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 NR. 2 - 2016 20. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 

Vi ser frem til en dejlig sommer 2016 på Femø  



 

Side 2 - Talerøret nr. 2 2016 

Femøbussen          Telebus 
Ruten køres af:    
Vognmand Ole Andersen, Femø 

Tlf. 54715040      40280040 

Gratis kørsel  
Hverdage 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 af Femø Beboerforening. 
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, medlemmerne af Femø 
Beboerforening og abonnenter. 

 
Hvis Talerøret udebliver eller ved fejl  
kontakt Marie Jakobsen på tlf. 2021 0260. 
  

Abonnementet koster 125 kr. årligt. 
Medlemskab af Femø Beboerforening koster 150 kr.  
og inkluderer et gratis abonnement. 
Til udenøs medlemmer og abonnenter kan bladet blive  
sendt til adressen. Forsendelse: 70 kr. årligt. 
Et fadderskab koster 100 kr. 
 
Deadline for indlæg, annoncer og meddelelser:  
10. februar—10.maj—10.august—10. november 
 
Indlæg modtages på taleroret@gmail.com, de bedes skrevet i Word eller 
andet redigerbart tekstbehandlingsprogram. Papir sendes til 
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 – Café og Galleri:      5396 1207 
  
Læge: Niels Svensson:              5471 5005 
Telefontid: man., ons., tors., fre.       8 – 9;              
Konsultation: man., ons., tors., fre. 9 – 10; 
tirs. 17 - 18 
 
Postservice:  
Kontakt postudbringning  
hverdage 8.30 – 9.30     4080 7173 
 
Færgens pladsreservation: 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 redaktør 
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 

Mens disse linjer skrives, står reg-
nen ned uden for mit vindue her på 
Nørrebro i København. Jeg kan 
skimte en lille stribe blå himmel 
bag grå skyer. Den sidste uges tid 
viste solen sig ellers fra sit gavmil-
de hjørne og bagte ned på jord, 
planter og mennesker.  
 
Jeg nåede heldigvis at være på 
Femø, mens foråret ramte Dan-
mark med gedigne sommertempe-
raturer. Når rapsen blomstrer, flye-
ne summer over øen, og træerne 
står i flor, så er der ikke en plet på 
jordkloden, der er mere dejlig end 
Femø. Det kan Femøboerne i hvert 
fald blive enige om. 
 
Skarpe hoveder har måske fanget 
vores lille henvisning på forsiden 
og igen i min indledning. Vand. 
Luft. Ild. Jord. De fire elementer. 
På Femø er elementerne allesteds-
nærværende. Det kaldes vist natur. 
Og naturen kan synes ganske fjern, 
når man som jeg spenderer det me-
ste af sit liv på den nøgne stenbro. 
 
Derfor valfarter os Femøbørn også 
hjem til vores fødeø, så snart vi 
kan. Vi kan simpelthen ikke lade 
være. Jeg har nu i lidt mere end et 
år haft en ekstra lille forpligtelse 
knyttet til Femø, nemlig mit frivil-
lige arbejde med Talerøret. Og 
hold da op, jeg har fået tilegnet 
mig en masse erfaring med frivil-

ligt arbejde og samarbejde.  
 
Vi er en lille gruppe forskellige 
individer, der står for Talerøret. 
Det kræver nogen gange, at man 
hugger en hæl og klipper en tå. En 
ganske vigtig person i den sam-
menhæng er vores ansvarshavende 
redaktør Marie Jakobsen. På trods 
af, hun staver Jacobsen helt for-
kert, så er hun den faste klippe, der 
har været årsag til, at Talerøret er 
udkommet til tiden det sidste års 
tid. For der ligger faktisk et ret 
stort stykke arbejde bag hver udgi-
velse af vores lokale blad. Stor tak 
til Marie! 
 
Sammen med Femø Beboerfor-
ening arbejder vi på at få søgt til-
skud til en ny computer, så bladets 
skæbne ikke afhænger af, at det 
bliver produceret på private com-
putere. Vi håber at kunne få hevet 
pengene hjem, så vi kan fejre Tale-
rørets 20-års jubilæum med nyt 
materiel. 
 
Sommeren står for døren. Turist-
sæsonen lurer. Jeg håber, de fire 
elementer viser sig fra den ønsk-
værdige side de næste tre måneder, 
så Femøboere, sommerhusfolk, 
turister, erhvervsdrivende, dagdri-
vere og alle andre får en rigtig dej-
lig sommer. 
 
LBJ                             

Vi ønsker alle en dejlig og solrig sommer ! 

Vores redaktionslokale på Præstegården har fået et dørskilt malet af 
Kirsten Meisner på porcelænsmalingsholdet. Nu bliver det lidt hygge-
ligere at komme på ”arbejde”. 

Redaktionen siger mange tak til Kirsten ! 

INDHOLD 
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Formandens indlæg 
 
Sct. Hans 
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Turismens dag 
 
Femø Klassisk 
 
FBF og Femø Jazz 
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Kommende aktiviteter 
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Kirkesiderne 
 
Opstilling til menig-
hedsrådet 
Jazzkoncert 
Musikgudstjeneste 
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Jagtforeningen 
 
Idrætsforeningen 
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Havnehøkerens indlæg 
 
Referat fra mødet mel-
lem Beboerforeningen 
og Havnehøkeren 
 
Nedbør på Femø 
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Annoncer 

18 Lidt af hvert 

19  
Foreninger og  
Fadderskaber 

20 Begivenhedskalender 
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Generalforsamling. 
Vi afholdt vores årlige generalfor-
samling i Femø Beboerforening d. 
2. april, og der var et fint fremmø-
de til denne dag. Der var 3 med-
lemmer af bestyrelsen på valg, og 
alle 3 blev genvalgt. Ud over det, 
var der 1 suppleant, som ikke øn-
skede genvalg, og derfor blev der 
valgt en ny suppleant på denne 
plads. På Femøs hjemmeside kan 
man både finde referat og beret-
ninger fra generalforsamlingen. 
Klubhus 
I skrivende stund er vi kommet 
rigtig godt fra start med vores 
klubhusprojekt. Vi startede op på 
denne renovering umiddelbart ef-
ter vores generalforsamling, hvor 
vi fik en massiv tilslutning til at gå 
i gang med dette projekt, som vi jo 
har søgt støtte til og har fået 
255.000,00 kr. fra Ministeriet for 
By Bolig og Landdistrikter. Chris 
og jeg startede med at invitere til 
en arbejdsdag St. bededag, fredag 

d. 22. april. Der mødte en frisk 
flok op, og vi fik hugget alle de 
gamle betongulve op og gravet 
jord ud på det meste. Samme dag 
blev der også nedgravet et dræn på 

bagsiden af bygningen.  De efter-
følgende dage var der et par styk-
ker, som gravede det sidste jord 
ud. Da der var gravet ud, viste det 
sig, at der ikke var godt nok funde-
ret under de indvendige skillevæg-
ge, så derfor pillede vi dem ned 
også. Smeden og elektrikeren har 
siden denne arbejdsdag lagt nye 
elkabler og afløbsrør. Efterfølgen-
de havde vi inviteret til endnu en 
arbejdsdag, hvor der igen kom en 
frisk flok, som fik lagt afretnings-
grus ud, inden der blev isoleret og 
udlagt plast og armeringsnet. De 
næste store arbejdsprocesser som 
støbning af betongulv, opstilling af 
nye skillevægge af gasbeton, og 
isætning af nye 
vinduer og døre, 
vil også efter pla-
nen være overstå-
et, når dette blad 
udkommer. Der 
er planlagt et ar-
bejdshold, som 
lægger gulvklin-
ker over hele huset, og efterfølgen-
de vil vi skrive ud til alle igen for 
at finde en flok frivillige til maler-
arbejde. Hvis du allerede nu tæn-
ker, at det er lige dig, så kontakt 
mig på mail: jlr@larsen.mail.dk og 
så vil der også være brug for dig, 
til en hyggelig arbejdsdag, med 
dette projekt.  
Sheltere. 
Den egentlige grund til at vi reno-
verer denne bygning er jo, at vi 
også bygger 2 sheltere på idræts-
pladsen i samarbejde med Femø 
idrætsforening. Når man booker 
overnatning i en af disse sheltere, 
vil man også modtage en kode til 
indgangsdøren, så man kan bruge 
denne bygning, hvor der er toilet, 
vask, og et lille  opholdsrum. Den 
anden halvdel af huset kan bruges 
til at afholde små kurser af forskel-
lig slags for de turister, som finder 
til øen. Der er pt. planlagt kursus i 
smykkefremstilling / sølvsmedear-
bejde, og det bliver kun fantasien, 
eller mangel på dette, som kan 
sætte grænser for, hvilke kurser 
man kan lave her.  

Turismens dag. 
Men alt dette vil blive reklameret 
mere ud, og indvielsen af hele det-
te projekt med ”Det gamle klub-
hus” og shelterne, vil foregå på 
vores ”Turismens dag” på Femø, 
lørdag d. 9. juli kl. 11.00. Der er 
meget mere om denne dag inde i 
bladet. 
Turismens dag på Femø er jo en 
tradition, som vi plejer at have 
mange besøgende til. Det har vi da 
også en forventning til i år, hvor 
der også er lavet et meget omfat-
tende program med mange frivilli-
ge aktører på hele øen. Vi har i 
lighed med de foregående år fået 
arrangeret gratis sejlads for gående 
og cyklister på denne dag. Vi får 
også, som det har været arrangeret 
et par år, en ekstra sejltur formid-
dag og eftermiddag, med Fejø fær-
gen ”Christine”, som sejler sidelø-
bende med Femø færgen kl. 9.20 
fra Kragenæs om formiddagen, og 
hjem igen kl. 18.20 om aftenen. På 
disse sejlture er der ekstra mand-
skab på denne færge, så den kan 
tage 150 passagerer med. Der bli-
ver også i år, arrangeret fællesspis-
ning på Femø Kro, og man skal til 
dette arrangement tilmelde sig til 
kroen på forhånd for at sikre sig en 
plads. 
Postnummer. 
Der har været talt meget om, at vi 
gerne vil have vores eget postnum-
mer tilbage. Der har også været 
søgt om det flere gange, da det er 
meget ulogisk, at vores postnum-

mer hører 
under Mari-
bo. Man skal 
somme tider 
være rigtig 

god til at forklare, at Femø ikke er 
en sidegade i Maribo, men at man 
skal ud at sejle for at komme til 
Femø. Dette postnummer har vi 
pludselig fået mulighed for at få 
igen, da det er en del af det nye 
forlig med Post Danmark, i forbin-
delse med at de vil have lov til at 
lave alle breve til B post. Det er 
måske lidt tragikomisk, at vi nu får 
denne mulighed for eget postnum-

Nyt fra Femø Beboerforening - Formandens indlæg 

mailto:jlr@larsen.mail.dk
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mer, samtidig med at man er star-
tet på en nedlæggelse, af nogle af 
Post Danmarks aktiviteter. Men et 
postnummer bliver jo også i høj 
grad brugt til at registrere, hvor 
man hører til, om det er i en by, 
eller lidt længere ude på landet. 
Det har jo somme tider betydning 
vedr. forsikringer og mange andre 
ting. Men det er jo dejligt at vide, 
at der er en del af vores folketings-
politikere, som tænker på os ude 
på øerne, og vi vil selvfølgelig ha-
ste med at få søgt om at få vores 
eget postnummer tilbage. 
Færgefart. 
Vores Færgefart har jo været et 
stort emne på dagsordenen i snart 
flere år. Men efter at vi havde vo-
res færgegruppe kørende med 
mange møder, og efter at den ned-
satte regnegruppe var kommet med 
forslag til besparelser, troede vi jo 
nok, at der var fred i et par år. Men 
realiteten er nu, at der er opstået et  
stort underskud på Lolland Kom-
munes regnskab, og det betyder, at 
der skal spares yderligere 7 millio-
ner, alene på Klima, Miljø og Tek-
nikudvalgets budget. Dette er ble-
vet behandlet på flere møder i vo-
res ø-kontakt udvalg, hvor Chris 
og jeg repræsenterer Femø, og der 
har igen været mange forskellige 
forslag på bordet. Men det er nu 
endt med, at besparelsen for færge-
fartens vedkommende kan findes 
ved at gå tilbage til billettering på 
færgerne i stedet for at have billet-
damer til at tage sig af det. Endvi-
dere sker der noget omlægning af 
rengøringen, så det giver en bespa-
relse. Desuden vil der blive lidt 
reduceret sejlplan i månederne ja-
nuar til midt i marts. Den sidste 
besparelse bliver hentet ved at 
nogle ruter vil tage 10 min. længe-
re på Femø Færgen og 5 min. læn-
gere på de to andre færger, da de 
jo sejler lidt kortere. Dette vil give 
en brændstofbesparelse. Men vi er 
til gengæld blevet lovet, at det ikke 
er sidste gang, vi vil opleve behov 
for besparelser.  
Femø Jazz. 
Vi har i år indgået et samarbejde 
med Femø Jazz, så vi i beboerfor-
eningen har fået en tjans med at 
skænke øl under Jazzfestivalen. 
Dette giver et kontant beløb til vo-

res forening, og samtidig med at 
det er godt med lidt ekstra i penge-
kassen, er det også en god måde at 
mødes med vores jazzvenner på 
øen. Det er Chris fra bestyrelsen, 
der har fået lavet denne aftale, da 
hun også selv er en stor hjælper i 
forbindelse med at få jazzfestiva-
len op at stå hvert år. 
”Det nye Lolland”. 
Vi var en gruppe fra Femø, som 
tog til et møde i Bangs Have i Ma-
ribo tirsdag d. 19. april. Det var et 
møde, som var arrangeret af Lol-
land Kommune om ”det nye Lol-
land”, som er et oplæg til en vision 
frem til 2030, og som har været 
sendt i høring i god tid inden mø-
det. Der kunne vi så, efter et oplæg 
af Borgmester Holger Schou Ras-
mussen, komme rundt på 4 for-
skellige baser, hvor der på hver 
base blev givet et oplæg til en snak 
om vores bud på ”det nye Lol-
land”. Der var ca. 130 borgere fra 
Lolland kommune til dette arran-
gement, og ud af denne flok var 
ca. 20 % fra øerne. Det blev også 
bemærket på vores næste møde i ø
-kontaktudvalget, at øerne var godt 
repræsenteret.  Det er jo nok natur-
ligt, at der er flere fra de mindre 
områder i kommunen, som enga-
gerer sig i de ting, som bliver taget 
op. Det er jo ikke ukendt, at der er 
andre end brandmænd, som ”sover 
med støvlerne på” for hele tiden at 
være forberedt på det næste træk. 
Fibia. 
Vi venter alle meget på nyt vedr. 
Fibia på Femø. Ulrik Andreasen er 
i kontakt med Fibia og forventer 
mere nyt om det meget snart. Fibia 
kan på nuværende tidspunkt ikke 
sige noget om, hvordan man kan 
håndtere tilslutninger uden for den 
fastlagte ”installationszone”. I for-
hold til installation uden for zonen 
(de røde streger på Femøkortet på 
Fibias hjemmeside ), er det ikke 
afgørende iflg. Fibia, at det sker 
samtidig med nedgravning af fi-
bernet inden for de røde streger. Vi 
vil sørge for at orientere via mail- 
liste og Femøs hjemmeside, så 
snart der er mere nyt om det. 
Arkitektskoleprojekt. 
Liv Jeppesen, som har forældre 
med fritidshus på Femø, har som 
afgangsprojekt fra arkitektskole 

lavet et spændende projekt, som 
bl.a. omhandler Den Gamle Frugt-
central på Femø. Dem som deltog 
på vores generalforsamling i bebo-
erforeningen, oplevede hende 
fremvise og 
fortælle om 
dette spæn-
dende pro-
jekt umid-
delbart efter 
generalfor-
samlingen. 
Det vil føre 
for vidt at beskrive dette spænden-
de projekt her, men det kan ses på 
Femøs hjemmeside. 
Jørgen Larsen   

Igen i år bliver det et fælles arran-
gement for alle på øen arrangeret 
af Femø Beboerforening og Lille 
Strandgård Grundejerforening. 
Stedet er i år på stranden ved Hav-
nen, og datoen er jo torsdag d. 23. 
juni. Vi starter med fællesspisning 
ved 19 – tiden på terrassen ved 
havnehøkeren. Hvis man først kan 
komme lidt senere, er det også ok. 
Alice i Pølseboden har igen i år et 
godt tilbud på grillkylling, men 
husk at bestille hos hende på for-
hånd.  
Der vil være salg af øl og vand ved 
bålet. Kl. 21.30 holdes båltalen. 
Derefter tændes bålet, og selvføl-
gelig skal vi synge Midsommervi-
se m.m., medens solen går ned 
over Smålandshavet. Vi regner 
selvfølgelig med en lun og rar 
midsommeraften med mulighed 
for at være sammen med både 
gamle bekendte og måske også få 
en snak med nye, der også holder 
af Femø.  
Stig V. S. Hansen                                                                                                            

Lille Strandgård Grundejerforen. 

Jørgen Larsen  FBF                                                                                                           

Sankt Hans Aften på Femø 
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Igen i år glæder vi os til at byde 
velkommen til et hav af gæster. 
Der er afgang fra Kragenæs havn i 
henhold til ordinær sejlplan, der er 
sat ekstra færger ind fra Kragenæs 
kl. 9.20 og retur fra Femø kl. 
18.20. 
I dagens anledning er færgeturen  
gratis for  cyklister  og gående. 
 

Program  

Velkomst ved havnen 
Når færgen kommer ind, byder 
Femø Beboerforening velkommen 
ved en bod med brochurer m.m. 
 
Havnehøkeren har kaffen klar 
Varm kaffe, morgenbrød, kager, 
sandwich og kolde drikke kan kø-
bes hele dagen hos Havnehøkeren 
ved lystbådehavnen. Har du særli-
ge ønsker med hensyn til provian-
tering, kan du kontakte Høkeren på 
tlf. 5043 4282. 
 
Sportspladsen på Damstræde 26 
– kl. 11.00-11.35 
Velkomsttale af Jørgen Larsen, 
formand for Femø Beboerforening. 
Indvielse af vores renoverede 
klubhus og nye sheltere. Henrik 
Høegh, viceborgmester, holder ta-
le. Femø Beboerforening byder på 

kage, vin og æblemost. 
Der er bålhygge med snobrød og 
pandekager resten af dagen. 
  
Lav din egen sølvring – kl. 11.30-
16.30 
I det lille sølvsmedeværksted i 
klubhuset, Damstræde 26, kan du 
af Lis og Jørgen Larsen få kyndig 
vejledning i at lave din egen fin-
gerring – og du skal kun betale et 
symbolsk beløb for sølvet. 
 
Øen rundt i prærievogn –  
Fra kl. 10.15 
Ved havnen kan man dagen igen-
nem stige ombord i Arne Ander-
sens romantiske prærievogn og 
køre rundt på øen med mulighed 
for at stige af undervejs. Her gæl-
der først til mølle princippet, da 
der kun er et begrænset antal plad-
ser i vognen.  
 
Kaffe og hjemmebag til guitar-
klange – kl. 14.00-16.00 
Der er arrangeret kaffebord til for-
nuftige priser ved dammen i det 
smukke anlæg i Nørreby. Det er 
øens pensionistforening, der står 
for arrangementet, og guitaristen 
Asger Thomsen sørger for den mu-
sikalske underholdning. 

Højriis Galleri, Café og 
B&B – kl. 12.00-15.00 
Gå på opdagelse i både dansk og 
international kunst i galleriet og 
tag en slapper i vores hyggelige 

gårdhave, hvor du kan spise godt 
og billigt. 
 
Femø Kro 
I den gamle, velholdte kro i Nørre-
by, kan du både nyde kroens kuli-
nariske specialiteter og den fanta-
stiske udsigt over Smålandshavet. 
Du kan også forudbestille en læk-
ker frokostkurv – og vil du over-
natte, så råder kroen over 24 mo-
derne værelser. Forudbestilling og 
reservation på tlf. 5471 5009. 
 
Antik og nostalgi – kl. 11.30-
16.30   
Den gamle købmandsgård midt i 
Nørreby er et sandt slaraffenland 
for samlere af ting og sager med 
sjæl og charme, så smut ind og gør 
en god handel. 
 
Besøgshaven i Nørreby – kl. 
11.30-16.30 
Kom ind og se, hvordan Edith og 
Arne Andersen har indrettet deres 
store have og få masser af grøn 
inspiration med hjem. 
  
Kunst, vin og most på Fasangår-
den – kl. 11.30-16.30   
Udstilling af oliemalerier og akva-
reller. Smagsprøver på Femøvin og 
Femømost. Hør vinbonden Erik 
Bang-Jensen fortælle om sine erfa-
ringer med at dyrke vin i det gun-
stige klima på øen. 
  
Fascinerende keramik i ”Huset 
ved vejen” – kl. 11.00-16.30  
Susanne Parsbæk Petersen udstiller 
og sælger egne keramiske værker 
på Præstevangen 26 i Sønderby.   
 
Femø Museum – kl. 12.00-15.00 
På øens lille museum på Kirkehæl-
devej 44 i Sønderby fremvises 
markredskaber, gammelt værktøj, 
særprægede sten, udstoppede dyr 
og mange andre finurligheder. 

Turismens dag på Femø - lørdag den 9. juli 

Fra Turismens dag 2015 — afsløring af Amalie på stol ved Hanne Varming. 
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Kulinarisk basar og kunst i Præ-
stegården – kl. 11.30-16.30 
Salg af diverse ø-produkter og 
kunst ved Christine Grube Peder-
sen.  
I madpakkerummet bliver der mu-
lighed for at prøve at flette med 
pil. 
  
Lokalhistorisk Arkiv – kl. 10.30-
14.00 
På 1. sal i Præstegården står arkiv-
leder Palle Sørensen klar til at for-
tælle dig alt, hvad der er værd at 
vide om dagliglivet og skelsætten-
de begivenheder på Femø op gen-
nem tiderne.    
Femø Kirke, rundvisning og 
trompetmusik 13.00-15.00 
Den lille idylliske kirke fra 1500-
tallet med bl.a. det smukke gotiske 

krucifiks og de enestående kalk-
malerier er åben hele dagen for 
besøg, men mellem 13.00 og 15.00 
er der fortløbende rundvisninger 
ved arkitekt Torben Vindnæs kryd-
ret med trompetmusik af Erik Arn-
sted. 
 
Femø Is- & Pølsebod – kl. 11.30-
20.00 
Trænger du til en forfriskning, så 
tag et pitstop hos Alice, der har 
tilbud på is og meget andet godt i 
den lille bod i lystbådehavnen. 
 
 
Billedkunst i Hestesvinget – kl. 
14.00 -16.00 
Særudstilling hos Birthe Jespersen 
på Askhavnvej 18 af Carl Aksel 
Jespersens charmerende malerier 

og collager. Villaen er tegnet af 
Ørnsholt, den berømte arkitekt fra 
Nakskov. Peter Heiberg, som har 
været med til at skrive en bog om 
Ørnsholt, fortæller om Femøs 
Ørnsholtvilla. 
 
Fællesspisning på kroen – kl. 
18.00 
To-retters menu og hyggeligt sam-
vær for turister og øboere. Kuvert-
pris kr. 165,00. Bordbestilling efter 
først til mølle princippet på tlf. 
5471 5009. Gratis krobus til fær-
gen. 
Sidste færgeafgang fra Femø - 
kl. 22.00 

 
Der tages forbehold for  

ændringer af programmet! 

 I år bliver det Femø Beboerfor-
ening, der skal stå for udskænk-
ning af øl og vand i baren i det sto-
re musiktelt, bestyre øldepotet 
samt stå for oprydningen i teltet. 
Det kræver naturligvis en masse 
frivillige hænder – så vi håber på 
jeres opbakning! Har du tid og lyst 
skal du tilmelde dig som hjælper til 
Chris på tlf. 54715177 / 29662852 
efter kl. 15.00 eller på mail – 
Lyngkjaer@mail.dk 
Jazzen finder i år sted den 2.-7. 
aug. 

Ved tilmeldingen – som er bin-
dende – skal du oplyse, om der er 
dage, hvor du ikke kan stå til rå-
dighed, og hvilken mailadresse du 
har.  
Som tak for hjælp og arbejdskraft 
vil du få en jazzbillet gældende til 
hele jazzen samt en spisebillet til 
brug efter dine vagter.  
Du skal min. arbejde 20 timer i 
løbet af jazzen fordelt i tidsrum-
met 10.00 – 04.00. Vagterne er 
opdelt i fem-timers intervaller.                                                                                                     

På FBF’s vegne - Chris 

Femø Beboerforening samarbejder i år med Femø Jazz. 

Femø Klassisk tog jeg som præst 
initiativ til i 1990 med første kon-
certserie i 1991. Det foregik i kir-
ken og var støttet af menighedsrå-
det. Femø Klassisk havde således 
25 års jubilæum sidste år, hvoref-
ter menighedsrådet efter et under-
skud valgte at stoppe med koncer-
terne.  
Vi er derfor en kreds i og omkring 
øen, der har taget initiativ til at 
fortsætte Femø Klassisk, men den-
ne gang på kroen – og evt. andre 
steder på øen. Femø Kro- og Kur-
suscenter har vist sig særdeles po-
sitive over for ideen, og de har 
pladsen til en sådan koncertrække.  

Femø Klassisk er arrangeret af Va-
nitas Kulturformidling, et ideali-
stisk non-profit foretagende, der 
ledes af mig. Femø Klassisk 2016 
støttes af Ester og Th. Laursens 
Familiefond. Formand Mia Laur-
sen, Horsens – et barnebarn af 
Ester og Th. Laursen.  
I år har vi indgået aftale med føl-
gende musikere til Femø Klassisk 
2016 på Femø Kro- og Kursuscen-
ter kl. 19.00: 
 
6. juli: Kim Sjøgren, professor, 
violin. 
13. juli: Ann Mari Max Hansen, 
skuespiller, sanger og terapeut. 

Kristoffer Jul Reenberg, klaver. 
20. juli: Michala Petri, professor, 
blokfløjte og Lars Hannibal, guitar 
og lut. 
27. juli: Morten Zeuthen, profes-
sor, cello. 
 
Koncerterne varer to gange 45 mi-
nutter. Man kan købe drikkevarer 
før, under og efter koncerterne, og 
man kan bestille mad på Femø Kro 
inden koncerterne.  
 
Femø Klassisk 
Bent Laursen Vig 
e-mail: aletheia@sol.dk 

Femø Klassisk  fortsætter! 

     Børnekoncert  - Femø Jazz 2015 

mailto:Lyngkjaer@mail.dk
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Indbydelse til  
Generalforsamling 
 
Lørdag den 25. juni 2016 kl. 
10.00 på Femø Kro 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 2017 
7. Godkendelse af budget 2017 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter.       
    Havnefoged (observatør) 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revi-
sorsuppleant 
10. Evt. 
Efter generalforsamlingen bydes 
medlemmerne på skipperlabskovs 
m.m. 
Vi gør samtidig opmærksom på, at 
det ifølge vedtægterne kun er med-
lemmer, der har betalt kontingent, 
som har stemmeret. 
 
1. maj 2016       Bestyrelsen 

 

          
 
Femø Beboerforening har indgået 
aftale med Lollands færgefart om, 
at der fremover må ophænges 
salgsopslag på Femøsund i forbin-
delse med hussalg. Hvis du / I er 
interesseret i at benytte dette til-
bud skal Jørgen Larsen 
( 51214485 ) eller Chris Pedersen 
( 54715177 ) kontaktes, idet det er 
Femø Beboerforening, der helt og 
holdent styrer opslagstavlen om-
bord på færgen.  
Opslaget vil bestå af billede af 
ejendommen samt oplysninger 
om bebyggelse, grundareal, pris 
samt mægler. Se nedenstående: 
                                                                               

Mosevej 2  
                                        
FRITIDSBOLIG 

                                  
                                       
999.000 kr. 
Beboet 74 m2 
Grund 1.043 m2 

                                             

 
 

De ledige ejendomme vil yderlige-
re blive indtegnet på et Femøkort, 
så interesserede har mulighed for 
at finde og bese ejendommen. 
Tlf.nr. til fremviser kan evt. tilfø-
jes. 
Tilbuddet gælder også ejendom-
me, der er til udlejning. 
                                                                                                                             
Chris 
 

Huse til salg på Femø. 

  

Dette sommerkursus byder på en 
kombination af yogaens dynamiske 
og meditative øvelser, der har en 
afstressende effekt samt meditatio-
nens koncentration og klarhed. Vi 
laver dynamisk yoga i flow med 
åndedrættet og får tid til at gå i 
dybden med de  klassiske asanas 
(stillinger).  I forbindelse med hver 
session indgår forskellige ånde-
drætsøvelser og meditation. Samlet  

vil forløbet bringe dig ned i gear, 
samtidig med det har en berigende 
effekt. Efter frokost tavs gåtur og 
meditation i naturen. Husk yoga-
måtte, pude og tæppe samt netikan-
de til næseskylning samt frokost.  
Der ligger en god købmand ved 
havnen.     

Onsdag 13. juli kl 19.00 til 21.00          
Torsdag  14. juli kl. 9.30 til 14.30           
Fredag 15. juli kl. 9.30 til 14.30  
Kursuspris: kr. 500,00  

Sted: Femø Kursuscenter, Ask-
havnsvej 69 Særtilbud for overnat-
ning i forbindelse med yoga. Hør 
nærmere på Femø Kro: 5471 5009  

Underviser: Suzanne Friis Ratner 
Tlf: 60133848 suzfriis@gmail.dk 
Tilmelding: LOF Vest: Tlf: 5486 
5135/21404358 lollandvest@lof.dk  

 

 Femø Litteraturkreds  
under forvandling 

I Litteraturkredsen har vi fornøjet 
os med at læse og drøfte mange 
forskellige bøger. Litteraturkred-
sen har i år eksisteret i 10 år, så 
det må være på tide, at vi ændrer 
konceptet lidt. Fremover behøver 
man ikke tilmelde sig en hel sæ-
son, men kan deltage i lige præcis 
de arrangementer, man har lyst til. 
Ud over at have bøger på pro-
grammet, kan der også komme 
ture til udstillinger, foredrag, tea-
ter, biograf og hvad der ellers duk-
ker op af spændende tilbud. For 
efterårssæsonen har vi foreløbigt 
planlagt følgende datoer: 
Tirsdag d. 30/8, torsdag d. 6/10, 
torsdag d. 3/11 og torsdag d. 1/12. 
Nærmere oplysninger kommer på 
tavler og skærme. 
Hvis man har lyst til at være sik-
ker på at blive orienteret om kom-
mende arrangementer, kan man 
kontakte Inge-Lise Bisted 
(bisjac@mail.dk tlf. 2192 0276) 

http://www.boligsiden.dk/salg/729534794
http://www.boligsiden.dk/salg/729534794
http://www.boligsiden.dk/viderestilling/ae2bb66301884cd1bc2b3a71c76d0660
mailto:bisjac@mail.dk


 

Talerøret nr. 2 2016  - Side  9 

3 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. 
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. 
 
Vi kan også levere  
mad ud af huset! 
 

Med venlig hilsen 
Pia og Asger 

 

Så er det atter tid til som-
merens grønne ture. 
 
Traveture onsdag d. 29. juni og 6. 
juli. 
Cykelture onsdag d. 13. og 20. juli. 
 
Vi mødes ved Færgelejet kl. 10:15 
og slutter 16:30 på Havnen. 
Se opslag på tavlerne og  
femo.dk 
 
Vel mødt! 
Venlig hilsen, Annelise,  
Tlf. 3060 8280 

Lolland Kommune har i forbindel-
se med visionsplanen ”Det nye 
Lolland” frem til 2030 fået et hø-
ringssvar fra Femø Beboerfor-
ening, som er uddrag fra visions-
planen, som blev udarbejdet sidste 
år. 
Vi vil jo gerne sørge for, at så 
mange visioner og planer og ar-
bejdsopgaver som muligt bliver til 
noget, så jo flere der giver en hånd 
med, jo bedre.  
Som formanden skriver i sit ind-
læg, har klubhuset lige nu høj pri-
oritet, men mange andre opgaver 
er i gang eller undervejs.  
Beboerforeningens bestyrelse har 
for nuværende prioriteret de ar-
bejdsopgaver, som fremgår af 
oversigten. Derudover er der jo 
alle de særlige arrangementer som 
f.eks. Turismens dag eller Femø 
Jazz—se s. 7 — hvor man også 
kan give en hånd med.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil konkretisere opgaverne 
nærmere og invitere til deltagelse 
via mails, www.femo.dk, Face-
book, indlæg i Talerøret, opslag på 
tavler og på færgen. 
 
Femø Beboerforening 
Formand Jørgen Larsen tlf. 
5214485  / jlr@larsen.mail.dk 
Næstformand Ulrik Andreasen tlf. 
20537755/  
Marianne.ulrik@hotmail.com 

Femøs visioner og praktiske opgaver 

Opgaver 

Klubhus 

Sheltere 

”Huse til salg” 

Femø som turistmagnet – 

Kampagne i Tyskland 

Havnen – forskønnelse 

Arrangementer på øen 

Hobbyavl 
Naturpleje 

Øbutik 

 

http://femo.dk
http://www.femo.dk
mailto:jlr@larsen.mail.dk
mailto:Marianne.ulrik@hotmail.com
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
Juni  -  Juli  -   August 

Menighedsrådet: 
   
Formand          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. 2047 8391 
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 

Juni 

Søndag d.   5. juni    2. s. e. trin. ………… kl. 13.00 

Søndag d. 26. juni    5. s. e trin. …………. kl. 13.00 

Juli 

Søndag d. 17. juli     Musikgudstjeneste  ... kl. 13.00 

August 

Søndag d. 14. august  ……………………. kl. 13.00 

Alle tjenester er ved sognepræst Pia Pape 

Musikgudstjeneste i Femø Kirke den 17. juli,    
kl. 13, med Dean og Marianne,  med efter følgen-
de folkemusikalsk underholdning til kaffen i den 
hyggelige præstegård. 

Dean Delgiusto kommer fra Slovenien. 

Han studerer klassisk Accordion (harmonika) på 7. 
år på Københavns Musikkonservatorium, og han vil 
afslutte sin Master Class eksamen i juni i år. Dean 
spiller den  store koncertaccordion,  

(læs videre nederst på næste side) 
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Jazzkoncert i Femø Kirke 

Det er også dit ansvar! 

I samarbejde med Femø Jazz ar-
rangerer Femø Menighedsråd igen 

i år jazzkoncert i Femø Kirke. 
 

Lørdag den 6. august 2016 kl. 
15.00 

med New Orleans Shakers Feat. 
Denise Gordon. 

Fastboende på Femø kan ved hen-
vendelse til Anna Grenaae, Ask-
havnsvej 16, tlf. 36706398,  mobil 
21799235 eller        e-mail 
asg@grenaae.dk  senest den  27. 
juli 2016 få en gratis billet til kon-
certen. Det bemærkes, at billetten 
er personlig. 

Resterende billetter kan købes på 
Femø Jazz-festivalen fra fredag 
den 5. august 2016 kl. 14.00 i se-
kretariatet  efter ”først til mølle” 
princippet. Pris 125 kr. 
 

Se yderligere oplysninger i pro-
grammet for Femø Jazz Festival. 

Indbyggertallet på Femø har 
ændret sig meget i nedadgå-
ende retning indenfor de se-
neste år, og det har haft man-
ge konsekvenser for øen. 
Skolen lukkede, børnehaven 
lukkede, og meget blev sparet 
væk. Bliver kirken det næste? 
Eller vil du sammen med an-
dre være med til via en ind-
sats i menighedsrådet at ar-
bejde for en levende og enga-
geret kirke på vores ø? I de 
små lokale samfund står og 
falder meget med en aktiv 
deltagelse - også kirken. Kir-
ken og den kristne tro er givet 
videre til os af fortiden – vi 
har et ansvar for at bære den 
videre – ved at gå i kirke, stil-
le op til menighedsrådet, til-
byde hjælp! Kun sådan kan 
det lokale trives. Man kan 
også sige, at en kirke har brug 
for en menighed. Der skal 

være nogen, som føler, at det-
te er deres kirke, som vil vær-
ne om den – som vil tage an-
svar.  
Til efteråret 2016 er der me-
nighedsrådsvalg. Det er det 
mest nærdemokratiske valg, 
vi har. Menighedsrådet er på 
en måde kirkens lokale 
”bestyrelse”.  I Femø sogn 
har det dog gennem flere år 
været sådan, at menigheds-
rådsvalget foregår ved et afta-
levalg, idet alle kandidater 
har været samlet på én fælles 
liste. Dermed aflyses afstem-
ningsvalget. 
Et menighedsråd har mange 
forskellige opgaver. Overord-
net er det i samvirke med 
præsten at virke for kirkens 
liv og vækst. Dertil kommer 
f.eks. ansættelse og ledelse af 
kirkens ansatte, administrati-
on af kirkens ejendom samt 

budget og regnskab.  Når 
man er med i menighedsrådet 
får man indblik i, hvad der 
rører sig i kirken, og man kan 
være med til at sætte nye til-
tag i gang. I Femø sogn er der 
i alt 5 valgte medlemmer af 
menighedsrådet. Der afholdes 
et offentligt opstillingsmøde  

Tirsdag den 13. september 
2016  

hvor der kan blive udarbejdet 
en kandidatliste. Menigheds-
rådet håber, at der møder 
mange op til dette møde, så 
der bliver mulighed for at få 
en kandidatliste sammensat 
denne dag -  og som vil stille 
op til det nye menighedsråd 
og være med til at præge sog-
nets videre fremtid. 

Vel mødt! 

Femø sogns menighedsråd  

Musikgudstjeneste fortsat …... 

og hans dybe interesse ligger i den 
klassiske musik. Han spiller dog 
også folkemusik, og gerne på sin 
diatoniske harmonika, som også 
kaldes "Tyroler" harmonika. I sin 
musikalske karriere har Dean fået 
mange internationale priser, og 
han bruges gerne som dommer, 

 

 

ved musikalske konkurrencer. 

Marianne Doroszenko er født og 
opvokset i en musikfamilie på 
Falster, hvor faderen spillede 
knapharmonika og violin og mo-
deren sang. Marianne er kirkesan-
ger i Gundslev, Torkilstrup og 
Lillebrænde kirker.  

Marianne får sangundervisning på  

 

 

Københavns Musikkonservatori-
um af  forhenværende opera- og 
kammersanger Tina Kiberg. 

Dean og Marianne har arbejdet 

sammen i 2 1/2 år, og optræder 

både med klassiske koncerter, ved 

meditationer og med folkemusik 

ved alle festlige begivenheder. 

mailto:asg@grenaae.dk
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Lørdag, den 20. februar 2016 holdt 
FjF den ordinære generalforsamling 
på Præstegården. Efter Generalfor-
samlingen konstituerede bestyrelsen 
sig således: Formand: Flemming 
Bech, Næstformand: Torben Frederik-
sen, Kasserer/Sekretær: Esben Roug, 
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Troels 
Hansen og Kaj Larsen. Suppleant: 
Ebbe Jacobsen. Revisor: Ole Ander-
sen. 
Lørdag, den 27. februar 2016 afvik-
lede FjF årets anden rævejagt med 
gæster. Kl. 0815 Blev der givet 
”Parole” ved Æggeskallen til de 21 
fremmødte jægere/klappere og 7 hun-
de. Sikkerheden blev understreget, og 
der blev udleveret røde sikkerhedsve-
ste, kasketter og hattebånd. 
Jagten blev drevet som en 
”rævereguleringsjagt” i 8 såter: Eng-
arealet ved Frugtcentralen, Engen op 
mod Jazzpladsen, Jazzområdet og 
Granerne udgjorde 3 såter, Bulbromo-
se, Idrætspladsområdet 2 såter og til 
sidst Langemosen.  
Frokosten (den medbragte madpakke) 
blev indtaget under tag i en hal på 
Jazzpladsen.  
Under hele jagten blev der ikke løsnet 
ét skud og ikke set én ræv – tanke-
vækkende!  
Derimod så flere af jagtdeltagerne 2 
stykker råvildt, der blev drevet ud af 
brombærkrattet NW for fodboldba-
nen. 
Kl. 1530 sluttede jagten med 
”vildtparade” (uden vildt) ved kroen.  
Foreningen benyttede her lejligheden 
til at hædre Svend Leo Jensen. På for-

eningens 82. tyvende generalforsam-
ling, der blev holdt lørdag, den 20. 
februar 2016, valgte Svend Leo at 
træde ud af bestyrelsen ved ikke at 
genopstille. Sammenlagt har Svend 
Leo været med i Femø Jagtforenings 
bestyrelse i 30 år, 3 mdr. og 17 dage! 

Fra foreningen lød der en stor tak for 
støtten i de mange år. FjF ønske alt 
godt for fremtiden og ikke mindst en 
tak for godt kammeratskab. Med tak-
ken fulgte der en gavekurv. 
Formanden, Flemming Bech, afslutte-
de med at takke jægere/klappere/
hunde og traktorførere for hjælpen 
med af få afviklet en god jagtdag. 

Søndag, den 1. maj 2016 holdt FjF 
sit 2. bestyrelsesmøde. Her blev bl.a. 
drøftet årets resultat og   
vildtet på Femø. Der er i jagtsæsonen 
2015/16 nedlagte i alt 16 ræve. Der 
spores en svag fremgang for harer, 
men fasanerne er trængte. Generelt er 
der ikke meget vildt på øen. Bestyrel-
sen arbejder på at indkøbe 100 stk. 
volierehøns til udsætning. Bestyrelsen 
arbejder endvidere på muligheden for 
udsætning af en råbuk. Forhåbentlig 
til glæde for de 2 råer, der er set på de 
sidste jagter. Skulle der være lodseje-
re, der har indsigelse mod en naturlig 
fremavl af en mindre råvildtbestand 
på øen, bedes FjF kontaktet.  
Bestyrelsen planlægger to ”lokale” 
rævejagter, hvor kunst og naturgrave 
inspiceres. En dag i uge 47 og en dag 
i uge 50. Vejret afgør valg af dag. 
Femø jægere indkaldes via mail med 
kort varsel.  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for 
årets vildtspil, der gennemføres lør-
dag, den 5. november 2016 kl. 1930 
på kroen, rævejagt lørdag, den 28. 
januar og lørdag, den 25. februar 2017 
begge jagter er med gæster samt FJF 
Generalforsamling lørdag, den 25. 
marts 2017 kl. 1000 på Præstegården.  
Husk! 
”Støt vildtet på Femø!” 
Bliv medlem af Femø Jagtforening! 
Det koster kun 40 kr. for aktive og 20 
kr. for passive pr. år. (Medlemskabet 
dækker også adgang til foreningens 
vildtspil lørdag, den 5. november 
2016). 

ER 

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

 

Femø Idrætsforening 

Generalforsamling:  
Den 20.03.2016 afholdt foreningen 
ordinær generalforsamling iPræste-
gården. Medlemmerne var talstærkt 
mødt frem, og spørgelysten var stor. 
Formandens beretning og kassererens 
regnskab blev godkendt. Eileen Chri-
stensen blev genvalgt, og Ole Skibdal 
blev nyvalgt. Pia Christensen blev 
suppleant. Kontingent for gymnastik 
250 kr., aktivt medlemskab 100 kr. og 
passivt medlemskab blev 20 kr. Med-
lemmerne tilsluttede sig bestyrelsens 
forslag om ikke at ændre kommunens 

ret til at råde over klubhuset jf. ting-
lysningsloven.  
”I tinglysningsloven gælder  der  en 
formodning for, at de bygninger, der 
ligger på en grundejers areal, også 
tilhører grundejeren. Det kan imidler-
tid forekomme, at en bygning har en 
anden ejer, end den der i tingbogen 
står opført som ejer af grunden. I den-
ne situation må ejeren af bygningen 
sørge for at få tinglyst sin ret til byg-
ningen som bygning på lejet grund. 
Jeg kan konstatere, at foreningens 
ejerskab til bygningen ikke fremgår af 

tingbogen. Derfor er kommunen iføl-
ge tinglysningsloven berettiget til at 
råde over bygningen. Hvis klubben 
ønsker sin ret til klubhuset indføjet i 
tingbogen som bygning på lejet 
grund, er Lolland Kommune indstillet 
på at medvirke for at opnå dette resul-
tat. Klubben må imidlertid selv afhol-
de udgifterne, herunder til landinspek-
tør og til tinglysning. Ivan Sørensen 
Lolland Kommune.” 
Hornfisk Mesterskab: Den 14. maj 
fra kl. 9.00 til kl. 12.00 afholdt for-
eningen den årlige mesterskab. Der  
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I forbindelse med mit afgangspro-
jekt på Kunstakademiets Arkitekt-
skole besøgte jeg Femø i august 
2015. Jeg havde via femo.dk fundet 
frem til Marie Jakobsen, der var be-
hjælpelig med mit ophold på øen og 
som med det samme tilbød mig at 
overnatte hos hende. Jeg havde, så 
vidt jeg husker, aldrig besøgt øen tidli-
gere, men kendte til øerne i Smålands-
farvandet fra mange somre tilbragt på 
naboøen, Fejø. Interessen for Femø 
var opstået ud fra søgen efter et stykke 
af Danmark omgivet af vand, med et 
mildt klima og særlige landskabelige 
træk. Ved nærmere eftertanke virkede 
Femø, med sit gunstige klima og ku-
perede terræn, ideel. Inspirationen til 
mit projekt havde jeg fundet i det itali-
enske koncept “agriturismo”, hvor et 
mindre landbrug kombineres med tu-
risme. Jeg ønskede at skabe et fiktivt 
landbrug på Femø med en åben og 
inkluderende produktion med ud-
gangspunkt i vinavl. Visionen for af-
gangsprojektet var et konceptuelt bud 
på, hvordan man kan udnytte ressour-
cerne i de fantastiske naturområder, 
der findes i Danmark og de unikke 
kvaliteter, der kendetegner et ø-

samfund. Med årlige besøg på diverse 
småøer gennem hele min barndom, 
havde jeg altid været tiltrukket af dis-
se små samfund hvor tiden på forun-
derligvis går i et andet tempo, og hvor 
den længste gåtur, er en tur rundt om 
øen. I en tid hvor en hver horisontal 
flade i byerne anses som en mulighed 
for urban farming, ville jeg give et 
bud på, hvordan man kunne deltage i, 
og opleve dyrkning i andre dele af 
landet, hvor klima, jord og omgivelser 
er optimale og hvor naturen er alle-
stedsnærværende. 
Mit første indtryk af Femø var præget 
af den særlige ro, øen emmer af, da 
jeg ankom med færgen fra Kragenæs. 
Havnen på Femø forbinder øen med 
omverdenen, og det er her mennesker, 
forsyninger fra fastlandet og land-
mændenes korn krydser hinandens 
vej. Det var som at træde ind i en an-
den verden hvor lyde, lugte, klima og 
hastighed var anderledes. Ingen havde 
travlt her, og folk sad og nød solen 
foran den lille gule købmandsbutik, 
mens de fulgte med i, hvad færgen 
mon havde med i dag. Marie stod og 
bød mig velkommen og her startede to 
begivenhedsrige dage. Der var mange 

ting i forbindelse med projektet jeg 
stadig var i tvivl om, så jeg sugede til 
mig, alt hvad jeg kunne, af ø-liv og 
historier. Jeg lånte Maries cykel og 
hjulede rundt på øen, op og ned mel-
lem de gule kornmarker, og besøgte 
blandt andre Flemming, der viste mig 
rundt i sin mælkeproduktion og Hanne 
på Fasangården, der fortalte en masse 
om Femø og Verden. Dagen sluttede 
af med schnitzel på kroen i styrtende 
sommerregn. Min anden dag på øen 
bød på en flot køretur med Marie som 
guide bag rattet. Her besøgte vi den 
fine gamle kirke, Højriis og kørte hele 
øen rundt med afstikkere til kysten til 
fods. Den varme dag blev skyllet af i 
en dukkert ved havnen, inden den sid-
ste færge skulle sejle mig tilbage til 
Kragenæs igen. 
Jeg er meget taknemmelig for disse 
dage på øen og den utrolige gæstfri-
hed, jeg mødte. Det var en spændende 
og inspirerende start på det, der skulle 
blive mit allersidste projekt på arki-
tektskolen, inden jeg blev færdig i ja-
nuar. 
 
    Emilie Kjeldsen 

var 8 deltagere og Havnehøkeren hav-
de sponsoreret en førstepræmie på 200 
kr. til indkøb af varer i forretningen. 
Idrætsforeningen har købt en vandre-
pokal, hvor alle tidligere vinderes 
navne er graveret på. 

Vinderen blev Mathias Parsbæk 
Skibdal med en flot hornfisk på 444 g. 
Det skal lige nævnes, at fader, Ole 
Skibsted, kom på en flot anden plads 
med en pæn fisk på 391 g. I alt blev 
der fanget 10 hornfisk. Vinderen køb-
te en kasse Blå Nykøbing for gavekor-
tet, som blev delt med de øvrige delta-
gere under evalueringen af konkurren-
cen. Her blev der foreslået, at mester-
skabet gerne må afholdes i den første 
uge af maj måned, og at det gerne må 
afholdes om eftermiddagen, hvor 
hornfiskene er mere villige til at bide 

på. 
Fodbold: Den traditionsr ige fod-
boldkamp mellem Femøboerne og 
Kvindelejr bliver afholdt torsdag den 
30. juni kl. 15.00 på fodboldbanen i 
Bækkenet, hvor kvinderne har den 
traditionelle sportsuge. 
Fodboldbanen vil kunne benyttes af 
alle, der gerne vil spille fodbold. Der 
står to syvmandsmål på en nyslået 
bane til fri benyttelse af alle, der gerne 
vil spille bold. 
Triathlon: Individuel tr iathlon vil 
blive afholdt onsdag den 27. juli kl. 
10.00 med start ved Havnen. Søndag 
den 31. juli kl. 10.00 afholdes Fami-
lie/stafet triathlon. Distancerne er 500 
meter svømning, 9,2 kilometer cyk-
ling og 5,4 kilometer løb. Børnedi-
stancerne er det halve af den voksne, 
og de går svømmedistancen i vandet - 
husk at kontakte foreningen, hvis der 
er børn, der deltager. 
Kajakroning: Kajakkerne og kano-
en ligger ved kysten for enden af Nys-
tængevej. Det koster 100 kr. for sæso-
nen at bruge dem. Man betaler på 
Madsens Vænge 2, hvor man får in-
strukser, og besked om hvor nøglen 
er. Man kan ikke reservere forud, og 

man tager hensyn til andre, der også 
gerne vil komme ud og ro. I den første 
weekend af juni, får vi besøg af kajak-
instruktør Bent Dalsted, som vil fejre 
sin 60 års fødselsdag med familien på 
Femø. Bent ledte et vellykket kajak-
kursus på Femø for 16 år siden, som 
blev starten af denne sportsgren på 
øen. 
Havneskrald under FemøJazz: For-
eningen forestår rengøringen på hav-
nen under Jazzen sammen med bebo-
erforeningen. De 8.000 kr. går til shel-
terprojektet på fodboldbanen. Vi hå-
ber meget, at alle dem, der har mulig-
hed for det hjælper os med opgaven. 
Madsens Mindekoncert: Lørdag 
den 6. august kl. 13.00 holdes der Pe-
der Madsens Mindekoncert på Mad-
sens Vænge 2. Ølsalget tilfalder Femø 
Jazz, mens overskuddet fra auktioner-
ne tilfalder idrætsforeningen. Det bli-
ver sikkert lige så underholdende, som 
det plejer. Ud over musikkerne, er det 
især Søren Hansen og konferencieren 
Jørgen Christensen, som yder en 
kæmpe indsats for at få det hele til at 
blive en fantastisk event. 
                                                         PW 

 

Emilies beretning om sit afgangsprojekt på Femø 

http://femo.dk
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Havnehøkerens indlæg 

 

Så er sommeren i gang....solen og 
varmen kom lige til rette tid i Kri-
sti Himmelfartsferien. Det betød 
feriefolk i husene, sejlere i havnen 
og en Høker, der vågnede op fra 
vinterdvalen.... 
For i vinterdvale må man sige, at 
den lille butik er. Vi har de sidste 
par år mistet nogle fastboende, der 
var solide handlere, og det kan ses 
af regnskabet! 
 
I forbindelse med Femø beboer-
forenings generalforsamling, for-
beredte vi os meget grundigt på 
vores indlæg. Det fik vi dog ikke 
meget ud af på generalforsamlin-
gen pga. tidsnød, men i den for-
bindelse fandt vi ud af ting, der 
ikke er så rare. F.eks. fandt vi ud 
af, at vinterhandlen er faldet med 
ca. 50.000 kr. pr år i 6 år i træk! 
Vi ved, at vi hæver ml. 200.000 og 
250.000 kr. i årsløn før skat. Dette 
svarer til, hvad en almindelig ar-
bejder har i årsløn. Arbejderen 
skal dog kun arbejde i 1 år for 
denne løn, hvor vores arbejde i 
Høkeren svarer til over 3 års arbej-
de tilsammen. Sagt på en anden 
måde, er det under 40 kr i timen 
FØR skat ( mindsteløn i 
1977/1978), og det er uden ferie-
penge og pension, og uanset om 
arbejdet lægges på helligdage, 
søndage og/eller lange arbejdsda-
ge....hmmm, hvis ikke vi var to 
halvgamle hippier, så var den nok 
ikke gået! Det er også sådan, at vi 
hvert forår er nødt til at sætte 
50.000-75.000 kr tilbage på Høker
-kontoen for at investere i som-
mervarer og håbe på, vi rammer 
rimeligt rigtigt, så vi får det solgt 
igen. Det er altid et sats! 
 
Det er tit blevet sagt: " Det er vig-
tigt, at vi har en helårsforretning 
på Femø!". Efter 6 år kan vi kon-
statere, at dette  kun er gældende 
for ca. hver 5. af ø-boerne i prak-
sis. Resten synes kun forretningen 
er nødvendig en gang imellem til 
småhandel, og enkelte synes slet 
ikke, der er brug for en købmand 
på øen. Vi forstår godt, at det er 

vigtigt for de 
20%, der har 
deres næsten 
daglige gang i 
forretningen, 
men hvis vin-
terkøbmanden 
skal fastholdes, 
bliver de sidste 
80% nødt til at 
omlægge noget 
handel fra fast-
landet til Femø. Og så meget dyre-
re er varerne i Høkeren heller ik-
ke, selvom vi ikke kan lave "gule 
priser"....og så er der den sparede 
tid og penge til transport!  
Faktisk er det sådan, at hver vinter 
betaler vi for at gå på arbejde!!! 
Men, det ville heller ikke være 
nødvendigt,  hvis alle ca. 100 fast-
boende, handlede for ca. 300 kr 
om ugen, så ville Høkeren kunne 
hvile i sig selv, og vi skulle bare 
lave frivilligt arbejde...og det gør 
vi gerne, vi vil bare ikke længere 
betale for at gå på arbejde, heller 
ikke selvom det er hyggeligt!  Ki-
stebunden er ved at være tom! 
Hvis vi får to somre i træk med 
regn og blæst, og sejlere og som-
merfolket bliver væk, så er vi fær-
dige som købmænd og personligt 
ruineret! Dette er også en konse-
kvens af den manglende vinter-
handel. 
 
Kære ø-boere, dette er en opsang, 
men en kærlig en af slagsen! Hvis 
ikke flertallet synes, det er vigtigt 
at kunne købe ind på Femø, kan vi 
jo ikke tvinge nogen til at agere 
anderledes, men det er skidt for de 
20%, der har set lyset og bruger 
Høkeren både som dagligvarebu-
tik og til indkøb af gaver, og hvor-
af nogle ikke er i stand til selv at 
tage over på den anden side og 
handle, hvis ikke Høkeren er åben 
året rundt!  
 
Der er mange forskellige forud-
sætninger for de enkelte købmænd 
rundt omkring på de danske små-
øer...de fremmeste forhold har de 
vist på Tunø, hvor AL handel går 

gennem øens købmand, det være 
sig festival (som er stor), kro som 
café, hvor købmanden tjener sine 
2-5%...dette ved vi godt ikke kom-
mer til at ske på Femø...vi kan jo 
ikke engang finde ud af at mødes 
efter "Jazzen", for at drøfte hvor-
dan årets festival forløb, og hvad 
vi forskellige forretningsdrivende 
kan gøre, for at gøre oplevelsen 
for gæsterne endnu bedre...Tunø 
ligner Femø i befolkningstal. 
Vi ved, at vi deler udfordringen 
med "at holde skindet på næsen", 
med mange andre ø-købmænd og 
små købmænd i landdistrikterne. 
De holder i gennemsnit 2 til 3 
år ....lige som det før har været 
tilfældet på Femø. 
 
 Vi ville jo gerne have haft Høke-
ren på som et punkt på dagsorde-
nen til generalforsamlingen, men 
det kunne ikke lade sig gøre, vi 
blev henvist til punktet 
"eventuelt". Der blev jo så, som 
før nævnt ikke megen tid til at 
fremlægge vores sag, men vi ville 
gerne have kastet lys over de ud-
fordringer, der er i at drive en ø-
købmand ud til et bredere publi-
kum, da der ikke er megen gehør i 
bestyrelsen, og hvem ved, måske 
var der nogle af jer, der sad inde 
med løsningsforslag....Det eneste 
vi fik ud af vores anstrengelser og 
forhåbninger, var løftet om at af-
holde et møde (endnu et) mellem 
bestyrelsen og høkerne. Så må vi 
se, hvad der kommer ud af det! 
Til dette møde har vi 3 forslag. 
 1. Husleje reduceres til 0 kr. i vin-
terhalvåret, fra oktober til april. 
 2. Vi tilbyder Femø beboerfor-
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Lørdag den 16. Maj kl. 13.15 til 
ca. Kl. 15.15 i Præstegården. 
Til stede: Havnehøkeren: Bo og 
Sussie Brøchner Nielsen 
Bestyrelsen: Jørgen Larsen, Lis 
Christoffersen, Ulrik Andreasen 
Vi drøftede de tilsendte æn-
dringsforslag fra Havnehøkeren. 
Der blev opnået accept af / enig-
hed om følgende: 
Punkt 1 
Der er et overskud årligt på gen-
nemsnitligt 5.000 kr. til reparati-
on og vedligeholdelse på ejen-
dommen. Det kan ikke bære en 
huslejenedsættelse/
huslejefritagelse. Beboerforenin-
gen kan ikke finansiere husleje-
fritagelse med kontingentindtæg-
ter fra medlemmer af beboerfor-
eningen. Huslejefritagelse er ikke 

en aktuel mulighed.  
Bestyrelsesrepræsentanterne vil 
gerne støtte op om havnehøke-
rens ide til kampagne for at købe 
flere varer hos øens butik.  
Punkt 2 
Fjernelse af forpligtelsen til at 
have åbent 4 dage/ uge i vinter-
perioden er uacceptabel/risikabel 
for den fremtidige drift af Havne-
høkeren på grund af evt. yderli-
gere nedgang i vinteromsætning. 
Sejlerlokalet kan ikke skrives ind 
i lejekontrakten. Beboerforenin-
gen ejer ikke lokalet. 
Punkt 3 
Havnehøkeren overtager initiati-
vet til kontakt til håndværkere 
m.fl. og indhentelse af tilbud på 
vedligehold og reparation. Behov 
drøftes med bestyrelsesmedlem 

Henning Grenaa. Godkendes af 
bestyrelsen via henvendelse til 
kassereren Lis. 
Havnehøkeren overtager initiativ 
til fondsansøgninger vedr. lokaler-
ne. Bestyrelsen er afsender på an-
søgningerne.  Jørgen Larsen sikrer 
it-mulighed til havnehøkerens søg-
ninger efter fonde. 
Generelt foregik mødet i en god, 
munter og konstruktiv atmosfære. 
Bestyrelsen erkendte sit ansvar for 
forsinkelse af nogle opgaver, og 
forståelse for havnehøkerens irri-
tation herover. 
Enighed om at forbedre indbyrdes 
kommunikation og tone mundtligt 
og skriftligt. 
Jørgen Larsen udarbejder en mø-
deplan for minimum et år, med 
første møde i august 2016 

Beboerforeningens møde med Havnehøkeren 

                                  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 52,4  

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 35,7  

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 38,0  

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   

enings bestyrelse, at overtage de 
forpligtelser, der ellers påhviler en 
udlejer. Dels vil det fritage besty-
relsen for noget arbejde, dels vil 
det spare os for en masse frustrati-
oner og ventetid. Der er udfordrin-
ger nok i forvejen for nervesyste-
met... 
3. Vi ønsker at få slettet § 3 i vores 
lejekontrakt, hvori der kræves 4 
dage åbent i 4 timer i Høkeren året 
rundt. Ikke fordi vi så straks vil 
lukke om vinteren, men for at imø-
degå en evt. opsigelse af vores 
kontrakt, i det tilfælde det ikke 
længere er muligt at holde så me-
get åbent i vinterhalvåret. Vi har 
banket en okay sommerforretning 
op, den har vi ikke lyst til at opgi-

ve eller se gå til anden side.  
Man siger, at det er en livsstil at 
være selvstændig, men med dette 
krav i kontrakten, ophæves det der 
med selvstændighed i nogen grad 
og forvandler det til en social vin-
terforanstaltning, hvor hele udgif-
ten for denne foranstaltning er på-
lagt købmanden. 
 
En sidste opfordring: kom med 
ønsker hvis I synes, der er varer,  
vi mangler at have på hylderne og 
kom endelig med kritik, ris og ros! 
Og hvis du/ I har tid og lyst til at 
blande jer i butikken i vinterhalv-
året, så skal I være mere end  vel-
komne, det ville være dejligt!  
Med 6 år "i sadlen" her på Femø, 

har vi vist vist, at vi synes det er et 
dejligt og rart arbejde, og at vi ger-
ne fortsætter, er der heller ingen 
tvivl om, men der skal bedre ba-
lance i tingene. Læs ikke dette ind-
læg som en kritik, blot som oplys-
ninger om tingenes tilstand og je-
res mulighed for at være med til at 
bestemme, om der fortsat skal væ-
re en helårskøbmand på øen. 
 
Vores årsregnskaber ligger altid i 
Høkeren, og alle er velkomne til at 
kigge i dem og blive overbevist 
om, at tingene er, som vi fortæller. 
 
Støt din nabo og handl lokalt - vel 
mødt på havnen hos Høkeren 
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Sommer åbent 
I Havnehøkeren 

 

Hver dag fra 8 - 12 
og igen fra 15 - 18 

 
Er vejret godt og havnen 
fuld, holder vi åbent hele da-
gen. 

I skole ferien åbent hver 
dag fra 8 - 20. 
 

Vel mødt i Høkeren  

- en anderledes købmands-
butik med alt det du har 
brug for og en hel masse an-
det! 
 

  havnehoekeren@gmail.com 

  Tlf. 54926203 eller 
          50434282 
   www.havnehoekeren.dk 
-  og vi er også på facebook 

 Havnehøkeren 
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Papirskraldespand: Hver  4. uge. 
Dagrenovation Nørreby: Lige uger    
Dagrenovation Sønderby: Ulige uger   

 
Storskrald:  1/4 - 31/10   Onsdage 15  -  17 
   1/4 - 31/10  Lørdage 10 - 13 
1. lørdag i mdr. 1/11 - 31/3 Kl. 10 - 13 

Afhentningstider for skrald: 

 Femø Jazz Festival hædret med fornem pris 

Stort tillykke skal lyde herfra! 

Sommer på Femø har siden 
1970 hængt uløseligt sammen 
med fede jazzrytmer og glade 
jazzgæster i hobetal. Og vi har 
grund til at være stolte af vores 
lille Festival, der år efter år 
sætter øen på den anden ende i 
starten af august. 
I slutningen af november sidste 
år vandt Femø Jazz Festival 
den prestigefyldte pris som lan-
dets bedste livejazz arrangør. 
Det skete ved prisuddelingen 
Danish Music Awards Jazz, 
der blev afholdt den 30. no-
vember i Bremen Teater i Kø-

benhavn. 
Femø Jazz Festival blev hædret  
for sin evne til at bringe live-
jazzen ud over scenekanten og 
skabe de bedste rammer for 
gode koncertoplevelser for bå-
de publikum og musikere. 
Jørgen Vad og Jens Erik Ki-
strup tog imod prisen på sce-
nen og takkede. Prisen uddeles 
hvert år i samarbejde mellem 
Jazz Danmark og Koda. 
 
I år afholdes festivalen fra tirs-
dag den 2. til søndag den 7. 
august.    LBJ 

Jørgen Vad og Jens Erik Kistrup takker for prisen. 
Til venstre ses vært Master Fatman. Foto: Face-
book  

Tillykke til Grethe og Egon som 
fejrede diamantbryllup d. 20. maj. 
I næste nummer af Talerøret brin-
ger vi et interview med diamant- 
brudeparret. 

”Udsyn fra Femø ”                                                                    

Mindebænken for ’Digterprovsten’ 
Kurt E. Johansson står nu ud for 
kapellet ved Femø Kirke. Bænken 
blev sammen med digtsamlingen 
”Udsyn fra Femø” præsenteret ved 
et velbesøgt arrangement på Præ-
stegården onsdag d. 20. april.             
Gitte Marquardt, som havde fået  
ideen til bænken, trak dækkenet til 
side og afslørede - med henvisning 
til Kurts svenske aner - en blå 
bænk med gul skrift, nemlig vel-
valgte citater fra Kurt E. Johans-
sons digte. Hans bror Per-Olof Jo-
hansson, som sammen med beboer-
foreningen og Kurts søn, Rasmus  
Manley, har stået for udgivelsen  
 

 
læste enkelte af digtene op. Inge 
-Lise Bisted læste en af Kurts hi-
storier, som han dog selv havde 
kaldt et digt. 
Bænken indgår nu i den række af 
bænke, som er opstillet rundt om 
på Femø og kan måske inspirere til 
køb af digtsamlingen, som kan er-
hverves på Femø og i den alminde-
lige boghandel over hele landet. 
      
                   POJ/ILB         

 
Flaskepost fundet på Askø 

 
Til Lilleøs kyst hørende under 
Askø er ankommet en flaskepost 
– så vidt jeg kan læse fra Liva 
12 år. 
Desværre er det skrevet med far-
veblyanter, som er løbet ud og 
gjort tekst og mailadresse utyde-
lig. Så jeg er lidt ked af ikke at 
kunne give hende svar. Hvem 
kender Liva på Femø  ?? 
Venlig hilsen 
Sally Møller Hansen  
sally41hansen@gmail.com 

 

Affaldsindsamlingsvers 
 

Vi er to Femø-piger, 
der har samlet 8 sække affald 

på Femøs veje og stier. 
Nu håber vi blot,  

at hver en kvinde og mand 
vil benytte offentlig eller  

egen skraldespand. 
  

Johanne og Annelise 

mailto:sally41hansen@gmail.com
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Beboerforeningen Femø 
Formand 
Jørgen Larsen 
Ll. Strandgårdsvej 15 
5121 4485 
 

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 Søren Schack Hansen 
Askhavnsvej 72 
5150 7020 

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 

Foreninger mv. Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

Femø Museum ved 
Annelise Svensson   
3060 8280 

Edith og Arne Andersen    
        

Birthe og Bo Havsland Hanne B. Norup Carlsen 
og Ernst Hvidt Brejner 

Vivi og Erik Andersen Kirsten Bøttiger og  
Peter Heiberg 

Heidi Nübling og  
Thilo Scheurmann 

Agnete og Tage Andersen Annette og Henning Hellwing Karen og Gert Olsen 

Ebba og Evald Andersen Knud Henrichsen Sonja og Henning Olsen 

Marianne og Ulrik Andreasen Hanne og Niels Henriksen Tommy Olsen og  
Rikke Wolff 

Aase og Ove Anthonsen Else Henriksen Finn Pedersen 

Anette Hougaard Bagge 
og Søren Banke 

Malene Hessov og  
Morten Grobbe Hansen 

T. Pedersen 

Steen Bang Mette og Peter Houmøller Ritta og Vagn Pedersen  

Hans Henrik Bardram Mireille og Jacob 
Højriis 

Marianne Hassø og  
Hans Henrik Petersen 

Bjarne Bech Per Høy Susanne Parsbæk Petersen og 
Ole Skibdal 

Kirsten Bentsen Ingrid Windelev Ibsen Poul Vestervig Poulsen 

Linda Bielefeldt  
Henrik Øhl 

Birgitte Dahl Iversen Anne Raun 

Anette og Michael Bjørne-
borg 

Inge-Lise Bisted og 
Ebbe Jacobsen 

Anni og Karl-Heinz Remar 

Tove Bjørnum og 
Jan Klingenberg Beck 

B. Marie Jakobsen Benny Ringtved 

Krista Hyldmar og  
Georg Brack 

Søs Norup Jakobsen Gerda og Ib Rommelhoff 

Dorthe Carstens Nancy og Niels Jørn Jensen Hanne Rosenvold 

Eileen Christensen og  
Asger Thomsen 

Annemette Jensen Esben Roug 

Kjeld Christensen Birgit og Ole Bryde Jensen Helen Ingerslev og  
Niels Henrik Roug 

Lis Christoffersen og  
Torben Lejre  

Emmy og Søren Jensen Ove Roug 

Sandra og Michael Santana 
Christoffersen 

Kirsten Jeppesen Lise Rerup og Søren Schmidt 

Grethe og Egon Danielsen Susanne og Hans Peter Juel Alice S. Sigurskjold 

Ulla og Poul Davidsen Lone og Jens Erik Kistrup Lissi Maj og Thorkild Kirk 
Simonsen 

Bente Engelbrecht Sisseli og Nils Krogh Tove Skovbo 

Marianne Kyhl Engelhardt  Pia Køppen Pernille og Peter Starcke 

Annie og Poul Fogt Lene og Kaj Larsen Annelise og Niels Svensson 

Helga og Peder Frederiksen Lis Rye og Jørgen Larsen Erica og Palle Sørensen 

Aase Maj Früwirth Nina Bryde og Søren Larsen Tove og Knud Sørensen 

Sophie L. Gammeltoft 
og Erik Peter Hegnhøj 

Jørgen Lauge Laugesen Hanne og Michael Tambour 

Anna og Henning Grenaae Kirsten Laursen Lone og CarstenVindnæs 

Edith og Niels Grymer Bente Lorenzen Anni og Torben Engelbrecht-
Vindnæs 

Jette og Børge Hansen Susanne Lundwald og  
Peder Johansen 

Kisser Brøndum og  
Peter Warnar 

Gitte Nygård og 
Hans Chr. Hansen 

Finn og Lone Løndal Susanne og Flemming Westen 

Kirsten Meisner og  
Preben Hansen 

Finn Madsen Dorthe Krøyer og  
Ole Willersted 

Mimmi og Søren Schack 
Hansen 

Carl Nielsen Mariann og Ole Wowern 

Stig V. S. Hansen og  
Ann-Mari Aggergaard 

Ninna og Per Nielsen   
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Udkommer igen primo september 2016  

 

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 

Begivenhedskalender  for sommeren 2016 

Lørdag d. 5. 
På stranden ved havnen  
Kl. 12.00 Blå flag hejses 
Uge 25 til 33 Kvindelejren 
Se hver uges tema på: 
www.kvindelejren.dk 
Torsdag d. 23.  
Sankt Hans aften på stranden ved 
havnen.  
Kl. 19.00  -  Fællesspisning 
Kl. 21.30  -  Båltale på stranden 
Lørdag d. 25. 
Generalforsamling i Bådelauget 
Femø Kro kl. 10.00 
Onsdag d. 29, 
Travetur med Annelise 
Starter ved færgelejet 
Torsdag d. 30. 
Årets fodboldmatch mellem Kvin-
delejrens Football Club og Femø 
All Stars 
Kl. 15.00 på Stadion i Bækkenet 

Onsdag d. 06.  
Travetur med Annelise 
Starter ved færgelejet kl. 10.15 

Femø Klassisk på Femø Kro 
Koncert kl. 19.00 
Lørdag d. 09. 
Turismens dag 
Se udsnit af program inde i bladet 
Femø Kro kl. 18.00 
Fællesspisning 
Onsdag d. 13.   
Grøn cykeltur med Annelise 
Starter ved færgelejet kl. 10.15 
Femø Klassisk på Femø Kro. 
Koncert kl. 19.00 
Sommeryoga på Kursuscentret 
Kl. 19.00 til 21.00 
Torsdag d. 14.  
Kursuscentret  -  Sommeryoga  
Kl. 09.30 til 14.30 
Fredag d. 15.  
Kursuscentret  -  Sommeryoga  
Kl.09.30 til 14.30 
Lørdag d. 16.  
Kærlighedskoncert med Søren 
Stenderup på Højriis 
Kl. 18.00. Menu kr. 100,- Musik-
ken starter kl. 19.00. 
Tilmelding SMS til 53961207 

Onsdag d. 20.  
Grøn cykeltur med Annelise 
Starter ved færgelejet kl. 10.15 
Femø Klassisk på Femø Kro 

Koncert kl. 19.00 
Onsdag d. 27.  
Femø Klassisk på Femø Kro 
Koncert kl. 19.00 
Onsdag d. 27. 
Individuel Triatlon kl. 10.00 
Søndag d. 31. 
Familie Triatlon kl. 10.00 

2. august til 7. august 
Femø Jazz Festival 
Se program på www.femoejazz.dk 
Tirsdag d.  2.  
Helstegt pattegris og underhold-
ning 
Højriis fra kl. 18.00 
Højriis Galleri d. 3. - 5.  
Fernisering v/Jeannette Lauridsen,  
Yvonne Nielsen og Jenny Peder-
sen 
Lørdag d. 06.  
Peder Madsens Mindekoncert 

Madsens Vænge i Sønderby  

kl. 13.00           

Jazz koncert i Femø Kirke 

New Orleans Shakers Feat 

Denise Gordon kl. 15.00 

Torsdag d. 30. Femø Kultur-
kreds 

 

Højriis Galleri 
Café og B&B 

Lækker mad til rimelige penge 
Galleri med kunst og nips 

 Loppemarked  
Bed and Breakfast 
 Hyggelig gårdhave 

Søde værter 
Åbent alle dage fra 11.00-22.00 

Vi henter gerne på havnen.  
Ring blot på 5396 1207 

Se menu m.m. på 
www.bednbreak.dk 

JUNI 

JULI 

AUGUST 

http://www.bednbreak.dk/

