pr. år. 
(Medlemskabet dækker også ad-
gang til foreningens vildtspil pri-
mo november 2016). 
Se  nedenstående stemningsbille-
der fra jagten. 

E.R.. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
Marts  -  April  -  Maj 

Menighedsrådet: 
Formand   
og sekretær: Edith Andersen, Askhavnsvej 77  Femø  4930 Maribo,  tlf. 5576 2124 
Næstformand, sekretær  
og sognepræst: Pia Pape, Lyngmosevej 8   Birket 4943 Torrig L. tlf. 5493 7071 
Kasserer:   Anna Grenaae, Askhavnsvej 16           Femø   4930 Maribo     tlf. 3670 6398 
Kirkeværge:  Lis Christoffersen, Askhavnsvej 73 Femø, 4930 Maribo tlf. 5544 5191 
Medlem:   Grethe Danielsen, Præstevangen 3,  Femø,  4930 Maribo tlf. 5471 5060 
Medlem:  Helen Larsen, Askhavnsvej 80,  Femø, 4930 Maribo tlf. 5471 5165 
Kirkebilen  Kører til alle tjenester og er gratis.  
   Den bestilles mandag - fredag, mellem kl. 9.00 og 12.00   tlf. 5471 5040 

Sognepræst for Birket-Femø pastorat, Pia Pape, Lyngmosevej 8, Birket, 4943 Torr ig L.  tlf. 5493 7071 

Organist:   Vakant 
Graver:  Georg Brack Træffes mandag  -  torsdag mellem kl. 09.00 og 12.00 på tlf. 2054 1980 
Kirkesanger:  Birgit Jensen 

Marts  
Midfaste            søndag d. 06.03……………………………...   kl. 13.00 
Påskedag           søndag d. 27.03……………………………...   kl. 13.00 
 
April 
2. s.e. påske       søndag d. 10.04……………………………..    kl. 13.00 
 
Maj 
6.s.e.påske          søndag d. 08.05…………………………….     kl.13.00 
Pinsedag             søndag d. 15.05……………………………...   kl.13.00 
 
Anden Pinsedag  mandag d. 16.05…………………………...     kl.11.00 
 
Anden Pinsedag i Reventlowparken   Prædikant Sognepræst Pia Pape 

Alle gudstjenesterne i  
Femø Kirke holdes af  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sognepræst Pia Pape 

 



Talerøret nr. 1 2016 - Side 11  

I september 2016 skal der være 
vælges et nyt menighedsråd. Hvis  
der er nogen som kunne tænke 
sig at være med, hører vi meget 
gerne fra dig. 
På grund af ændret færgetider søn 
og helligdage, vil de fremtidige 
gudstjenester være kl. 13.00. 
Da Alice Sigurskjold grundet 
sygdom har sagt fra, sker musik-
ledsagelsen foreløbig af Erik 

Arnsted på trompet. 
Menighedsrådet vil her takke  
Alice mange gange. Det har væ-
ret en fornøjelse at høre Alice 
spille, altid glad og  veloplagt. 
Mange tak. 
 
Der er samlet ind i kirkebøssen til 
Danske Sømandskirker i udlan-
det. 
Vores bidrag var 1193.50 kr. og 

har modtaget en stor tak for bi-
draget, der er med til at danskere 
mødes på kryds og tværs, både 
sømanden, emigranten, au pair-
pigen og det danske mindretal i 
Sydslesvig . 

                                                                    

Menighedsrådet. 
 
__________ 
___________________________

Påsken er den største kristne højtid 
og en grundfortælling i vores kul-
tur. Den handler om livets store 
spørgsmål og om nære menneske-
lige erfaringer - håb, forsoning, 
tilgivelse, fællesskab, tro på livet, 
men også svigt, ensomhed, lidelse 
og død. 
Alligevel forbinder mange mest 
påsken med havearbejde og choko-
ladeæg. Derfor fejrer folkekirken 
på biskoppernes initiativ påske i 
2016, så det giver genlyd uden for 
kirkens mure.  
  
Nyt sprog  
Målet med indsatsen er at give nyt 
sprog til påskens budskab og at 
skabe gode samtaler med dybde, 
refleksion og kant. 
Derfor laver folkekirken.dk en 
række materialer, som sætter sam-
talen i gang på hjemmesider og 
sociale medier.  
Vi håber, at du vil bidrage til sam-
talen både i dit sogn og på de soci-
ale medier.  
 
Tilgivelsen i fokus  
Tilgivelsen er udvalgt som det te-
ma, der åbner ind til påskens uni-
vers om fællesskab, død og opstan-
delse.  
Påsken er én stor beretning om til-
givelse, siger biskop Henrik Wigh-
Poulsen, formand for påskeprojek-
tets styregruppe.  
Den tid, vi lever i, er præget af en 
enorm uforsonlighed. Det er en 
meget vred tid, vi lever i. Vi ser 

det, så snart vi går ind på de socia-
le medier, og når vi læser avisernes 
debatspalter. Der er en kolossal 
vrede og modsætningsfyldthed. 
Tilgivelsen er en korrektion af den 
dagsorden. Den taler altid om en 
anden mulighed; om et andet per-
spektiv på tilværelsen. 
 
Deltag i samtalen, der hvor du er  
Med årets påskeprojekt opfordrer 
vi alle til at deltage i samtalen om 
påskens betydning anno 2016 -  og 
det er lige meget om du sidder i 
kirken, til påskefrokosten eller 
tjekker Facebook i sommerhuset. 
Sammen kan vi skabe nye anled-
ninger til at tale om påsken og ikke 
mindst ønske hinanden Glædelig 
Påske både i og uden for kirken. 
 
Sådan kan du deltage i påske-
projektet  
Ønsk glædelig påske med en på-
skelilje. 
Påskeliljen er et opstandelsessym-
bol. I år ønsker vi hinanden glæde-
lig påske - både i kirken og på de 
sociale medier med 
#glædeligpåske. Tag et billede og 
læg det på Instagram eller Face-
book med en kort påskehilsen og 
#glædeligpåske.  
 
 
Brug fotos og plakater fra værk-
tøjskassen  
Den 10. februar kommer nye på-
skefotos og plakater i Folkekirkens 
Grafiske værktøjskasse. 

 
Skriv i lokale medier.  
Ønsk glædelig påske i lokale medi-
er og giv læserne noget at tænke på 
og tale om ved at skrive årets på-
skekronik eller –klumme. Til inspi-
ration for andre kan du også dele 
dine ideer til påskefejring i face-
bookgruppen. 
 
Deltag i samtaler – brug #tilgiv 
og #glædeligpåske.  
I marts laver folkekirken.dk en 
indsats på sociale medier. Der 
kommer artikler og webtv, som 
dykker ned i påskens tematikker og 
lægger op til samtale. Du kan dele 
og bruge dem lokalt, i det omfang 
du har lyst.  
Du kan læse meget mere om folke-
kirkens påskeprojekt på 
www.folkekirken.dk/paaskeinfo 
Vi glæder os til at fejre påske sam-
men! 
 
God Påske  ønsker jeres præst 
Pia Pape 

Lidt orientering og en stor tak til Alice Sigurskjold 

Påske 2016  -  vær med 
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Nyt fra Havnehøkeren 

Allerførst vil jeg, Sussie, sige tu-
sind tak for al den opmærksomhed 
der blev vist i forbindelse med min 
60 års fødselsdag.Tak for de man-
ge besøg i Høkeren, for godt hu-
mør, sange, blomster og gaver! 
 
Vi handler igen her i vinterhalv-
året, uden om Super Gros. Det er 
lidt besværligt, men vi sparer man-
ge penge og har lidt lettere ved at 
holde vores gode sortiment, selv-
om vi er klar over, at der ind imel-
lem mangler nogle ting på hylder-
ne... 
 
Endnu en god nyhed er, at vi næ-
sten holder omsætningen om vin-
teren, på trods af at vi er blevet 
færre på Femø i de snart 6 år vi 
har været Høkere. Heldigvis ser vi 
også en lille tilflytning, mer`af 
det.... Det betyder, at vi ikke har 
sendt så mange penge retur af års-
lønnen til Høkeren som tidligere, 
for at få det til at hænge sammen. 
Det er dog stadig frivilligt arbejde 
vi laver hele vinteren, og det er 
stadig en udfordring, at få råd til 
det større vareindkøb, som starter 
med påsken.  
 
Før jul, startede vi en af vores nye 
leverandører op, "Adelino" som 
importerer lækre varer fra portu-
gal. Vi begyndte med portvin, su-
per rødvin og en rigtig fin oliven-
olie. Det blev godt modtaget og vi 
skulle faktisk fylde op nu... 
Efterhånden som sæsonen starter 
op, får vi flere varer derfra, blandt 

andet fiske- konserves, som efter 
sigende skulle få os til at glemme 
alt om makrel i tomat ;-) 
Lækre vare fra Sæbeværkstedet er 
også landet på hylderne, også kva-
litets produkter, sæbe og shampoo 
naturligvis, men også håndcreme 
og sheasmør.  
I rigtig mange børneværelser, 
hænger der søde uroér fra 
"Gamcha farmen" i Nepal, det er 
gået godt med de fine og farvegla-
de filtvarer, dejligt for os og for 
Gamcha folkene. 
Vi er i fuld gang med at finde flere 
nye og gode varer til sommersæ-
sonen, det kunne være tekstiler, vi 
håber på håndklæder fra Tyrkiet i 
superkvalitet, men alt er ikke på 
plads endnu, men igen....der skal 
penge til for at investere. Det er en 
nødvendighed at have disse andre 
vare på hylderne, de er en stor del 
af årsagen til at vi har kunnet hol-
de liv i forretningen så længe! 
 Husk at de gode købmandsvarer 
har vi altid, selvom de kan være 
lidt svære at finde ;-) 
 
I år sætter vi Havnehøkeren på 
dagsordenen til general forsamlin-
gen i Femø Beboerforening. 
Det gør vi, fordi vi er nødt til at 
vende betingelserne for at drive 
købmand her på Femø med en 
større kreds, end den bestyrelse, 
der også er vores husvært. Vi vil 
bl.a. gerne drøfte huslejen og vil-
kårene i vores lejekontrakt...  
Vi ved, at det er vigtigt for øen. at 
der er en velfungerende helårs 

købmand, men vi som høkere, skal 
også kunne passe vores forretning, 
med nogenlunde ro i sindet.  
 
Vi ved jo godt, at foreningsarbejde 
er frivilligt arbejde og der kan væ-
re andre gøremål i livet, end at 
arbejde i Beboerforeningen, fair 
nok, men så lad os finde en løs-
ning, hvor vi der driver forretnin-
gen, er medspillere i beslutninger i 
hvornår, hvordan og hvorfor hus-
lejen bliver brugt..... 
 
Her i skrivende stund og over 
deadline (undskyld til redaktio-
nen) finder vi ud af at bestyrelsen 
IKKE vil tillade at vi får Havnehø-
keren på dagsordenen, det har vi 
ikke fået nogen begrundelse for, 
men det illustrerer vist meget godt 
at vi har en del samarbejdsvanske-
ligheder. 
Rent praktisk betyder det, at vi 
godt kan snakke om Høkeren, men 
ikke træffe beslutninger hvis det 
skulle blive aktuelt. 
 
Godt forår og vel mødt på 
generalforsamlingen ! 
Sussie & Bo 

Femø  
Beboerforenings  
Julearrangement 

Lørdag den 28. november 2015 på  
Femø kro. 
En vellykket og hyggelig aften 
med: 
 Information fra bestyrelse 

om Færgefart, fibernet og 
Visioner. 

 Dejlig middag 
 Lotteri, hygge og dans 
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Børnenes Juletræ. 
Igen i år blev børnenes Juletræ afholdt på Femø Kro 5. juledag, tirs-
dag den 29. december 2015. 
Arrangør var som altid Juletræskommitteen ved Linda Boesen. 
Julelegene styrede Ingelise som sædvanligt til stor glæde for alle bør-
nene. 

Det er positivt at høre, at det alt i 
alt går godt for Havnehøkeren. Vi 
har alle – fastboende og fritidsfolk, 
brug for en velfungerende lokal 
butik, med basale købmandsvarer, 
på Femø.                                                                                                                                                                
Vedr. husleje, som er den eneste 
indtægt på ejendommen, er det i 
øjeblikket indrettet sådan, at det er 
den siddende bestyrelses ansvar, at 
stå for al bygnings vedligeholdel-
se, og selvfølgelig også tekniske 
installationer, til f.eks. køle kom-
pressor, m.m. Det er også den sid-
dende bestyrelses ansvar, at der til 
enhver tid er penge i kassen, til 
pludselig opståede skader / repara-
tioner på alt i bygningen. Alt dette 
kan selvfølgelig ikke foregå, uden 
en form for indtægt / husleje.                                                                                                                          
Vedr. det demokratiske, i forhold 
til ønsker fra Havnehøkeren, har vi 
jævnligt møder mellem beboerfor-
eningen og Havnehøkeren. På dis-
se møder har vi bl.a. fået ønsker 
fra Havnehøkeren, om indretning, 
af sejlerlokalet i enden af den røde 
toiletbygning, med ekstra strøm, 
afløb til vaske m.m., så Havnehø-
keren kan fremstille færdigretter 
m.m. til at fryse ned, og derefter til 
salg i butikken. Ønsker om opstil-

ling af markiser på terrassen, støb-
ning af ny trappe og ny indgangs-
dør er også imødekommet, og 
selvfølgelig finasieret af midler fra 
den indkomne husleje. Over halv-
delen af den indkomne husleje, 
over de sidste 4 år, er brugt til øn-
sker fra høkeren, som de nævnte 
ting, markiser – køkken – trappe – 
dør m.m.                                                                                                                    
Beboerforeningen har søgt om 
penge til nyt tag og solceller på 
bygningen. Der skal også være 
penge til uforudsete udgifter, i for-
bindelse med dette projekt. Den 
strøm som efterfølgende bliver 
produceret af disse solceller, vil 
udelukkende komme Havnehøke-
ren til gode.                                                                             
Vedr. Havnehøkerens taleret på 
generalforsamlingen, hverken kan 
eller vil vi, forsøge at begrænse 
nogen af Femø Beboerforenings 
medlemmer, i at fremlægge deres 
synspunkter på generalforsamlin-
gen, og det er selvfølgelig også 
meddelt Havnehøkeren. Vi kan 
ikke, som ønsket af Havnehøkeren, 
sætte et ekstra punkt på dagsorde-
nen, som er et ”blanco punkt” for 
Havnehøkeren. Hvis der skal træf-
fes beslutning, om et emne på ge-

neralforsamlingen, skal der indsen-
des et konkret skriftligt forslag, 
inden for fristen i Beboerforenin-
gens vedtægter. Det er en demo-
kratisk sikring af, at alle medlem-
mer får en reel mulighed, for at 
forholde sig til emner, der skal 
ttræffes beslutning om.                                                                                                      
Om vi har samarbejdsvanskelighe-
der, er vel et lidt stort ord, men vi 
er ikke på forhånd enige om alt, 
men en ting er vi enige om, at 
Havnehøkeren skal have så rimeli-
ge vilkår, som det kan lade sig gø-
re, ud fra de givne omstændighe-
der, til glæde for alle turister, fri-
tidshusejere og Femøboere. 
 

På bestyrelsens vegne 
Jørgen Larsen                                                                                                                

Formand for Femø Beboerfor-
ening 

Bestyrelsens svar på Havnehøkerens indlæg             

______________________________________________________________________________________ 

 
Havnehøkeren holder åbent 
forår og sommer som angi-
vet i annoncen på annonce-

siderne. 
Herudover er der ofte ekstra 

åbent i sommertiden hvis 
vejret er godt.      

Kontakt til Havnehøkeren  
mail:  

havnehoekeren@gmail.com 
     eller på telefon:    

 5492  6203  og   5043 4282 
 

Havnehøkeren kan også fin-
des på facebook 
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”Ding”! Nogen har netop ringet på 
serverings-klokken i ”Raucher 
Stübli” (rygelokalet) på Hotel & 
Restaurant Ambord, min arbejds-
plads i dalen Lötschental i 
Schweiz det sidste år.  
I skrivende stund er klokken 
20:10, det er søndag, og jeg er på 
arbejde. Lige nu er der dog ikke 
meget at give sig til, jeg serverer 
endnu en runde, og jeg kan nu ven-
te til de om kort tid ringer igen, for 
at … ja, bestille en runde, måske 
købe en pakke cigaretter, og til slut 
betale. Og sådan går livet sin stille 
gang som ”Serviertochter” (tjener, 
som egentligt betyder serverings-
datter) i Lötschental. Jeg ved hvem 
alle stamgæsterne er, hvad, og 
hvor meget de drikker, hvad tid de 
kommer, hvor mange drikkepenge 
de giver, osv.  
Selvom det umiddelbart kan lyde 
trivielt, forudsigeligt og kedeligt, 
giver den vaneprægede hverdag i 
den grad plads til udskejelser, bl.a. 
i form af Tschäggättä: pelsklædte, 
maskerede troldelignende skikkel-
ser med kæmpe koklokker der lar-
mer, raserer, kaster dig i sneen, og 
ja … drikker masser af øl! 
 
Mææh 
Hotel & Restaurant Ambord er 
landsbyens samlingssted, og såle-

des kender jeg som sagt efterhån-
den flere af byens 260 indbyggere 
særdeles godt. Jeg har hørt om fa-
milietragedier, affærer, fjendska-
ber, kærlighed, og ikke mindst – 
får og køer. Det er ikke usædvan-
ligt at der ligger en halv høstak i 
fejebakken når jeg gør rent efter 
lukketid, for landbruget spiller en 
kæmpe rolle på disse kanter af 
Schweiz. 
Om foråret og sommeren er der en 
konstant bimlen og bamlen fra dy-
renes klokker, og specielt den me-
get gammeldags måde der bliver 
drevet landbrug på her, gør at livet 
i dalen virker som noget fra en 
svunden tid. Ikke kun traditioner, 
men også fremgangsmåder, red-
skaber, o.lign. bliver stolt og stæ-
digt holdt i hævd, således er der 
bl.a. stalde helt tilbage fra middel-
alderen. 
Magi og masker 
Netop stolt og stædig er to ord der 
opsummerer beboerne i dalen, især 
når det kommer til deres skikke og 
traditioner, og det er med  
god grund at Lötschental kaldes  
”den magiske dal”. Her er nemlig 
et hav af mærkværdige og fantasti-
ske traditioner hvis formål og op-
rindelse det kan være svært at bli-
ve klog på. En af de mest berømte 
og markante er Fastnachten i fe-

bruar, hvor Tschäggättä vækkes til 
live. Det står på 1-5 uger, og i den 
tid er der stor risiko for at blive 
overfaldet, få en vasker i sneen 
eller måske bare en krammer af en 
Tschäggättä hvis du vover dig 
udenfor. De ligger også gerne ru-
ten forbi dalens restauranter, hvor 
de bliver tilbudt øl, som de sniger 
sig over i hjørnet for at drikke så 
deres identitet ikke bliver afsløret 
når de løfter masken.  
Maskerne snittes og dekoreres i 
maskekældre rundt omkring i da-
len, og der lægges stor energi og 
engagement i hele processen hvil-
ket tydeligt skinner igennem da de 
er som taget ud af et sagn eller 
eventyr. Det er både fascinerende 
og frygtindgydende at støde på en 
gruppe Tschäggättä en mørk og 
snefyldt aften, og så er det ellers 
med at få benene på nakken! 
Sol og Sne 
Det er ikke kun traditioner og hi-
storie der gør Lötschental magisk, 
en stor del af dalens sjæl ligger i 
den fantastiske og foranderlige na-
tur. Udover at det er ubeskriveligt 
smukt at bo omgivet af bjerge, er 
vejret her aldrig kedeligt og næ-
sten altid godt. Her i Alperne er 
himlen bare mere blå, solen skin-
ner mere og kraftigere, og det er 
som om der er skruet op for alle 
farver og indtryk. Jeg kunne ikke 
forestille mig et mere perfekt kli-
ma: her er sommeren varm og sol-
rig og vinteren hvid og snefyldt. 
Selv efteråret, som jeg normalt af-
skyer, er fantastisk smukt her, hvor 
træerne får farver jeg aldrig har set 
i Danmark.  
Alle årstider byder på vilde natur-
oplevelser, i vandresæsonen har 
jeg besteget bjerge og vandret da-
len tynd, og om vinteren bruger 
jeg fridagene på ski. Ligesom ha-
vet, kan bjergene ses og bruges 
som både legeplads og afskærm-
ning, for begge byder på mulighe-
der såvel som farer. 
Ø-kuller i Alperne 

Livet i Lötschental er på mange 
måder simpelt, og det er let at 
glemme verdenen udenfor. Der går 
én vej gennem dalen som ender 

     Øbo i Alperne                         
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                                  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Jan. 60,2 35,0 26,5 93,2 41,6 15,7 32,7 32,9 63,5 61,4 53,7 75,9 53,9  

Feb. 48,7 51,5 35,2 58,6 18,6 37,4 34,4 25,1 28,4 28,7 35,0 30,7   

Mar. 29,6 36,9 45,2 41,0 47,7 52,3 34,4 21,9 9,3 14.8 18,3 40,6   

Apr. 27,9 12,6 39,5 2,5 38,3 5,9 22,4 27,7 33,1 20,9 23,8 36,6   

Maj 24,6 46,8 71,7 81,1 34,7 36,8 108,0 24,6 50,4 67,5 32,8 51,1   

Juni 60,7 56,9 28,5 112,3 18,0 66,3 47,7 65.,3 84,6 74,6 19,7 35,4   

Juli 76,0 68,4 16,3 112,3 40,2 43,2 50,2 133,3 59,6 25,3 31,0 41,5   

Aug. 96,9 63,1  75,9 50,7 97,1 19,0 124,3 154,4 42,8 12,0 82,9 49,0   

Sep. 52,1 27,7 39,3 56,5 16,0 21,7 56,0 66,2 80,1 68,6 46,5 47,7   

Okt. 71,6 45,2 47,8 30,5 69,8 45,6 43,0 35,1 46,6 64,1 78,4 43,1   

Nov. 22,6 23,9 51,3 27,1 44,4 88,1 85,9 4,5 34,9 45,3 35,8 120,3   

Dec. 48,2 61,3 46,4 40,2 51,2 52,9 66,2 76,0 66,6 59,9 91,2 80,0   

I alt 619,1 529,3 523,6 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 651,9   

Nedbør på Femø 

blindt da den største gletscher i 
Alperne ligger for enden, og på 
alle sider rejser bjergene sig som 
befandt man sig i en aflang tragt. 
Den ene vej i dalen gør det umu-
ligt at fare vild, medmindre man 
begiver sig på eventyr i bjergene, 
og der er ingen gennemkørende 
trafik. Netop derfor er det det per-
fekte sted at finde ro og nyde godt 
af naturens terapeutiske effekt, 
men ligesom nogen kan blive ramt 
af ”ø-kuller” på Femø og andre 
småøer, kan en lignende tilstand 
opstå i en dal. At være på en ø el-
ler i en dal giver visse personer 
følelsen af at være indespærret og 
fører til en art klaustrofobi. Resten 
er verden er mere end andre steder 

udenfor umiddelbar rækkevidde, 
og du er overladt til dig selv, natu-
ren og lokalsamfundet. Man bliver 
konfronteret med de samme men-
nesker, og kan ikke løbe (så langt i 
hvert fald) fra fejltrin og pinlighe-
der.  
Hemmeligheder har ofte et kort 
liv, sladderen til gengæld et langt. 
Flugtvejene er færre, en udbredt 
flugtvej er desværre alkohol, og 
man bliver konstant konfronteret 
med sig selv og det man går og 
laver. Hvilket selvfølgeligt kan 
være belastende og måske lige-
frem skræmmende til tider, men i 
bund og grund vil en øbo som mig 
mene at det i det store og hele er 
sundt.  

Et eksempel fra det virkelige liv 
var da jeg til en fest i dalen blev 
hentet af en ambulance efter et 
hovedstyrt på et betongulv. Hele 
situationen var ret pinlig og uhel-
dig, og på hjemturen fra hospitalet 
til dalen frygtede jeg det værste da 
min danske chef sagde: ”Ja, du 
skal nok forberede dig på at være 
dalens samtaleemne de næste da-
ge…”. Og selvom jeg da også 
måtte høre for det ugerne frem, 
var det kærlige drilleri og den om-
sorg jeg blev mødt med et bevis på 
al det positive der udspringer af et 
lille, lukket samfund.  
Måske kan man gemme sig fra og 
glemme samfundet og verdenen 
udenfor, men i dalen eller på øen 
bliver du hverken gemt eller glemt 
– på godt og ondt. 
 

Julie Bisted Jacobsen 
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Tømrer – Snedker – Murer 
Blikkenslager— Anlægsarbejde 

C. E. Cristiansensvej 3 – 4930 Maribo 
Tlf.: 5478 1415  Fax.: 5478 3688 

Email: cr@ringtvedas.dk – www.ringtvedas.dk 5478 1415 

4/5 
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Åbningstider 
Påsken 

19/3 og 20/3:   9-13 
21/3 til 27/3: 9-13 og 15-17 
28/3:  9  -  13 
Skærtorsdag lukkes kl. 12 

Bededagene 
22/4 og 23/4: 8-12 og 15-18 
24/4:  8  -  12 

Kr. Himmelfart 
5/5 til 7/5: 8-12 og 15-18 
8/5:   8  -  12 

Pinsen 
14/5 og 15/5: 8-12 og 15-18 
16/5:  8 - 12 

Sommertider 
Hver dag fra 8-12 og 15-18 
 
Start af sommertider:  
Se tavler og sædvanlige ka-
naler.  

 
Vel mødt 

Havnehøkeren 

 Havnehøkeren 
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Opslagstavlen 

 
Tak for opmærk-
somheden ved min 
80 års fødselsdag. 
Grethe Danielsen 

Lokalhistorisk Arkiv. 
Registreringen af arkivalier og bil-
leder i databasen Arkibas5, skrider 
godt frem. Indscannede billeder og 
oplysninger om  
fra Femø kan nu ses på: arkiv.dk 
Arkivet har fast åbningstid den 
anden onsdag i måneden. Dog vil 
der være lukket onsdag den 9. 
marts. 
Arkivet åbner gerne efter aftale.  
Ring på 40 97 36 40.   
Palle Sørensen 

Femø Vandværk a.m.b.a. 
Ordinær generalforsamling 

afholdes 

Lørdag den 23. april 2016 kl. 14.00 på Femø Kro/Kursuscentret. 
Dagsorden iht. vedtægterne udsendes til andelshaverne inden den 9. april 2016.   

Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde  
senest den 15. marts 2016. 

På bestyrelsens vegne 
Vagn Pedersen, formand. 

Damstrædet 6, Femø, 4930 Maribo – mail: femovand@femovand.dk 

Lidt Færgeorientering  
Der er ved at blive planlagt værftsophold for færgerne. 
Det eneste som pt er sikkert er 18 og 19 maj off hire og bundsyn for m/f  Christine. 
Men eller prøver vi at planlægge M/F Femøsund til uge 17 (25-29 april) 
M/F Askø skal muligvis i dok i uge 15 – men datoen er endnu ikke fast lagt. 
Pga. øvelse med beredskabet aflyser vi  nogle enkelte aftenafgange tirsdag d. 5 april kl. 19.40 fra 
Kragenæs, men med ny afgang til Femø Kl. 22.00 

Femø Julemarked 
Lørdag den 5. december 2015 blev der afholdt julemarked på Præste-
gården. Arrangørerne var Chris Pedersen og Britta Linder. Der var 
mange boder med spændende og varierende varer. Femø Beboerfor-
ening solgte gløgg, kaffe, æbleskiver og dejlige kager. Vi ved ikke 
hvor meget der blev købt, men fremmødet var stort og stemningen 
hyggelig. Snakken gik, som den jo gør på Femø. 
Så, tak for arrangementet, vi glæder os til næste år 

Afhentningstider for skrald: 
Papirskraldespand:          Hver 4. uge.                            Storskrald:  1/4 - 31/10   Onsdage  15  -  17 
Dagrenovation Nørreby:   Ulige uger                                                      1/4 - 31/10        Lørdage   10  -  13 

Dagrenovation Sønderby: Lige uger                                1. lørdag i mdr. 1/11 - 31/3            Kl. 10  -  13 
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Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

 

  

Foreninger mv. 
                                                          

Beboerforeningen Femø 
Formand 
Jørgen Larsen 
Ll. Strandgårdsvej 15 
51214485 

Idrætsforeningen 
Formand Peter Warnar 
Madsens Vænge 2 
5471 5085 

Jagtforeningen 
Formand Flemming Bech 
Askhavnsvej 
5471 5177 

Juletræskomitéen 
Ved Linda Boesen 
Issemosevej 20 
5472 1050 

Femø Havns Bådlaug 
Formand Henning Grenaae 
Askhavnsvej 16 
3670 6398 

Lokalhistorisk Arkiv 
Arkivleder Palle Sørensen 
E-mail: 
femoearkiv@gmail.com 
Kirkehældevej 29 
4097 3640 

Pensionistforeningen 
Formand Alice Sigurskjold  
Høkerstrædet 2 
5471 5192 

Femø Vandværk  
Formand Vagn Pedersen 
Damstrædet 6  
5471 5401 

Sønderby Vandværk  
Formand Søren Schmidt 
Askhavnsvej 9 
4930 Maribo 
3641 3158 

Femø Skoleforening 
Hanne Geertsen 
Askhavnsvej 77 B 
5490 9050 

Ll. Strandgårds Grundejerforening 
Formand  
Stig V. S. Hansen 
4242 0388 

Femø Museum ved 
Annelise Svensson   
30608280 

Edith og Arne Andersen    
        

Mimmi og Søren Schack 
Hansen 

Carl Nielsen 

Vivi og Erik Andersen Stig V. S. Hansen og  
Ann-Mari Aggergaard 

Ninna og Per Nielsen 

Agnete og Tage Andersen Sophie L. Gammeltoft 
og Erik Peter Hegnhøj 

Karen og Gert Olsen 

Marianne og Ulrik Andreasen Kirsten Bøttiger og  
Peter Heiberg 

Sonja og Henning Olsen 

Aase og Ove Anthonsen Annette og Henning Hell-
wing 

Tommy Olsen og  
Rikke Wolff 

Steen Bang Knud Henriksen Finn Pedersen 

Anette Hougaard Bagge 
og Søren Banke 

Hanne og Niels Henriksen T. Pedersen 

Bjarne Bech Malene Hessov og  
Morten Grobbe Hansen 

Ritta og Vagn Pedersen  

Linda Bielefeldt og 
Henrik Øhl 

Mette og Peter Houmøller Marianne Hassø og  
Hans Henrik Petersen 

Anette og Michael Bjørneborg Per Høy Poul Vestervig Poulsen 

Tove Bjørnum og 
Jan Klingenberg Beck 

Ingrid Windelev Ibsen Anne Raun 

Krista Hyldmar og  
Georg Brack 

Inge-Lise Bisted og 
Ebbe Jacobsen 

Benny Ringtved 

Hanne B. Norup Carlsen 
og Ernst Hvidt Brejner 

B. Marie Jakobsen Gerda og Ib Rommelhoff 

Dorthe Carstens Søs Norup Jakobsen Esben Roug 

Eileen Christensen og  
Asger Thomsen 

Nancy og Niels Jørn Jensen Helen Ingerslev og  
Niels Henrik Roug 

Kjeld Christensen Annemette Jensen Ove Roug 

Lis Christoffersen og  
Torben Lejre Egeskov 

Birgit og Ole Bryde Jensen Sandra og Michael Santana 
Christoffersen 

Birgitte Dahl Iversen Susanne Lundwald og  
Peder Johansen 

Heide Nübling og  
Thilo Scheurmann 

Grethe og Egon Danielsen Susanne og Hans Peter Juel Lise Rerup og Søren Schmidt 

Ulla og Poul Davidsen Lone og Jens Erik Kistrup Alice S. Sigurskjold 

Bente Engelbrecht Sisseli og Nils Krogh Lissi Maj og Thorkild Kirk 
Simonsen 

Marianne Kyhl Engelhardt  Dorthe Krøyer og  
Ole Willersted 

Susanne Parsbæk Poulsen og Ole 
Skibdal 

Annie og Poul Fogt Pia Køppen Tove Skovbo 

Helga og Peder Frederiksen Lene og Kaj Larsen Annelise og Niels Svensson 

Aase Maj Früwirth Lis Rye og Jørgen Larsen Erica og Palle Sørensen 

Anna og Henning Grenaae Jørgen Lauge Laugesen Hanne og Michael Tambour 

Edith og Niels Grymer Kirsten Laursen Mariann og Ole Wowern 

Jette og Børge Hansen Bente Lorenzen Susanne og Flemming Westen 

Gitte Nygård og 
Hans Chr. Hansen 

Finn og Lone Løndal Emmy Sørensen 

Kirsten Meisner og  
Preben Hansen 

Finn Madsen   
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http://www.femo.dk 

Dette blad uddeles til alle, der er  
fastboende på Femø 

Løssalg hos: 
Havnehøkeren på Femø og 

Alice Is og Pølser om sommeren 

 
Femø Beboerforening 

Afholder ordinær generalforsamling: Lørdag, d. 2. april 2016 kl. 14.00 på Femø Kro 
 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Beretning fra udvalg. 

· Ø-kontakt 
· TURBO-udvalg. 
· Ø-sammenslutningen. 

5. Udvalg med selvstændig økonomi fremlægger reviderede regnskaber til godkendelse 
6. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
7. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for Beboerforeningen til godkendelse. 
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
9. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen Foreslår: Uændret kontingent. 
10. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen fremlægger forslag til 3 vedtægtsændringer: 
1. Punkt 5 på dagsordenen vedr. udvalg med selvstændig økonomi udgår. 
2. Udsendelse af girokort vedr. kontingent m.m. ændres til udsendelse med blad nr. 3, i septem-

ber, og betalingsfrist ændres til 31. december. 
3. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller for-

eningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 
11. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 
· Lis Christoffersen – villig til genvalg 
· Ulrik Andreasen - villig til genvalg 
· Henning Grenaae – villig til genvalg 

Valg af 2 suppleanter: 
· Peter Heiberg – ønsker ikke genvalg 
· Inge-Lise Bisted – villig til genvalg 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslår som revisorer: 
· Esben Roug – villig til genvalg 
· Palle Sørensen – villig til genvalg 
Og som revisorsuppleant: 
· Carsten Vindnæs – ønsker ikke genvalg 

13. Eventuelt. 
 

P. B. V.. Jørgen Larsen, formand for Femø Beboerforening. 
 

 

 
Udkommer igen primo juni 2016 


