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Femøbussen          Telebus 
Ruten køres af:    
Vognmand Ole Andersen, Femø 

 

Tlf. 5471 5040      4028 0040 

Gratis kørsel  mandage og ons-
dage efter denne plan.  

 

Dog ikke i juli og august og  
mellem jul og nytår 

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  

Torsdage: Kl. 9.00 kørsel til læge, returkørsel aftales efter behov (Kører ikke juli og august og mellem jul og nyt-
år) 
*) Kører på onsdage fra uge 40 til og med uge 13 

Bestilling af kørsel senest 1 time før færgens ankomst/afgang mandag til fredag mellem kl. 8.00-12.00  
#)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. 
Oplag 300 

 

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: 80 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 

  
  

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 

Marie Jakobsen      Kasserer 
Chris Grube Petersen  

Henning Grenaae 

Lis Christoffersen  

Ove Roug 

 

Bank:    Jyske Bank 

   0693-0000080799 

   Cvr 29866600 

Redaktionsgruppen: 
Marie Jakobsen, ansvarshavende redaktør 
Laura Bisted Jacobsen 

Inge-Lise Bisted 

Søren Schack Hansen 

 

Salg af annoncer: Torben Lejre 

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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Indkaldelse til FBF gene-
ralforsamling 

Redaktionens indspark 

Følg med i Palle Sørensens spændende historie om  
Mejeriet, der starter i  dette nummer og fortsætter i de næ-
ste numre. 

Så er vi startet på et nyt år. Foråret er kommet, og der har allerede 
været godt nyt! Femø har fået sit gamle postnummer 4945 tilba-
ge. Se billeder af fejringen af det inde i bladet. 
 

Vi har modtaget jeres indbetalinger, medlemstallet er på nuværende 
tidspunkt næsten det samme som sidste år, antal abonnenter er fal-
det en del, men fadderskaberne er steget - og tak for det.  Der er 
plads til mange flere. 
Vi vil igen i år udsende en venlig  påmindelse sammen med bladet 
til de, der modtog bladet sidste år og endnu ikke har betalt i år. Hvis 
I ikke længere er interesseret, så se bort fra denne skrivelse. 
 

Til dette blad har vi fået rigtig meget stof. Det er vi selvfølgelig me-
get glade for, men desværre kunne vi ikke få plads til en artikel og 
et gennemført interview. Det kommer med næste gang. 
 

Vores redaktionsgruppe er blevet lidt mindre. Vagn er stoppet. Vi 
siger tak for den tid han har arbejdet sammen med os, især for det 
store arbejde han har ydet med indkøb og installation af vores nye 
computer. 
 

Vi ønsker alle et rigtig dejligt forår! 
M.J. 
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Tillykke Femø 

Efter en meget positiv afstem-

ning med underskriftindsamling 

på Femø, vedrørende spørgsmå-

let om Femø skulle have sit eget 

postnummer, er vi kommet et 

stort skridt videre. Det blev be-

sluttet i Post Nord, at det kun 

skulle være de fastboende på 

øerne, som skulle stemme om 

postnummeret. Derudover kunne 

alle erhvervsdrivende og for-

eningsformænd afgive en stem-

me. Det var kun ganske få, der 

ikke var at træffe på Femø i af-

stemningsperioden, og der var 

100 % tilslutning for, at vi skulle 

have vores eget postnummer.  

Det bliver det gamle postnum-

mer 4945, som vi får tilbage. Vi 

har lige i skrivende stund fået 

endelig bekræftelse på fra Post 

Nord, at skæringsdagen bliver d. 

1. marts 2017. Vi arrangerer en 

reception i dagens anledning, 

hvor vi inviterer hele 

”verdenspressen”, og benytter 

anledningen til at ønske hinan-

den tillykke. Husk at man selv 

skal ændre til dette nye postnum-

mer hos alle kontakter, så alt i 

fremtiden bliver sendt til den nye 

adresse med ændret postnummer. 

Post Nord udsender pressemed-

delelse om det nye postnummer, 

men det betyder ikke nødvendig-

vis, at alle kontakter læser dette 

og ændrer til det nye postnum-

mer 4945 Femø. 

Generalforsamlingen 

I dette nummer af Talerøret er 

der også en indkaldelse til gene-

ralforsamling i Femø Beboerfor-

ening. Vi har på generalforsam-

lingen i år et par forslag til kon-

tingentforhøjelse og et par ved-

tægtsændringer. Vi er en lille 

gruppe, som har set på vores 

vedtægter i Femø Beboerfor-

ening, for at se om de er tidssva-

rende og passer til vores virke, 

og måde at organisere os på. 

Dette har bevirket, at vi på vores 

kommende generalforsamling, 

har et par ændringsforslag til vo-

res vedtægter. Derudover er der 

valg til et par bestyrelsesposter. 

Mere om dette inde i bladet. 

Husk at sætte X i kalenderen til 

generalforsamling, lørdag d. 1. 

april 2017, på Femø Kro. Vi har 

sat denne dato på kalenderen / 

årsplanen, som vi lavede i efter-

sommeren 2016, så alle kan sæt-

te datoen af i god tid. Indkaldelse 

bliver også sat på tavlerne og på 

Femøs hjemmeside. 

Lolland Turistråd 

Vi har fået valgt Annelise Svens-
son ind i Lolland Turistråd som 
repræsentant for alle tre øer. Vi 
opstillede hende fra Femøs side 
som kandidat til posten, og efter 
en snak øerne imellem opnåede 
vi enighed med Fejø og Askø, at 
hun blev valgt til denne post. 
Lolland Turistråd arrangerede i 
år en dag på Færgen Tårs – 
Spodsbjerg, hvor vi sejlede 2 
dobbelt ture fra 10.00 – 14.00, 
medens der var møde / konferen-
ce om bord. Der var ca. 90 delta-
gere fra Lolland til dette arrange-
ment, hvor selvfølgelig alle 3 øer 
var repræsenterede. Det var     

Inge-Lise Bisted og undertegne-
de, som fik lov til at tage på tur 
som repræsentanter for Femø på 
denne dag. Vi oplever den nyud-
nævnte turistchef Marie Louise 
Friderichsen som en energisk 
turistchef for Lolland. Jeg har i 
flere henseender været sammen 
med hende, og jeg føler i høj 
grad, at hun brænder for at pro-
movere Lolland, ude i ”den store 
verden”.  
 

Solceller på Det Gule Magasin 

Det er efterhånden et par år si-
den, at vi begyndte på projektet 
vedr. solceller på Det Gule Ma-
gasin for at hjælpe Havnehøke-
ren med nedsættelse af udgifter-
ne til elforbrug. Der har været 
”mange sten på vejen” i dette 
projekt, men vi kan glæde os 
over, at det har været anstrengel-
serne værd, og at vi snart er ved 
vejs ende med det. Og jeg kan 
kun sige, at Søren Schmidt har 
trukket et stort læs i denne for-
bindelse. Mange tak for det, Sø-
ren.  
 

Havnehøkeren 

Vedr. hjælp til Havnehøkeren er 
der en arbejdsgruppe, som 
”vender mange sten” for at finde 
ud af, hvordan det er muligt at 
hjælpe havnehøkeren i de 
”tynde” perioder i året. Der er 
forskellige repræsentanter med i 
denne arbejdsgruppe, men det er 
ikke noget, der bliver styret af 
Beboerforeningen, selvom der er 
repræsentanter med i gruppen, 
som også er med i bestyrelsen i 
Beboerforeningen. Men vi er sta-
dig en gruppe fra Beboerforenin-
gen, som holder faste møder med 
Havnehøkeren om de ting, som 
er relevante for samarbejdet mel-

Nyt fra Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 
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lem beboerforening og Havnehø-
keren.  
 

Færgefart – samarbejde 

Vi har en aftale imellem os ø-

kontakter fra alle 3 øer, færgele-
delse og mandskabet på færgerne, 
at vi vil holde samarbejdsmøder 
kontinuerligt igennem kalender-
året, så vi får afklaret forventnin-
ger til hinanden, både med hensyn 
til specielle aftaler ved arrange-
menter på øerne, og hvis der er 
samarbejde mellem øboere og 
færgepersonalet, som man enten 
kan få rost hinanden for, eller få 
justeret ind, inden der er noget 
som ”løber af sporet”. Vi har lige 
holdt et sådant møde, og vi var 
alle enige om, at det var et godt 
og konstruktivt møde, hvor vi fik 
klaret mange relevante ting, både 
i forhold til de arrangementer vi 
har på øerne, hvor vi hver især 
gerne vil have lidt ekstra ture med 
færgen, som f.eks. på turismens 
dag m.m., og samarbejdsrelatere-
de ting fra hverdagen på de 3 fær-
ger. 
 

Turbo-udvalget 
Vi har lige afholdt et såkaldt Tur-
bomøde, hvor vi bl.a. lavede afta-
ler om, hvad vi vil satse på i år, 
på vores turismens dag på Femø. 
Som vi også har skrevet i vores 
årsplan, har vi fastsat datoen til 
turismens dag til lørdag d. 8. 
juli. Vi har samtidig aftalt, at vi 
også i år finder en kunstner, som 
vil lave et nyt motiv til en Femø T
-shirt, så vi kan godt begynde at 
glæde os til denne T-shirt.  
 

Høring i folketinget – ”Den blå 
landevej” 

Tilbage til virkeligheden er over-
skriften på et lille indslag vedr. 
vores færge til Femø. Det var en 
mørk og blæsende aften på 
”Kragenæs” havn. Der sad en 
mand i en bil og læste i den sidste 
nye avis i det svage skær af lyset 
på landgangsrampen til færgen. 
Det kunne alt sammen godt være 
indledningen til en krimi, men det 
var bare undertegnede, som havde 
været til høring i folketinget vedr. 
takstnedsættelser på vores færger 
til øerne, og skulle efter at være 
ankommet til Kragenæs have slå-
et ca. 3 timer ihjel, inden den sene 
færge kom og hentede mig. Jeg 
tænkte egentlig ikke så meget 
over det selv, før der var en, som 
ringede til mig for at spørge, om 
jeg var kommet godt hjem, efter 
vi skiltes i København kl. 16.20. 
Men en høring på ca. 3 timer i 
folketinget, vedr. ”Den blå lande-
vej”, kan hurtigt tage ca. 16 timer 
i alt, når man bor på en ø, og når 
den sidste ordinære færge er spa-
ret væk i to og en halv vintermå-
ned, og man derfor først kan 
komme med den, man kan bestille 
til kl. 23.00. Men når man ved, at 
det er noget, som er med til at 
redde økonomien i færgeregnska-
bet, kan man som øboer leve med 
meget. Men på trods af denne lidt 
negative udregning vedr. den lidt 
forlængede rejsetid, var det en 
rigtig god dag på Christiansborg 
med positive tilsagn / løfter fra 
politikerne, at ”den blå landevej” 
i store træk vil være indført medio 
2019. Dog med et lille minus, at 

det til den tid vil være indført, 
undtagen i selve skoleferien. Mi-
nisteren på området Simon Emil 
Ammitsbøl, er nervøs for, at der 
kan være kapacitetsproblemer på 
færgerne i sommerferien, da der i 
forvejen er mange med færgerne 
på denne tid af året. Men vi satser 
alle på, at landevejsprincippet på 
sigt vil blive indført hele året, og 
også i sommerferien. Og det var 
alt i alt en positiv dag på Christi-
ansborg med mange positive til-
bagemeldinger fra øerne, at det 
havde givet betydelig mere trafik 
på færgerne rundt om i landet, og 
at det var rigtig godt for erhverv 
og aktiviteter på øerne efter den 
første start på den takstnedsættel-
se, som startede i efteråret 2016. 
Så vi kan derfor kun glæde os 
over, at det nu er lovet, at vi er  
godt på vej til det endelige mål, 
”Den blå landevej” i år 2019. Jeg 
tror, at jeg har skrevet det før, 
men det man mener med ” Den 
blå landevej”, er, at det skal koste 
det samme, at blive transporteret 
en kilometer på vandet som på en 
landevej. Og dette betyder i kr. og 
øre, det vil koste 1.28 kr. pr. per-
son pr. km., og 3.64 kr. for en bil 
pr. km., men afhængig af længden 
på sejlturen, vil det koste et mini-
mumsbeløb på ca. 20.00 kr., for 
en tur med færgen. Den gennem-
førte godsstøtte til erhvervstrans-
port har også styrket erhvervene 
på øerne rundt omkring i landet, 
så man kan godt sige, at det ser en 
lille smule positivt ud i øjeblikket. 
 

Jørgen Larsen 

Invitation 

LAG Småøerne og Ø-Sammenslutningen besøger Femø 

Torsdag den 23. marts 2017 

Program: 
• Ø rundtur 
• Møde med Femø Beboerforenings bestyrelse 

• Offentlig møde ca. 19.30 

Her fortælles om Ø-sammenslutningen og deres arbejde og om LAG/FLAG og støttemuligheder 
 

Alle inviteres hermed til denne aften, der starter med fællesspisning kl. 18.00 og/eller offentligt møde 
kl. 19.30. 
Tilmelding til spisning sker på Femø kro, der kommer nærmere om menu og pris - se tavlerne m.m. 
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Vi har nok alle prøvet, at et privat 
budget er så stramt, at det kan 
vælte hver måned ved en beske-
den, uforudset udgift. 
Sådan har vi i flere år haft det i 
Femø Beboerforenings bestyrelse. 
Det dræner energi og besværlig-
gør arbejdet og muligheder for at 
”springe på” nye, gode initiativer.  
Vi mærker heldigvis god opbak-
ning fra medlemmerne af Beboer-
foreningen til vores arbejde. Alle 
kan selvfølgelig ikke være 100% 
enige i alt, hvad vi beslutter og 
sætter i værk. Men vi glæder os tit 
over, at når der på Femø er over-
vejende stemning for en plan, så 
kan vi iværksætte den med bred 
opbakning. Det er på pengesiden 
det kniber for os. 
Vi har med succes søgt fondsmid-
ler til diverse projekter – og det 
vil vi fortsætte med. 
Vi har sparet, hvor vi kunne – og 
det vil vi fortsætte med.  
Vi har skaffet indtægter og til-
skud, hvor det var muligt – og det 
vil vi fortsætte med. 
Vi vil ikke ændre praksis med at 
arbejdet i bestyrelsen er frivilligt 

og ulønnet – og at det samme gæl-
der for deltagere i diverse prakti-
ske projekter til gavn for øen/os 
alle. Men vi vil for eksempel ger-
ne kunne sørge for/betale for lidt 
forplejning til alle de frivillige, 
der slider med et fælles praktisk 
projekt.  
Vi vil også gerne have råd til at 
betale for reparation og vedlige-
holdelse af vores udlejningscykler 
og klubhuset og bare have ”lidt på 
kistebunden”, hvis f.eks. en større 
reparation af det gule magasin 
trænger sig på. Det skal hvile i sig 
selv økonomisk, så her er  det 
mest et ”likviditetsproblem”, vi 
skal have løst.  
Du kan på figuren på næste side 
se en oversigt over vores indtæg-
ter og hvad vi bruger dem til. 
Vi synes grundlæggende, at vi har 
et ufatteligt lavt medlemskontin-
gent.  
Vi vil fastholde, at kontingentet 
skal ligge på et overkommeligt 
niveau.  
MEN, vi har behov for at hæve 
kontingentet mærkbart. Vi skal 
stadig holde os indenfor et niveau, 

hvor ingen med rette kan sige, at 
de ikke har råd til at være medlem 
af Beboerforeningen og betale for 
foreningens indsats til gavn for 
fællesskabet på Femø. 
Kontingentsatsen for at være med-
lem af Beboerforeningen er pt. 
150 kr. – om året. For det beløb 
får man samtidig et gratis abonne-
ment på ”Talerøret”, som ellers 
koster 125 kr. om året. Af de 150 
kr. betaler vi 50 kr. videre til Sam-
menslutningen af  danske småøer. 
De penge går til at drive det helt 
nødvendige fælles arbejde for 
småøernes særlige interesser her-
under produktion af et blad, 
Øposten, så dem er der behov for. 
Vi er i bestyrelsen enige om, at 
en forhøjelse af medlemskontin-
gentet til Beboerforeningen fra 
150 kr. til 200 kr. – årligt er bå-
de rimelig og passende nu.  
Forhøjelsen er procentvis stor. 
Den er faktisk på 33,3%. Men i 
kroner om året fortsætter vi på 
et kontingentniveau, hvor alle 
kan – og forhåbentlig – vil være 
med. 

 

Kassen er næsten altid næsten tom 

Materiale til Femø Beboerforenings Generalforsamling 

 

• Indkaldelse og dagsorden (se også bagsiden) 
• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
• Regnskab 2016 

• Budget 2017 

• Forslag til kontingentforhøjelse (se også nedenfor) 
Kan findes på hjemmesiden femo.dk 

 

"Pærealleen" og Pigmosen - kom og vær med til naturpleje. 
Nu er vi ved at være klar til at gå i gang med de første projekter med naturpleje for at gøre Femø endnu me-
re attraktiv for turister og os selv. Begge projekter er vurderet af lokal naturekspertise af hensyn til beplant-
ning og dyre/fugleliv - og godkendt af lodsejer. 
 

Vi har brug for friske folk til at give en hånd med. Vi satser på weekenden 18. - 19. marts 2017, hvor vi vil 
fjerne tjørn mellem pæretræerne ved Kongevejen og fremhæve de mange flotte pæretræer i forskellige  

gamle sorter 
 

Alle er velkommen til at melde sig til og deltage. Du kan skære eller slæbe til 
flishugger -  eller komme forbi med lidt varm kaffe e.l. til deltagerne i arbejdet - 
enhver hjælp er velkommen. 
Så kom og vær med, også meget gerne, hvis du ikke før har været med i fælles-
skabsopgaver. Det plejer at være rigtig hyggeligt og sjovt.  (Fortsættes næste side) 
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Femø fejrer nyt / gammelt postnummer 4945! 

Vi har endnu ikke et konkret forslag til tidspunkt for projekt Pigmosen, hvor vi skal have beskåret noget 
krat m.v. så der bliver indkik til den smukke mose. Vi satser også her på marts/april 2017. 
 

Vi oplyser nærmere om tid og sted , så hold øje med tavlerne og www.femo.dk 

I, der er tilmeldt Beboerforeningens mailingliste får også besked via mail. Er du ikke på maillisten,  kan du 
henvende dig til Beboerforeningens formand Jørgen Larsen. Send en mail herom til:  jlr@larsen.mail.dk 

 

På vegne af planlægningsgruppen: 
Palle Sørensen, Flemming Bech og 

Ulrik Andreasen 

tlf. : 2053 7755 - mail: marianne.ulrik@hotmail.com 

Femø Beboerforening 
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Arkivet har en stor samling af erhvervs- og foreningsarkivalier fra de mange forskellige erhverv og for-
eninger, der har været og er på Femø.  
Arkivalierne bliver løbende registreret i arkivprogrammet Arkibas 5. Det er så muligt på arkiv.dk at se, 
hvad der er registreret om de forskellige foreninger. 
Fra Femø Andelsmejeri har arkivet et stort antal arkivalier. Hele tre store arkivkasser er fyldt, og dertil 
kommer et stort antal protokoller. Mejeriets forhandlingsprotokoller fra starten i 1889, til det blev lukket i 
1969, er alle bevaret. 
Samtidig med registreringen af de mange arkivalier er protokollerne gennemlæst, og derigennem har det 
været muligt at fortælle mejeriets historie fra start til slut. Det vil være for omfattende, at bringe hele hi-
storien i Talerøret, da det vil fylde et helt nummer, men redaktionen har fået historien, som så kan bringes 
løbende, når der er ledig plads.  
 

Palle Sørensen 

Nyt fra Lokalhistorisk arkiv 

Da Femø Andelsmejeri blev etab-
leret i 1889, var det ikke det første 
mejeri på Femø. Forud havde der 
været to andre mejerier. Et privat-
mejeri og et aktiemejeri. De havde 
dog begge en meget kort levetid. 
Privatmejeriet var indrettet i Hans. 
H. Frimands købmandsgård i Søn-
derby (Damstrædet 51). Den initi-
ativrige købmand, der også havde 
etableret Femø Havn, opførte i 
1881 en ny købmandsgård efter en 
brand. Ud over købmandshandel 
blev bygningen indrettet med ba-
geri og mejeri i kælderen. En nid-
kær birkedommer på Fejø og sog-
nefogeden på Femø indledte en 
sag imod Hans H. Frimand om 
assurancesvig efter branden. De 
mente, at han havde opgivet vær-
dien af sit varelager for højt og 
dermed fået for stor erstatning.  
Hans H. Frimand valgte efter den 

lange opslidende proces at sælge 
sin forretning, hvorefter han flytte-
de til København og nedsatte sig 
som guldsmed. 
 Mejeriet i købmandsgården var et 
interessentskab imellem Hans H. 
Frimand og mejerist N. Frandsen. 
Da købmandsforretningen blev 
solgt i 1884, blev interessentska-
bet opløst, og mejerist Frandsen 
købte alt mejeriudstyr, som Hans 
H. Frimand ejede. Det drejede sig 
bl.a. om en 4 hk dampmaskine 
med kedel, mælkevogn og alt ud-
styr til smør- og ostefremstilling. 
Det hele beløb sig til 2.700 kr. 
Hvor længe mejerist Frandsen vi-
dereførte mejeriet i købmandsgår-
den under nye ejere er uklart, men 
på et tidspunkt kunne han ikke 
fortsætte mejeridriften i kælderen, 
så spørgsmålet var så, hvad gård-
ejerne med malkekvæg skulle stil-

le op med mælken. 
 En interessant diskussion kan 
man læse i referater fra møderne i 
Femø Drøftelaug.  Drøftelauget 
var vel Femøs første beboerfor-
ening. På møderne blev der disku-
teret alle fælles anliggender for 
øboerne, som færgefart, skolefor-
hold, vandkvalitet i brøndene og 
altså også fremtidig mejeridrift. 
Mejerist Frandsen udtalte, at han 
ikke selv kunne bygge et mejeri. 
Et forslag, om at sælge mælken til 
mejerist Nielsen på Fejø, kom og-
så på bordet. Dette forslag fik sko-
lelærer Werneburg op af stolen 
med følgende bemærkning: ” Lad 
jer ikke lokke af en mulig lille for-
del i øjeblikket, vi vil ærgre os 
bagefter, og det vil være en ydmy-
gelse, om vi skulle komme til at 
sælge mælken til Fejø.”  
 Så vidt kom det heller ikke, en 
række gårdejere etablerede Femø 
Aktiemejeri i 1886. De købte et 
stykke jord af gårdejer Jens An-
dersen i Sønderby og opførte et 
nyt mejeri. Aktiemejeriet havde 
dog kun en kort levetid. Den 6. 
juli 1889 blev Femø Andelsmejeri 
stiftet, og selskabet købte aktieme-
jeriets bygninger for 2.500 kr. Der 
foreligger ingen oplysninger om 
årsagen til skiftet fra aktieselskab 
til andelsselskab, men det er lige 
midt i perioden, hvor andelstanken 
virkelig fik rodfæste i landbruget. 
Driften af andelsmejeriet gik godt. 
Det var langt overvejende salg af 
smør til England, der gav gode 
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indtægter. Smørret blev afsat til 
grossister i København. Der blev 
også startet en osteproduktion. I 
forhandlingsprotokollen omtales 
en ostekælder på mejeriet, og i 
1890 lejer man også plads i køb-
mandsgårdens kælder til oplagring 
af ost. Skummetmælk, kærnemælk 
og valle blev leveret retur til an-
delshaverne. Hvert år var der et 
overskud, som blev udbetalt til le-
verandørerne som efterbetaling for 
leveret mælk.  
Et fast punkt på den årlige general-
forsamling var licitation af mælke-
ruterne. Der var tre mælkeruter: 
Nørreby vest, Nørreby øst og Søn-
derby. Prisen for mælkekørsel i 
1892 var for et helt år med to dag-
lige ture for Nørreby vest og Søn-
derby turen 675 kr. og for Nørreby 
øst 745 kr. Senere blev mælkeru-
terne opdelt i fire rute: Sønderby-, 
Østmose-, Barkmose- og Kalve-
moseruten.  Den mælkekusk, som 
kørte Barkmoseruten, skulle også 
stå for smørtransporten til havnen. 
I 1895 blev der lejet et stykke jord 
af Wederkinch Madsen (Ernas 
eng) til etablering af en iskule. 
Den kan man stadig se som en 
sænkning i terrænet.  Hver gård 
skulle køre 4 læs is og tang til ku-
len. Isen blev hentet i Bastmosen, 
hvor mejeriet løbende foretog op-
rensning af grøde og slåning af 
græs.  
Transporten af smørdritler gik via 
Madsnedsund til København, hvor 
de skulle ankomme hver torsdag 
for at komme med Englandsbåden. 
Skipper Harald Blak sejlede par-
ketruten til Madsnedsund. En rute 

som blev videreført af hans søster-
søn P. O. Hansen og igen af P. 
O.´s svigersøn Ernst Mejer Jensen 
og igen hans søn Jørgen Mejer 
Jensen. Ernst Mejer Jensen kom til 
Femø som mejerist, her mødte han 
også P.O. Hansens datter Edith, 
der var pige på mejeriet, og på den 
måde kom han ind i skipperfamili-
en. 
 En enkelt gang var der en klage 
over transport af smør sammen 
med svin. Grossereren i Køben-
havn ville opsige kontrakten, hvis 
svin og smør blev transporteret 
sammen.  I kontrakterne med 
smørgrossererne blev der altid ta-
get forbehold for øgede omkost-
ninger ved istransport.  
I 1885 må det have været en hård 
vinter, for i februar blev der lavet 
en aftale med saddelmager Johan-
sen om at trække smørdritlerne 
over isen til Bandholm for en pris 
af 1,40 kr. pr drittel. Hvis sne for-
hindrede Johansen i at trække slæ-
den, blev det samtidigt aftalt, at 
gårdejer Jens Rasmussen Smed 
ville køre det til 1,50 kr. pr. drittel. 
En drittel vejede 102 pund. 
Også i marts 1909 var der proble-
mer med at få transporteret smør 
på grund af isforholdene. Der blev 
lavet en aftale med Laurits Daniel-
sen, slagter Jochumsen og Anthon 
Geertsen om at transportere 28 
smørdritler over isen fra Krangs 
Stub til Vigsnæs for 2 kr. pr drittel. 
Laurits Danielsen meddelte næste 
dag, at de ikke ville gentage turen, 
da hestene på hjemturen flere gan-
ge var gået igennem isen. 
Mælken fra andelshaverne blev 

afregnet i forhold til smørprisen. I 
1895 var prisen 12 øre pr. kande. 
En kande svarer til 1,93 liter. Den 
første mejeribestyrer, andelsmeje-
riet ansatte, hed Christensen. Han 
blev i stillingen indtil 1894, hvor 
Valdemar Andersen blev ansat 
som mejeribestyrer.   
I 1900 opsagde mejeribestyrer 
Valdemar Andersen sin stilling for 
at nedsætte sig som ostegrosserer i 
Madsnedsund. Ud af 79 ansøgere 
valgte bestyrelsen at ansætte Vil-
helm Jensen som ny mejeribesty-
rer. Han besatte dette hverv indtil 
1942. Lønnen var fastsat til værdi-
en af 24 pund mælk af hver 1000 
pund, der blev behandlet på meje-
riet. Ud af denne løn skulle mejeri-
bestyreren også lønne det øvrige 
personale på 3 – 4 personer. I peri-
oden fra 1. maj til 1. november 
1901 blev der indvejet 1.245.186 
pund mælk. Den årlige smørpro-
duktion var 85.000 pund.  En op-
gørelse fra 1902 viser, at der var 
520 malkekøer fordelt på 80 an-
delshavere. I 1912 var det nået op 
på 86 andelshavere. 
Mejeriet fungerede også som bank, 
da Femø Kommune gentagne gan-
ge lånte penge. Det var måske, for-
di Rasmus Grymer både var sog-
nerådsformand og formand for me-
jeriet. 
Bygningerne fra aktiemejeriet blev 
løbende forbedret og bl. a. i 1891 
udvidet med 550m2. Perron og ny 
skorsten blev bygget i 1893. 
I 1906 blev der indrettet badean-
stalt i mejeriet, som alle øboere 
kunne anvende. Der var ovenikø-
bet lavet en prisliste.                                                                   
 

Vilhelm Jensen 

Mejeribestyrer 1900-1942 
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Fortsættes i de næste numre 
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Høkernyt 
Denne vinter har vi mærket en lille 

stigning i handlen, det er dejligt, 

der har også været tilflytning til 

Femø, det er også godt og velkom-

men, både på Femø og i Høkeren!  

Der har indimellem manglet varer 

på hylderne, det beklager vi !  

Men det er desværre også sådan, at 

der bliver fyldt for meget i Høke-

rens container af "for gamle va-

re"....mest pålæg, grøntsager og 

mælk, og det er ikke godt for noget 

eller nogen som helst og noget rig-

tig madspild.   

Selvom vi snart har været køb-

mænd på Femø i 7 år, er det svært 

at gætte sig til, hvor meget der er 

brug for at have hjemme til en uge. 

Hvem er hjemme? Hvor mange 

gæster kommer til Femø, og hvad 

har I/de brug for? Så vi må hjælpes 

ad med at det kan lade sig gøre at 

bevare en helårskøbmand! Og det 

er vigtigt fordi: 

Man mødes i Høkeren ! Og kan 
man ikke det, kommer Høkeren 
til dig ! 

Lige nu er det den rigtig svære tid i 

Høkeren, vores lagre er i bund og 

vi skal til at bygge op til somme-

ren. Sommervarerne går endda, der 

kan vi forhandle lidt ekstra kredit, 

men fødevarerne er der ikke så 

meget at gøre ved og diesel slet 

ikke. Så det er en udfordring at 

blive klar til de første gæster. 

Hjælp din nabo - handl lokalt !    

Hvis vi fortsat skal sidde med ror-

pinden til Høkeren i hånden, kom-

mer vinteren 2017 og fremover til 

at se anderledes ud. Vi bliver nødt 

til at have mere fri i vinterhalv-

året ! Denne vinter har vi haft brug 

for at tjene flere penge, og det har 

så hængt på Sussie, da Bo "hang" 

på Høkeren, vi ville gerne kunne 

deles om at tjene de ekstra penge, 

og så vil vi da også gerne bo sam-

men i stedet for Bo på Femø og 

Sussie i Næstved. Så derfor fore-

slår vi : 

Fredag kommer vi med varer og 

holder åbent fredag eftermiddag og 

lørdag formiddag. Sammen med 

Købmandsgruppen bliver der 

åbent en anden dag f.eks. Tirsdag, 

hvor vi kan få mælk hjem. 

Mælk, de andre varer på køl og  

grøntsager skal  forudbestilles til 

afhentning fredag, det vil spare 

penge og mindske madspildet. På 

den måde kan vi bedre sikre friske 

varer hele vinteren, samtidig med 

at I har større mulighed for at få 

præcis det, I ønsker. Det er ikke 

muligt at holde vores store sorti-

ment på denne årstid og ved at ind-

føre bestilling, undgår vi at skuffe 

kunder, som lige den dag mangler 

det, vi ikke har. 

Der vil stadig være et lille udvalg 

til at blive fristet af, men kan vi få 

så meget som muligt forudbestilt, 

vil det være en stor hjælp. 

Vi kan lukke ned for en del af kø-

leskabene og derved spare strøm, 

og hvis vi så også kan komme 

overens med FBF’s bestyrelse om 

åbningstider og vinterhuslejen, så 

skulle vinterhandlen været sikret et 

godt stykke ud i fremtiden ! 

Når nu der ikke er nok handel  til, 

at butikken er rentabel om vinte-

ren, bliver vi nødt til at tage et fæl-

les ansvar, så den nabo der ikke 

længere kører bil stadig kan få va-

rer ! 

Købmandsgruppen, som blev ud-

kommet af vores stormøde på Kro-

en i efterårsferien, er derfor åben 

for flere medlemmer, foreløbig har 

I mødt Inge-Lise og Hans Jacob i 

butikken, dejligt, og der er plads til 

flere !  

Så langt er der kommet en Femø 

kalender som sælges fra butikken, 

Hans Jacob har lavet en ny hjem-

meside www.havnehoekeren.dk, 

og der har været flere ideer på bor-

det. 

Så hvis du har lyst til  at give en 

hånd i butikken, stå ved kassen 

eller hjælpe på varedagene, har 

forstand på computere eller gøre 

rent ;-)  Eller måske er du god til at 

skrive ansøgninger eller designe 

nye "plakater" til færgen og tavler-

ne eller noget helt andet, så gi` et 

praj eller kom til at af vores åbne 

møder i gruppen !  

Til et af de første møder i Køb-

mandsgruppen kom forslaget om 

en "Selvbetjenningsdøgner" op. Vi 

syntes alle, at det var en super ide, 

men det syntes vores kunder ikke. 

Begrundelsen var dels, at  man var 

bange for at blive mistænkt for bu-

tikstyveri, hvis der nu skulle kom-

me til at mangle nogle varer, dels 

at man ikke kunne finde ud af det. 

Til den første indvending må vi 

sige, at hvis vi troede, tyveri var et 

problem, var forslaget slet ikke 

kommet op, endvidere skal vi have 

kameraovervågning pga. forsikrin-

gen, så hvis det utænkelige skulle 

ske, så kan vi se, hvem der har væ-

ret  der… 

Til den anden indvending må vi 

sige, at det kan nemt læres, og man 

kan evt. aftale at følges med nabo-

en indtil man synes at man har styr 

på det. 

Det ville kunne fungere sådan her : 

Du melder dig ind i Butikken, åb-

ner en konto, får et personligt chip 

kort og en vejledning. Du kan sæt-

te penge på dit kort hjemme ved 

din egen computer eller i Høkeren, 

og det virker som betalingskort i 

Høkeren. 

Hvis du så også sætter pengene ind 

på forskud, vil det hjælpe på butik-

kens likviditet.  

Når du så skal handle, åbner du 

døren med dit kort, samtidig tæn-

der lyset og kameraet, du tager en 

kurv og fylder den, går til kassen 
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Lørdag, den 3. december 2016  
Gennemførte FjF årets store vildtspil på kroen. Vi var noget spændte på fremmødet. Traditionen 
er, at første lørdag i november er reserveret til årets vildtspil. Det gik godt alligevel. Der var en 
rigtig god stemning blandt de små 100 deltagere.  
FjF planlægger i år at kunne holde traditionen. Lørdag, den 4. november 2017 kl. 1930 håber vi 
på, at kunne slå dørene op for ”det store vildtspil”!    
 

Lørdag, den 28. januar 2017 

Aflyste FjF årets første rævejagt med gæster på grund af bisættelsen i Femø Kirke. 
 

Lørdag, den 25. marts 2017 kl. 1000. 
Holder FjF generalforsamling i Præstegården med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Bestyrelsens aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalfor-
samling. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af 1 suppleant. 
10. Valg af 1 revisor. 
Eventuelt. 
 

NB! Dagsorden vil tillige fremgå af tavlerne og Femøs hjemmeside senest 3. marts 2017. 
Aktive som passive medlemmer af FjF er velkomne. 
 

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 4. november 2017). 

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

og skanner dine varer og til sidst 

dit kort. Nu er dit køb registreret 

og beløbet trukket på din konto !

Hurtigt, nemt og helt uden fis og 

sludder (måske kedeligt, så må du 

også komme, når der er betjening, 

hvis der har været problemer er 

det også her, vi kan rede dem ud.) 

Når du smækker døren bag dig 

slukker lys og kamera, kan det væ-

re nemmere ? 

Og er fordelene ikke indlysende, I 

får en Købmand der altid er åben !

Vi håber at vi får lejlighed til at 

snakke om disse ting på forårets 

generalforsamling i FBF, vi fore-

slår at øens købmand hvert år 

kommer på dagsordenen. Her kan 

vi så berette lidt om året der er gå-

et og snakke om nye tiltag, da Be-

boerforeningen er vores husvært, 

er det jo oplagt at snakke der, hvor 

beslutningerne skal tages !  

Sussie og Bo 

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

Lørdag den 29. april 2017 kl. 14.00 på Femø Kro/Kursuscenter. 
Dagsorden iht. vedtægterne udsendes til andelshaverne inden den 12. april 2017.   
Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest den 
15. marts 2017. 
Forslag kan også indleveres på adressen: Damstrædet 6, Femø, 4930 Maribo.  
Eller på mail: femovand@femovand.dk 

På bestyrelsens vegne 

Søren Schack Hansen, formand. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø 

Marts - April - Maj 
Marts 

Søndag d. 26. marts Midfaste kl. 13.00 

. 

April 

Søndag d. 16. april  Påskedag Kl. 13.00 

 

Maj 
Søndag, d. 21.maj 5.s.e. påske Kl. 13.00 

 

Alle tjenester er ved sognepræst Pia Pape 

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

Organist:   Henriette Pedersen 

Graver:  Georg Brack Træffes mandag  -  torsdag mellem kl. 09.00 og 12.00 på tlf. 2054 1980 

Kirkesanger:  Birgit Jensen 

Menighedsrådet: 
 

Formand:    Lis Christoffersen, Askhavnsvej 73  Femø   Tlf. 2047 8391  

Næstformand:   Linda Boesen, Issemosevej 20  Femø   Tlf. 6175 9061 

Kasserer:     Jens Frederik Dinsen, Damstræde 14 Femø    Tlf. 4230 8601  

Kirkeværge:    Hans Jacob Varming, Høkerstrædet 6 Femø   Tlf. 2720 2604 

Sekretær:     Susanne Westen, Langemosen 28   Femø   Tlf. 2172 1723 

Medlem og sognepræst: Pia Pape, Lyngmosevej 8   Birket  Tlf. 5493 7071  

 

Kirkebilen  Kører til alle tjenester og er gratis.  
   Den bestilles mandag - fredag, mellem kl. 9.00 og 12.00   Tlf. 5471 5040 
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Vinter, forår og påske 

 

I sne står urt og busk i skjul, 
det er så koldt derude, 
dog synger der en lille fugl 
på kvist ved frosne rude. 
 

Giv tid! giv tid! - den nynner glad 

og ryster de små vinger, - 
giv tid! og hver en kvist får blad, 
giv tid! - hver blomst udspringer. 
 

Giv tid! og livets træ bli'r grønt, 
må frosten det end kue, 
giv tid! og hvad du drømte skønt, 
du skal i sandhed skue. 
 

Giv tid! og åndens vinterblund 

skal fly for herlig sommer, 
giv tid! og bi på Herrens stund, 
- hans skønhedsrige kommer! 
 (B.S. Ingemann, 1831) 

Det er sådan, det er lige nu. 
Landskabet er overdrysset med et 
tyndt lag sne, og koldt er det. I nat 
mellem den 8. og 9. februar var 
temperaturen her udenfor præste-
gården et pænt stykke under 0 gra-
der.  
Og så er det, at sangen ”I sne står 
urt og busk i skjul” ligger lige for 
at synge. Vinteren har indtil nu, 
hvor jeg skriver på dette indlæg til 
Talerøret, været mild. De små 
erantis og vintergækker står i fuldt 
flor i præstegårdshaven. På grund 
af det milde vejr, vi har haft indtil 
nu, er de blevet galt afmarcheret, 
for det er slet ikke forår endnu, og 
de skulle først springe ud hen i 
marts måned. De er blevet forvirre-
de af den manglende sne og den 

frostfrie vinterjord.  I Mellemeuro-
pa, hvor de små forårsbebudere 
oprindeligt kommer fra, står de 
under et tykt lag sne, og når så for-
årssolen sender sine første varme 
stråler til jorden, springer de ud i 
løbet af meget kort tid. 
Vi må forestille os, at digteren B.S. 
Ingemann, da han skrev sangen, 
har siddet i sin lune stue og har 
”skuttet” sig ved tanken om, hvor 
koldt det er derude. Digteren er 
dog overbevist om allerede i anden 
vers, at foråret er på vej, og hver 
en kvist får blad – hver blomst ud-
springer. Når Ingemann taler om 
foråret, gør han det både direkte og 
i overført betydning. I tredje vers´ 
første linje omtaler han livets træ, 
og med dette henviser han til træet 

i Paradiset og det evige liv. I fjerde 
og sidste vers er åndens vinter-
blund en omtale af døden, som kun 
er midlertidig. Den overvindes af 
det evige livs sommer. 
Foråret og sommeren er med til at 
holde os fast på opstandelsens bud-
skab, at efter døden, efter langfre-
dag kommer påskedag, opstandel-
sen og nyt liv. Det bekender vi 
som kristne, det tror vi på – og na-
turen leverer det bedste bevis der-
på, når alt igen står grønt og blom-
sterne springer ud i fuldt flor. 
Alle på Femø ønskes en god påske. 
 

Jeres præst Pia PapeJeres præst Pia PapeJeres præst Pia PapeJeres præst Pia Pape    
 

Kilde: Sanghåndbogen, Sangene i Højskolesangbo-
gens 18. udgave, FFDs Forlag 

Menighedsrådsvalg 2017. 
 

Goddag og farvel. 
Efter nogle forhindringer lykkedes 
det endelig at få et nye menigheds-
råd på plads i Femø sogn. 
Første søndag i advent 2016 blev 
der fra prædikestole bekendtgjort, 
hvem der udgjorde menighedsrå-
det for de kommende 4 år, fem 
dage nåede vi at sidde, så blev val-
get erklæret ugyldigt, og vi måtte 
på den igen. Vi er nu nået i mål, 
og menighedsrådet består af de 

samme fem personer, som måtte 
træde tilbage.  
Et stort velkommen skal lyde til 
det nye råd, hvis navne kan læses 
andetsteds på kirkesiden. Håber på 
et rigtig godt og konstruktivt sam-
arbejde de kommende 4 år. 
Samtidig en stor tak til det afgåen-
de menighedsråd for det gode 
samarbejde, der har været. De af-
gående medlemmer er Anna Gre-
naae, Grethe Danielsen og Helen 
Larsen. Disse gæve Femøboere 
har virkelig taget en ”tørn” i Femø 
Menighedsråd, alle har været med 

i mange år, så lad os ønske dem alt 
godt i fremtiden.  
Vi må ikke glemme vores tidligere 
formand for Menighedsrådet Edith 
Andersen, som vi desværre måtte 
tage afsked med i efteråret.  Med 
hende sagde vi farvel til en virke-
lig stor kapacitet, der brændte for, 
hvad hun havde med at gøre. Vi 
sender hende mange kærlige tan-
ker og en stort tak for hendes ind-
sats. 
 

På vegne af menighedsrådet Lis. 

Erantis på kontoret i Birket præstegård 
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Hjælp, Hjælp, Hjælp !!! 
 

Nu endelig ser det ud til, at vi i 
Femø Menighedsråd kan tage fat 
på arbejdet, dog med ca. 3. mdrs. 
forsinkelse. Der er nok af opgaver 
der venter forude, så vi kommer 
ikke til at kede os. 
Allerede efter første konstituering 
begyndte vi at tale om Femø Klas-
sisk. Og så kommer vi til ”sagens 
kerne”. Mon der ikke sidder et par 

ildsjæle derude, som kunne tænke 
sig at give en hånd med at få 
”stablet” disse udmærkede arran-
gementer på benene, så vi igen 
kan glæde os over nogle dejlige 
koncerter, i vor smukke kirke, hen 
over sommeren. 
En ting må vi erkende, og det er at 
tiden ikke er med os, der er rigtig 
mange opgaver forbundet med at 
arrangere disse klassiske koncer-
ter, så der skal arbejdes både hur-

tigt og hårdt. 
Vi glæder os til at høre fra jer, så 
vi sammen kan ”smøge” ærmerne 
op, og komme i gang. 
Henvendelse Femø Menighedsråd 

 

Hans Jacob Varming.    
 

Tlf.2720 2604   
Mail. hjv@ntav.dk  

Det går ikke altid som  
præsten prædiker! 

 

Valg til menighedsråd med fejl. 
”Det er ganske vist” – og det kom 
i Talerøret og blev trykt. 
(Talerøret nr. 4 – 2016, side 14)! 
 

Inge-Lise Bisted tegner i Talerø-
ret et billede af ”fejl og mangler” 
og postulater ved opstillingsmø-
det til valg til Femø Menigheds-
råd tirsdag, den 13. september 
2016 kl. 1300. 
Formanden for valgbestyrelsen, 
Lis Christoffersen, havde ellers 
sikret sig en meget kompetent 
person, Vagn Pedersen (tidligere 
formand for menighedsrådet), til 
at lede opstillingsmødet. 
Til opstillingsmødet havde kla-
gerne (Inge-Lise Bisted, Ebbe Ja-
cobsen og Lisbeth Sørensen) 
sendt Hans Jakob Varming (HJV) 
med deres kandidatliste, da ingen 
af klagerne kunne deltage i mø-
det. 
HJV forsøgte at aflevere kandi-
datlisten, hvilket mødelederen 
afviste og indtil flere gange un-
derstregede afleveringstidspunktet 
fra tirsdag, den 20. september kl. 
1900 til tirsdag, den 27. septem-
ber kl. 1900 og afleveringsstedet. 
Det viste sig senere, at kandidatli-
sten aldrig blev afleveret! 
På mødet blev det oplyst, at der 
indtil nu var kendskab til to kan-
didatlister til Femø Menigheds-
råd, ligesom bestemmelsesgrund-
laget nøje blev gennemgået. Det 
blev på mødet forsøgt at samle de 
to lister til én liste, hvilket HJV 

ikke havde bemyndigelse til. HJV 
fik mulighed for telefonisk at 
kontakte listens kandidater, det 
lykkedes ikke. Herved kunne der 
ikke indgås et ”aftalevalg”, men 
der skulle være valg til Femø Me-
nighedsråd tirsdag, den 8. novem-
ber. En dato, der blev bekendt-
gjort på øens tavler, i Folketiden-
de og Lollandsposten. Dejligt; der 
var kandidater nok til at samle et 
nyt menighedsråd. Et luksuspro-
blem, som det blev udtrykt på 
mødet. 
På mødet blev det mellem de til-
stedeværende kandidater og stille-
re truffet aftale om, at man ville 
forsøge at samle kandidaterne til 
én liste, for herved at kunne und-
gå valg, ved at indgå et ”aftale-

valg”. Det lykkedes efter afleve-
ringsfristens udløb at samle de 
nødvendige 5 kandidater, da der 
kun var indleveret én liste.  
1. søndag i advent den 27. no-
vember 2016 kunne præsten fra 
prædikestolen bekendtgøre det 
nye menighedsråd bestående af: 
Lis Christoffersen (formand), 
Linda Boesen (næstformand), 
Jens Frederik Dinsen (kasserer), 
Hans Jakob Varming 
(kirkeværge), Susanne Westen 
(sekretær) og præsten, som fast 
medlem. 
Det viser sig, at allerede den 7. 
oktober modtog Lolland-Falsters 
Stift klagen om procedurefejl ved 
opstillingsmødet til menighedsråd 
på Femø. Det er kritisabelt, at 
stiftet ikke umiddelbart herefter 
stopper valgprocessen på Femø, 
indtil klagen er undersøgt. Først 
den 30. november falder stiftets-

afgørelse, hvor klagerne får med-
hold af biskop Steen Skovsgaard, 
der erklærer valget for ugyldigt. 
Havde der været udvist rettidig 
omhu, kunne det have været und-
gået, at præsten den 27. november 
bekendtgør navnene på det ny 
sammensatte menighedsråd. Pin-
ligt; for en i god tro valgbestyrel-
se og det nyopstillede menigheds-
råd! 
Valgbestyrelsen er ikke enig i bi-
skoppens afgørelse. Valgbestyrel-
sen har dog besluttet ikke at vide-
rebringe klagen og afgørelsen til 
Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke. Derfor skal der afholdes et 
nyt valg (”omvalg” om man vil) i 
2017 efter samme procedure som 
i 2016.     
Inge-Lise Bisted skriver: Det er 
vigtigt for Femø med et selvstæn-
digt, arbejdsdueligt menighedsråd 
– med positiv indstilling over for 
Femø Klassisk. Inge-Lise Bisted 
skriver videre, at det på mødet 
blev antydet, at deres kandidatli-
ste var en ”protestliste.” At der 
blev sat spørgsmålstegn ved, om 
det kunne passe, at de kandidater 
der stod på listen virkelig mente 
det og ikke mindst, at det blev 
besluttet, at der skulle være 
”kampvalg”! Hvor kommer de 
påstande fra?! Det er, at omgå 
sandheden med modifikationer. 
Jeg har ikke samme oplevelse af 
mødet - tværtimod. Det var et so-
bert og meget professionelt gen-
nemført opstillingsmøde. 
Bemærkelsesværdigt; at Inge-Lise 
Bisted står i spidsen for en klage, 
når formålet er indfriet. Femø har 
fået et nyt menighedsråd. Det er 
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muligt, at klagerne vurderer, at 
det ny menighedsråd ikke er et 
selvstændigt, arbejdsdueligt me-
nighedsråd – med positiv indstil-
ling til Femø Klassisk! Måske er 
det her at hunden, ”Femø Klassisk 
og indflydelse herpå via menig-
hedsrådet”, ligger begravet!  
Bemærkelsesværdigt; at Inge-Lise 
Bisted afviser vore 100-årige 
gamle tavler som gyldigt kommu-
nikationsmiddel, hvor det fremgik 
hvornår og hvor kandidatlister 
skulle afleveres. 

Det er rigtigt, at der er begået en 
enkelt procedurefejl! Der skulle 
have været oplyst navne på to per-
soner, hvortil kandidatlister kunne 
afleveres. For så vidt angår sup-
plering af en enkelt kandidatliste 
efter afleveringsfristens udløb! 
Det er et fortolkningsspørgsmål, 
der, efter valgbestyrelsens vurde-
ring, skal afgøres af juristerne i 
Ministeriet for Ligestilling og 
Kirke. 
Det bliver interessant at følge 
”omvalget” tirsdag, den 14. marts 

2017, hvis ikke der forinden kan 
gennemføres et ”aftalevalg”! At 
Femø nok skal få et nyt menig-
hedsråd ”Det er ganske vist”! 
Det går ikke altid som præsten 
prædiker! (Lidt uforskyldt – præ-
sten var til stede på opstillingsmø-
det og havde kun rosende ord om 
mødeledelsen). Det er ganske vist, 
fra en som deltog i mødet! 
 

ESBEN ROUG – 5ø 23-01-2017 

For at gøre en lang historie kort, 
vil jeg give nogle indrømmelser 
og komme med nogle forklarin-
ger: 
Jeg kan godt forstå, hvis mit ind-
læg i sidste nummer af Talerøret 
bragte større forvirring end klar-
hed. Jeg forsøgte så kort som mu-
ligt at beskrive forløbet, som vi 
havde oplevet det, fordi vi erfare-
de, at der gik så mange underlige 
rygter rundt på øen. På den måde 
blev teksten nok lige lovlig indfor-
stået og gav risiko for nye misfor-
ståelser. Samtidig blev det tids-
mæssigt noget rod, da biskoppens 
beslutning først kom d. 30/11 
2016, meget tæt på trykning, mens 
mit indlæg blev skrevet og sendt 
til valgbestyrelsen midt i novem-
ber, så de havde god tid til at kom-
mentere det. (En lignende tidsfor-
virring findes i Esbens læserbrev, 
da det jo for længst er afklaret, at 
der ikke skal være valg d. 14/3 
2017) 
Hele miseren kunne sandsynligvis 
have været undgået, hvis vi ikke 
havde været bortrejst på dagen for 
opstillingsmødet. Vi havde ikke 
forestillet os, at den liste, Ebbe 
havde skrevet på, før vi tog af 
sted, ville blive betragtet som en 
alternativ liste, da den var ment 
som en tilkendegivelse af, at de, 
der stod på listen, gerne ville stille 

op til menighedsrådet. Hans Jakob 
kom uforvarende til at påtage sig 
en opgave, som han – forståeligt 
nok – ikke var klædt ordentligt på 
til. Udtalelserne om opstillingsmø-
det d. 13/9 2016 har jeg fra ham. 
Vores begrundelse for at klage var 
den udemokratiske forskelsbe-
handling – en liste blev korrekt 
afvist, fordi den ikke blev afleve-
ret rettidigt, mens man i strid med 
reglerne fortsatte med at skrive 
kandidater på en anden liste efter 
fristens udløb. Vi kunne ikke i dia-
log med valgbestyrelsen blive eni-
ge om den videre procedure – ef-
ter vejledning fra provst og stift 
skulle der blot have været supple-
ringsvalg. Menighedsrådet forval-
ter en vigtig kulturarv for anseeli-
ge summer, så det skal gå ordent-
ligt til, og når det kommer til styk-
ket, gælder de samme love og reg-
ler på Femø som i resten af landet. 
Det er menneskeligt at fejle og 
bedst at få rettet fejlene i minde-
lighed, men kan man ikke blive 
enige, må man ty til lovens bog-
stav. 
Allerede d. 7/10 2016 sendte vi 
vores klage til biskoppen, og d. 
13/10 2016 blev den videresendt 
til valgbestyrelsen til udtalelse. 
Biskoppen gav os 100 % medhold 
i vores to klagepunkter, og det er  
ikke en hverdagsbegivenhed, at 

biskoppen erklærer et menigheds-
rådsvalg for ugyldigt. Jeg er enig 
med Esben i, at det var meget my-
stisk, at valgproceduren fik lov at 
køre helt frem til bekendtgørelsen 
i kirken af det nye menighedsråd. 
 

Da vi gik til opstillingsmøde d. 
10/1 2017, var det med en forvent-
ning om at kunne lave ”aftalevalg” 
og snakke os tilrette om en fælles 
liste. Vi blev noget forundrede 
over, at der allerede på opstillings-
mødet skulle være hemmelig, 
skriftlig afstemning – men det er 
efter bogen, hvis man er enige om 
det, fandt vi efterfølgende ud af. 
Vi kunne sagtens have fastholdt 
vores liste, så der skulle have væ-
ret valg d. 14/3 2017, men hele 
forløbet har været så behæftet med 
fejl og misforståelser og dårlig 
stemning, at vi ikke ønskede at 
trække det mere i langdrag. 
Vi er glade for, at alle medlemmer 
har tilkendegivet, at de ønsker at 
videreføre Femø Klassisk, og at 
Femø har bevaret et selvstændigt, 
fuldtalligt menighedsråd.  
Jeg håber, alle nu kan lægge dette 
forløb bag sig og se fremad.  
 

Inge-Lise Bisted,  

Femø d. 28/2 2017 

 

Replik til Esben Rougs læserbrev om menighedsrådsvalget. 
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Nyt fra FIF 
Idrætsforeningen 

Generalforsamling: Den bliver 
afholdt lørdag den 5. marts kl. 
11.00 i Præstegården. Forslaget til 
kontingent for 2017 er 250 kr. for 
gymnastik, 100 kr. for kajakro-
ning og 20 kr. for støttemedlem-
skab. Bjarne Hilslev, Bo Brøch-
ner og Peter Warnar står for valg 
til bestyrelsen. Vi afholder to fi-
skekonkurrencer i år. Det første 
arrangement er en hornfiskekon-
kurrence lørdag den 6. maj, og 
Femø Lystfisker Mesterskab af-
holder vi i efterårsferien. Desuden 
vil der blive et kursus i fluefiskeri 
til sommer. Der vil blive afholdt 
Femø Triathlon Individuel onsdag 
den 26. juli kl. 10.00, og Familie/
Stafet søndag den 30. juli kl. 
10.00. Fodboldkampen mod 
Kvindelejren bliver torsdag den 
29. juni kl.15.00, hvor kvinderne 
har sportsuge. Foreningen vil igen 
i år tage sig af rengøring på hav-
nen under jazzen. Der kommer 
opslag på hjemmesiden, tavlerne 
og hos Havnehøkeren. Fastelavn 
bliver afholdt den sidste lørdag i 
vinterferien i uge 7.  
Fastelavn: Lørdag den 18. februar 
afholdt FIF fastelavn på kroen. 

Der var 35 deltagere, heraf 15 
børn i deres meget flotte kostu-
mer. Der var tre tønder, hvoraf 
den sidste var bygget af egetræ og 
bundet sammen af stålbånd. Den 
krævede livet af to fastelavnskøl-
ler, før den selv skulle lade livet. 
Iris Marie Warnar blev kattedron-
ning hos de små, hvor William  
Svendsen blev kattekonge. I al-
dersgruppen før konfirmationsal-
deren blev Samuel Grube katte-
dronning og Lucia Beinthin Fre-
deriksen kattekonge. I pausen spi-
ste vi Annie Christensens dejlige  
fastelavnsboller, drak kakao med 
flødeskum og kaffe. Hos de voks-
ne blev Tonny Matthiesen katte-
dronning og Tobias Beinthin Fre-
deriksen kattekonge, herefter fik 
børnene deres slikpose, mens de 
voksne snakkede og hyggede sig. 
Gymnastik: Der er 12 aktive 
gymnaster, der deltager i vinter-
halvårets gymnastik. Vores kære 
æresmedlem og gamle gymna-
stikinstruktør, Keld Sejer Daniel-
sen, fyldte 90 år den 30. januar. 
Foreningens formand sammen 
med Fanebærer Sven Leo Jensen, 
kom lige forbi og ønskede tillyk-

ke, da Keld blev fejret af familien 
og vennerne. Der hersker ingen 
tvivl om, at Keld stadigvæk bliver 
respekteret og husket for sin man-
geårige indsats for idrætsforenin-
gen. Vi tillod os at lægge et bille-
de på Facebook under Femø Post, 
hvor 145 personer sendte deres 
lykønskning. Keld er glad for op-
mærksomheden og takker alle. 

Næstformandsposten i Sammenslutningen af Danske Småøer bliver ledig. 
Til generalforsamlingen den 20. maj 2017 på Avernakø skal der vælges ny næstformand i Sammenslutnin-
gen af Danske Småøer. Posten bliver derfor ledig for en engageret øbo, der gerne vil være med til at arbej-
de for øernes udvikling. Næstformanden er en del af bestyrelsen og deltager i møder og arrangementer som 
Ø-sammenslutningen har interesse i. Derudover sparrer næstformanden med formanden om politiske em-
ner og engagerer sig i emner om småøerne og forholder sig til tilsendt materiale. Næstformanden modtager 
et skattepligtigt honorar, der pt. lyder på 18.750 kr. Desuden dækkes rejseudgifter.  
Kandidater til posten må meget gerne kontakte sekretariatsleder Lise T. Sørensen på ls@danske-

smaaoer.dk eller tlf. 6251 1339.  

Næstformandsposten i Sammenslutningen af 
Danske Småøer bliver ledig! 
Brænder du for de små øer? Måske er du den nye næs�ormand!Brænder du for de små øer? Måske er du den nye næs�ormand!Brænder du for de små øer? Måske er du den nye næs�ormand!Brænder du for de små øer? Måske er du den nye næs�ormand!    
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Femø Æblemost kan fejre 
10 års jubilæum 

 

Sommetider er det sådan, at man 
ikke kan se skoven for bare træer, 
så vi på redaktionen vil gerne be-
klage, at Femø Æblemost var rø-
get ud af listen i sidste nummer af 
Talerøret, hvor vi gjorde status 
over alle de positive ting, vi har, 
for Femø Æblemost er et godt 
Femøprodukt, som er kendt viden 
om. 
Vi har sat de to æblemostre, Han-
ne fra Fasangården og Syss fra 
Issemosegård, stævne for at høre 
nærmere om deres produktion, 
som vi er kommet til at betragte 
som en selvfølgelig del af Femøs 
lækkerier. Hanne og Ernst flytte-
de i 2004 til Fasangården, hvor 
der er så mange pragtfulde æble-
træer. Der var en helt ufattelig 
flot æblehøst det år, fortæller 
Hanne, og de kunne slet ikke bru-
ge alle de mange æbler. Hanne og 
Syss var aktive medlemmer i Tur-
boudvalget, og i forbindelse med 
overvejelser om, hvad der kunne 
bruges til at brande Femø, kom 
de til at snakke om alle de ubrug-
te æbler, som folk skovlede sam-
men i deres haver. Nogle i udval-
get drømte om nye æbleplantager, 

men Hanne og Syss kunne ikke 
vente på det, æblerne lå jo og in-
viterede efter at blive samlet op 
og brugt her og nu, så de tog be-
slutningen og gik i gang med at 
samle æbler op og udvikle kon-
ceptet for Femø Æblemost. 
Det første år kørte de af sted med 
papkasser, der var stablet oven i 
hinanden og alle mulige underlige 
kasser, og de var superstolte, da 
det blev til 560 flasker. Produkti-
onen ligger nu fast på 2000 fla-
sker, og det plejer at gå lige op. 
Syss fortæller, at de har en ståen-
de vittighed, som Ernst som sand-
hedsvidne kan bekræfte. Hanne 
ringer som regel i maj måned og 
siger, at den er helt gal, der er 
most alle vegne, vi får næsten 
ikke solgt noget. Syss lover, at 
hver en flaske, der bliver tilovers, 
vil hun drikke selv, men hvert år 
lykkes det at komme af med alle 
flaskerne i tide.  
Et af årets højdepunkter er, når 
æblerne samles. Det er så hygge-
ligt, når Syss’ store familie med 
både børn og børnebørn velvilligt 
stiller op og 15-18 mennesker i 
fællesskab samler æbler i tonsvis. 
hos forskellige leverandører. Som 
en del af traditionen samles hele 
holdet og spiser gammeldags æb-
lekage, til det står ud af ørerne. 

Femø Æblemost består af flere 
forskellige sorter, og Syss og 
Hanne er meget glade og taknem-
melige for at få lov til at tømme 
folks træer. Syss fortæller med et 
glimt i øjet, at de har fået lavet en 
rigtig god opskrift, som de selv-
følgelig ikke giver videre. Hanne 
tilføjer, at hun synes, den er rigtig 
god i år. 
Æblemosten bliver fremstillet i 
Majbølle, fordi Femø ikke har 
noget professionelt mosteri. Da 
æblemosten ikke kun sælges ved 
stalddøren, men også hos Havne-
høkeren og på Kroen, skal varen 
være i orden, så den bliver mostet 
og pasteuriseret efter alle kun-
stens regler og Fødevarestyrel-
sens krav. Den løsthængende 
smukke etikette med to æbler 
vækker glæde og ros, og er med 
til at gøre flasken til et yndet ga-
veobjekt.  

De to æblemostre er glade for, at 
de har fundet et overkommeligt 
og sjovt koncept, havde det været 
mere, havde det været for meget. 
Femø Æblemost er noget helt for 
sig, som man næsten skal til 
Femø for at få fat i. 

ILB 

Slå ikke større æblekage op, end du kan bage! 

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 grovkøkken, 
fremstillingskøkken og opvaske-
køkken. 
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 
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Tusind tak for al den varme opmærksomhed ved min mand, 
vor fars, farfar, morfar og svigerfars død og bisættelse.  
Tak for alle de flotte blomster.  
De kærligste hilsner fra 

 

Birgit Jensen. 
Børn, sviger- og børnebørn. 

 

Den "nye mand" gik bort… 

Nekrolog over Jørn Jensen 

 

Jørn var en ung, driftig og effektiv landmand, der kom til Femø for mange år siden 
med sin "knægt"! Som vi senere erfarede, var "knægten" hans kone Birgit, som fulgte 

ham i tykt og tyndt i alle årene. 
Jørn blev kaldt "den nye mand", da der på dette tidspunkt boede flere med navnet Jørn Jensen på Femø. 
Jørn blev, trods øgenavnet, hurtigt integreret og påtog sig mange opgaver og kunne dermed skifte mælke-

kasketten ud med mange andre kasketter, såsom formand for beboerforeningen og brugsforeningen, sko-
lenævnsformand, kasserer i Roedyrkerforeningen, bestyrelsesmedlem i menighedsrådet, i Pumpelauget 
Bækkenet og et enkelt år i mejeriet, før det lukkede. I mange år var Jørn brandfoged for Femø Brandvæ-
sen. Tilnavnet Jørn Kasket (i modsætning til Jørgen Barhovede) kom til at passe ekstra godt til forenin-

gernes mand. 
Han elskede at vise turister rundt på øen og kunne fortælle besøgende om alle de gamle ting, der er blevet 
samlet på Femø Museum, som han passede, efter han var gået på pension. 

Han var foregangsmand for nytænkning inden for landbrug med ny stald, en vindmølle og den første til at 
smide oliefyret ud for at varme sig på vindenergien . 
Tiden var hans bibel, vi kunne stille vores ur efter ham.  Kl. 11.50 var der middag og 12.15 kørte han i 

marken igen. Kl. 16 kunne vi høre Jørn råbe på køerne, når de skulle hjem. 
Jørn og Birgit fik tre børn, Dorte, Bitten og Flemming. Da hans søn Flemming overtog gården, hjalp Jørn 
til, hvor han kunne og overtog turen med mælkevognen som mælkemand. Han nød at være Farfar og tog 

tit en tur til Jylland for at besøge sin datter Dorte og børnebørn, ligesom han nød at få besøg af hele fami-
lien. 

Æret være hans minde 

 

Nekrolog over Viggo Reffelt 
 

Viggo var født og opvokset på Femø. Han blev uddannet i København som bager og konditor og kom 

tilbage til Femø og arbejdede i bagerforretning i Nørreby. Han forkælede Femøboerne med sit fantastiske 

bagværk. Han gik ikke på kompromis med sin faglige dygtighed. Engang var der en familie, som havde 

bestilt en kransekage til en konfirmation. Da de senere skulle holde andendagsgilde, spurgte konen Vig-

go, om han kunne sætte nye kranse på, så den blev hel igen. Viggo svarede: "Vi fører ikke reservedele til 

kransekager!" 

Viggo boede tilbagetrukket de senere år med sine elskede katte. 

Æret være hans minde 
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Gratis sildebord på Femø Kro  
 

Skærtorsdag den 13. april kl. 13 

 

Husk tilmelding på kroen. 

 

Tak for opmærksomheden ved min 90 års fødselsdag. 
 

 Else Henriksen 

”Grund udlejes - båd medfølger ikke” 
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Åbningstider i 
Havnehøkeren 

 

- se opslag i butikken 

 

 

Vel mødt som  altid i 
Høkeren :-) 
 

 

- en anderledes køb-
mandsbutik med alt det 
du har brug for og gode 
gaveideer. 
 

 

  havnehoekeren@gmail.com 

  Tlf. 54926203 eller 
          50434282 

   www.havnehoekeren.dk 

-  og vi er også på facebook 

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

 

                                  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 8,0 

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 57,2 

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 66,8 

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 43,5 

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 55,7 

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 92,8 

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 48,0 

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 39,4 

I alt 619,1 529,3 523,6 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 651,9 591,4 

2017 

19,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af Knud Henrichsen 

 

Begivenhedskalender  for marts 2017 - maj 2017 

Marts April Maj 

Lørdag, d. 5. kl. 11.00 FIF  
Generalforsamling  
i Præstegården 

Lørdag, d. 1. kl. 14.00  
FBF Generalforsamling  
på kroen 

Lørdag, d. 6.  
FIF Hornfiskekonkurrence 

Fredag, d. 17. kl. 14-16  
Sang-eftermiddag  
i Præstegården 

Skærtorsdag, d. 13. kl. 13.00  
Gratis sildebord på kroen 

Onsdag, d. 10.  
Deadline Talerøret,  
juni nummer 

Lørdag / Søndag d. 18. - 19.  
FBF Arbejdsweekend,  
pæretræerne 

Søndag, d. 16. kl. 13.00  
Gudstjeneste 

Lørdag, d. 20.  
SaDS Generalforsamling på 
Avernakø 

 

Torsdag, d. 23. kl. 18.00 

Offentligt møde med SaDS på 
kroen 

 

Lørdag, d. 29. kl. 14.00  
Femø Vandværks Generalfor-
samling på kroen 

 

Søndag, d. 21. kl. 13.00  
Gudstjeneste 

  

Lørdag, d. 25. kl. 10.00  
FJF Generalforsamling  
i Præstegården 

    

 

Søndag, d. 26. kl. 13.00  
Gudstjeneste 
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Foreninger  Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

Beboerforeningen Femø 

 

Formand 

Jørgen Larsen 

Ll. Strandgårdsvej 15 

5121 4485 

 

Idrætsforeningen 

Formand Peter Warnar 
Madsens Vænge 2 

5471 5085 

Jagtforeningen 

Formand Flemming Bech 

Askhavnsvej 63 

5471 5177 

Juletræskomitéen 

Ved Linda Boesen 

Issemosevej 20 

5472 1050 

Femø Havns Bådelaug 

Formand Henning Grenaae 

Askhavnsvej 16 

3670 6398 

Lokalhistorisk Arkiv 

Arkivleder Palle Sørensen 

 

E-mail: 
femoearkiv@gmail.com 

Kirkehældevej 29 

4097 3640 

Pensionistforeningen 

Formand Vagn Pedersen 

Damstræde 6 

5471 5401 

Femø Vandværk  
Formand Søren Schack Hansen 

Askhavnsvej 72 

5150 7020 

Sønderby Vandværk  
Formand Søren Schmidt 
Askhavnsvej 9 

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   
3060 8280 

Arne Andersen Annette og Henning Hell-
wing 

Ninna og Per Nielsen 

Vivi og Erik Andersen Hanne og Niels Henriksen Heidi Nübling og Thilo 
Scheurmann 

Tage og Agnete Andersen Knud Henrichsen Sonja og Henning Olsen 

Marianne og Ulrik Andre-
asen 

Malene Hessov og Morten G. 
Hansen 

Tommy Olsen og Rikke 
Wolff 

Aase og Ove Anthonsen Mette og Peter Houmøller Finn Pedersen 

Steen Bang Per Høy Ingrid Windelev Ibsen 

Søren Banke og Anette Bag-
ge 

Hans Henrik Petersen og 
Marianne Hassø 

Grete og Johnny Rasmussen 

Hans Henrik Bardram Ole Roug Jacobsen Poul Vestervig Poulsen 

Bjarne Bech Emmy og Søren Jensen Anne Raun 

Linda Bielefeldt og Henrik 
Øhl 

Michael og Anette Bjørne-
borg 

Anni og Karl Heinz Rennar 

B. Marie Jakobsen Birgit og Ole Bryde Jensen Benny Ringtved 

Tove Bjørnum og Jan K. 
Beck 

Annemette Jensen Ib og Gerda Rommelhoff 

Georg Brack og Krista  
Hyldmar 

Inge-Lise Bisted og Ebbe 
Jacobsen 

Jette og Poul Rosenberg 

Nina Bryde og Søren Larsen Nancy og Niels Jørn Jensen Hanne Rosenvold 

Hanne B. Norup og Ernst 
Brejner 

Kirsten Jeppesen Esben Roug 

Dorthe Carstens Joos Jerne og Maj Fagerberg Niels Henrik Roug og Helen 
Ingerslev 

Kjeld Christensen Birthe Lily Ove Roug 

Eileen Christensen og Asger 
Thomsen 

Peder Johansen og Susanne 
Lundvald 

Michael og Sandra Santana 
Christoffersen 

Lis Christoffersen og Torben 
Lejre 

Susanne og Hans Peter Juel Lise Rerup og Søren 
Schmidt 

Vibeke Dahl Thomsen Lone Kistrup Falkenborg Femø 

Jeanette Beske Dalsgaard Sisseli og Nils Krogh Alice S. Sigurskjold 

Ulla og Poul Davidsen Dorte Krøyer og Ole Willer-
sted 

Lissi Maj og Thorkild Kirk 
Simonsen 

Bente Engelbrecht Lene og Kaj Larsen Ole Skibdal og Susanne 
Parsbæk Petersen 

Anni og Torben Engelbrecht-
Vindnæs 

Jytte og Richard Larsen Pernille og Peter Starcke 

Marianne Kyhl Engelhardt Palle og Yvonne Larsen Annelise og Niels Svensson 

Poul Tage og Annie Fogt Lis Rye  og Jørgen Larsen Lisbeth Sørensen 

Helga og Peder Frederiksen Preben Heinz Larsen Pernille  Sørensen 

Aase Maj Frühwirth Jørgen Lauge Laugesen Tove og Knud Sørensen 

Henning og Anna Grenaae Kirsten Laursen Erica og Palle Sørensen 

Edith og Niels Grymer Bente Lorentzen Michael og Hanne Tambour 

Børge og Jette Hansen Finn og Lone Løndal Lone og Carsten Vindnæs  

Niels Troels Hansen Finn Madsen Mariann og Ole von Wowern 

Gitte Nygård  og Hans Chri-
stian Hansen 

Sussie og Bo Brøchner Niel-
sen 

Peter Warnar og Kisser 
Brøndum 

Stig V. S. Hansen og Ann-

Mari Aggergard 

Carl Nielsen Susanne og Flemming We-
sten 

Peter Heiberg og Kirsten 
Bøttinger 

Birgit Lund Nielsen  Søren Schack Hansen og 

Mimmi Q. Hansen 
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Udkommer igen primo juni 2017  

 

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. 1. april 2017 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 kontingentforhøjelse på 50,00 kr. 
10. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer, i følge bilag. 
11. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

På valg er: 
• Ove Roug – er villig til genvalg 

• Marie Jakobsen – er villig til genvalg 

Valg af 2 suppleanter: 
• Inge-Lise Bisted – er villig til genvalg 

• Tommy Olsen – er villig til genvalg 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslår som revisorer: 
• Esben Roug – er villig til genvalg 

• Palle Sørensen – er villig til genvalg 

Og som revisorsuppleant: 
 

13. Eventuelt. 
 

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


