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 NR. 3 - 2017 22. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 
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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, 4945 Femø. 
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. 
 

Ethvert indlæg som indeholder kritik af almen interesse, f.eks. 
kritik der retter sig mod en forening, bringes sammen med et 
svar fra den relevante part. Redaktionen forbeholder sig ret 
til at afvise indlæg vedr. personlige, private konflikter. 

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:    Arbejdernes Landsbank 

   5359-0244817 

   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 er prisen: 
 

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 
INDHOLD 

 

3 

 

Redaktionens indspark 

 

4/5 

 

FBF Formandens indlæg 

 

6 

Kommune– og regionsvalg 

Valg Ø-repræsentanter 

Valg til Ældreråd 

 

7 

 

Manglende busdrift 

 

8/9 

 

Turismens dag 

 

10/11 

 

Omkring Høkeren 

 

12/13 

Palle Sørensens historie om 
Mejeriet - fortsat 

 

14/15 

 

Kirkesiderne 

 

16 

 

FJF 

 

17 

 

FIF 

 

18 

FIF fortsat 
Bådelaug 

 

19 

Pensionistforening 

Kulturkreds 

 

20/21 

 

Sankt Hans, Båltale 

 

22 

Fotokonkurrence 

Ny dyreart på Femø 

 

23-25 

 

Reklamer 

 

26 

Lidt af hvert 
Nedbørstal 

 

27 

 

Foreninger /Fadderskaber 

 

28 

 

Begivenhedskalender 

Oktoberfest 
 

Lørdag den 21. oktober på Femø Kro 

 

Beboerforeningen planlægger en Oktoberfest - som i München - så reserver  
tidspunktet og begynd at lede efter dine Lederhosen m.v.  
Mere information kommer på tavler, www.femo.dk og via maillisten.  
Vi regner med en pris på 165 kr. for maden og 30 kr. for levende musik. 
 

Tilmelding til Femø Kro, tlf. 5471 5009 

Hvad skal vi vælge at sæt-
te på forsiden denne gang?   
 

Der skal træffes mange valg, in-
den Talerøret kan gå i trykken. 
Færgen Christine på vej ind til 
Femø havn - rart at Lolland fær-
gefart vælger at bytte rundt på 
færgerne efter behov. Flotte ve-
teranbiler på Turismens dag, 
hvor Amalie og ny kunstner-
bænk blev afsløret, og solen 
valgte at skinne mere og mere 
dagen igennem. Femø Jazz af-
sluttede en minderig sommer 
med ustadigt vejr og alligevel 
masser af glade gæster på Femø, 
og høsten kom i gang. Det var, 
hvad redaktionen valgte at brin-
ge på forsiden denne gang. 
 

Sommeren har ikke kun budt på 
fest og farver. Da bussen helt 
forsvandt i et par måneder, blev 
Birthe på 97 så fortørnet, at hun 
skrev til alle byrådsmedlemmer-
ne, og Kirsten Gissel gik i gang 
med at samle underskrifter ind 
for at få bussen tilbage. 149 fe-
møboere og fritidsfolk valgte at 
skrive under, et meget flot resul-
tat. 
Den manglende hjemmehjælp på 
småøerne blev et andet af som-
merens ”hotte” emner, især på 
Fejø, hvor Fejøforeningen blev 
sprængt og fik ny bestyrelse. Al-
le relevante parter, inklusive Lol-
land Kommune, har valgt at af-
vente Ankestyrelsens afgørelse. 
 

Efteråret 2017 står for dø-
ren med mange betyd-
ningsfulde valg.  
 

Efter 7 år - hvilket er ganske im-
ponerende og sjældent for økøb-
mænd i vore dage - har Bo og 
Sussie valgt at sige op, og besty-
relsen i FBF er i fuld gang med 
valgproceduren med at finde de-
res efterfølgere. Vi siger tusind 
tak til Sussie og Bo for deres 
kæmpe indsats og krydser fingre 
for, at det lykkes at vælge en ny 
købmand, som kan trives på øen, 
og som alle vil bakke op.  
 

Og så er det jo den 21. november 
at der er kommunalvalg. Det er 
ikke kun ét kryds, der skal sæt-
tes, for der er flere valg på sam-
me tid. Udover valg af nyt byråd, 
er der regionsvalg og valg af 
medlemmer til Økontaktudvalget 
og til Ældrerådet i Lolland Kom-
mune.  
 

På Femø og de andre småøer 
plejer vi at kunne bryste os af et 
velfungerende repræsentativt 
demokrati med en kæmpehøj 
stemmeprocent.  
 

Vi ønsker alle held og lykke 
med alle valgene. 
 

Hvad skal du forresten have til 
aftensmad?                                                               

Red.  

Valg. 
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Nyt fra Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 

 

Ny Havnehøker 

I skrivende stund, er vi i beboer-
foreningen godt i gang med at fin-
de en ny Havnehøker, efter at Bo 
og Sussie har opsagt lejemålet på 
Det Gule Magasin. Det er meget 
flot, at de har holdt skansen i syv 
år, og efter disse syv år rydder de 
Det Gule Magasin, så det er helt 
tømt d. 1. oktober. Vi annoncerer 
efter en ny Havnehøker i Folketi-
dende, gratisaviser, på hjemmeside 
og Facebook. Vi havde allerede et 
par uopfordrede henvendelser fra 
interesserede inden annoncerin-
gen, da de erfarede at lejemålet var 
opsagt, fra Sussie og Bos side. Vi 
har sat deadline for ansøgninger til 
31. august 2017, og vi har derfor 
ikke meget lang tid til at ”køre en 
ny Høker i stilling”.  Vi satser 
selvfølgelig på, at en købmand er i 
gang hurtigst muligt og helst til 
efterårsferien. Men der skal være 
en rimelig mulighed for den nye, 
til at etablere sig med inventar og 
varelager. Tak for indsatsen til 
Sussie og Bo. 
 

Hjemmehjælp 

Vedr. hjemmehjælp på øerne har 
der jo været en del uoverensstem-
melser. Det har fået den konse-
kvens, at Fejø foreningen er 
”blevet sprængt”, og der er valgt 
en ny bestyrelse. Grunden til 
”sprængningen” var bl.a.,  at Jør-
gen Møller havde nogle samtaler 
med bl.a. Holger Schou Rasmus-
sen og repræsentanter for ældre og 
sundhedsudvalget, som gik ud på, 
at vi kunne få hjemmehjælp på 
øerne efter kl. 13.00, hvis der var 
en fastboende på de enkelte øer, 
som kunne tage sig af det. Det er 
jo helt fint, hvis der på de tids-
punkter, hvor der vil være brug for 
det, findes en sådan person på øer-
ne, men vi har fra Femø og Askø, 
meddelt Ældre og sundhedsudval-

gets formand i forbindelse med 
deres udvalgsmøde, at det ikke må 
være et kriterie for at kunne få 
hjælp på det givne tidspunkt. Sa-
gen blev efterfølgende taget af 
dagsordenen, og derfor ikke be-
handlet på det møde. Det forven-
tes, at der kommer en afgørelse fra 
Ankestyrelsen inden oktober vedr. 
hjemmehjælp efter kl. 13.00 på 
øerne. Vi afventer fra alle 3 øer 
denne afgørelse, inden der er no-
gen som foretager sig yderligere.  
 

Buskørsel 
Lidt historik vedr. vores buskørsel 
på Femø. Vi har i foråret på ø-

kontaktmødet protesteret over vo-
res manglende buskørsel på Femø, 
da vi erfarede,  at de på Fejø, hav-
de fået noget mere buskørsel igen i 
forbindelse med transport af skole-
børn til færgen. Vi mente også, at 
vores 2 skolebørn på Femø var 
berettiget til denne transport, men 
familien blev i mellemtiden tilbudt 
et kontant beløb for selv at trans-
portere deres børn til færgen. I maj 
måned fik vi, efter snak med Ole 
Andersen, udarbejdet flere forskel-
lige modeller til mere buskørsel på 
Femø. Ole Andersen, Chris Peder-
sen og undertegnede havde efter-
følgende fået arrangeret et møde 
med viceborgmester Henrik Hø-
egh og Annette Carlson, som står 
for planlægning af bustrafik i Lol-
land kommune. Vi fremlagde de 
forskellige udregninger, som Ole 
Andersen havde lavet, på vores 
foranledning og tillige et udførligt 
brev, som Chris Pedersen udfærdi-
gede, vedr. alle de ulemper den 
manglende buskørsel havde for det 
sociale liv m.m. på Femø, for alle 
dem som ikke har mulighed for 
egen transport. Henrik Høegh var 
forstående over for vores indsigel-
ser vedr. manglende buskørsel, og 
lovede at tage det med på det ef-

terfølgende udvalgsmøde i Klima, 
Miljø og Teknikudvalget. På dette 
udvalgsmøde stemte et flertal 
imod vores forslag med den be-
grundelse, at så blev man også 
nødt til at åbne for mere bustrafik i 
mange yderområder på Lolland, 
hvor der også var beskåret kraftigt. 
Som den sidst nye indsats på dette 
område har Kirsten Gissel lavet en 
meget flot underskriftindsamling, 
med meget flot tilslutning. Efter at 
Kirsten har afleveret denne under-
skriftindsamling, har vi efterføl-
gende haft emnet på vores sidste ø
-kontakt møde, hvor Henrik Hø-
egh igen lovede at tage det med i 
næste udvalgsmøde i KMTU. 
 

Valg til Ø-kontaktudvalget 
Der er i år, i forbindelse med valg 
til kommunalbestyrelsen d. 21. 
november, også valg til ø-kontakt 
udvalget i Lolland kommune. Dem 
som bliver valgt på denne post, er 
automatisk medlem af bestyrelsen 
i Femø Beboerforening. Chris og 
jeg har valgt at genopstille på den-
ne post, men det er et helt åbent 
valg, hvor andre interesserede Fe-
møboere også kan opstille. Læs 
mere om dette valg på side 6. 
 

Turismens dag 

Turismens dag på Femø var igen i 
år en meget stor succes. Og det er 
selvfølgelig pga. flere ting, som 
bl.a. en god planlægning og forbe-
redelse, og pga. at så mange på 
Femø har lyst og energi til at yde 
en stor indsats på dagen. En stor 
tak til alle, som deltog, det er su-
perflot gået. Jeg har også indtryk 
af, at der er en del udefra, som 
holder øje med dette arrangement, 
og sætter dagen af til vores arran-
gement. Med ca. 400 besøgende 
på en sådan dag, kan vi vel ikke 
ønske os meget mere. Vi havde 
også en flot afslutning på dagen 
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med spisning, musik og sang på 
kroen. Hvad kan man næsten øn-
ske sig mere. 
 

Havneområdet 
Vi havde et par meget hyggelige 
og travle dage på havneområdet, 
da vi var en flok, som satte hinan-
den i stævne med afrensning og 
maling af Det Gule magasin, ma-
ling af den røde væg på bagsiden 
af flaskecontaineren og maling af 
blomsterkummer og bænke, op-
rydning /fjernelse af ukrudt og 
fejning af området. Det er dejligt, 
at det kan lade sig gøre, at samle 
en flok og derved få vores ø til at 
fremstå rigtig pæn. Et par dage 
inden var ”Grædemuren” også 
blevet fuget og lavet rigtig pæn, 
så den kan holde mange år frem i 
tiden. Stor tak til alle, som tog 
fat. 
 

Sheltere 

Vores Sheltere er ved at blive 
kendt ”ude i den store verden”, og 
der kommer efterhånden en del, 
som vil overnatte der. Det gælder 
både dem, som booker i rigtig god 
tid og også ”strøgkunder”, som 
lige kommer forbi og ringer for at 
høre, om de lige kan få en over-
natning. I jazzugen var der et me-
get langt telefonnummer, som rin-
gede på min telefon, og jeg så det 
som en af dem fra udlandet, som 
skal fuppe folk. Men da de ihær-

digt ringede et par gange mere, 
tænkte jeg, at jeg hellere måtte 
tage den. Det var så et tysk ægte-
par, som ville leje en af shelterne, 
da deres telt var gået i stykker ude 
på Jazzpladsen. Så jeg har lært, at 
jeg ikke bare skal afvise pga. et 
langt udenlandsk nummer.  
 

Ø-kontaktmøder 

På ø-kontaktmøderne har vi talt 
en del om erhvervsstøtte i forbin-
delse med færgefarten. Især ø-

kontakterne fra Askø synes, det er 
et problem, når man f.eks. som 
sommerhusejer kommer kørende i 
sin bil med cvr nummer, og så 
bliver billetteret som erhvervsdri-
vende. Det kan jo i sidste ende 
betyde, at der er mindre støtte til 
dem, som er med færgen i forbin-
delse med deres erhverv. Hvis 
man er på en privat tur med sin 
bil med cvr nummer, kan det jo 
godt virke moralsk forkert, at man 
udnytter en ellers god ordning og 
udhuler puljen, som er tænkt til 
dem, som bruger færgen i forbin-
delse med udførelsen af deres er-
hverv.  
 

Quickbrev fra Femø 

Jeg har fået et spørgsmål af en, 
som af og til har brug for at sende 
et quick-brev. Hun havde fået det 
svar fra Post Danmark, at hun kun 
kunne sende et sådan brev fra det 
nærmeste posthus. Jeg har under-

søgt det og fundet ud af, at man 
bare skal sørge for at have fri-
mærker liggende til formålet og 
derefter finde posten på øen, som 
tager det med, og lægger det i den 
”rigtige bakke”. 
 

Valgmøde på Femø Kro 

Vi er i gang med at invitere de 
forskellige politiske partier, til et 
vælgermøde på Femø. Det bliver 
tirsdag d. 10. oktober på Kroen. 
Læs mere om det på side 6. 
 

Femø Jazz 

Vi havde igen i år et flot samar-
bejde mellem Femø Beboerfor-
ening og Femø Jazz. Der var en 
meget stor flok frivillige, som gav 
et nap med i baren m.m. og øl-
vogne flere steder. Det er meget 
positivt med et sådan samarbejde, 
som giver et godt sammenhæng, 
øen og Jazzen imellem.  
 

Oktoberfest 
Der er en planlægningsgruppe, 
som er i gang med at arrangere en 
oktoberfest på kroen i efterårsferi-
en. Læs mere om det på side 3. 
 

Vi ses til arrangementer og div. 
valg i efteråret. 
 

Jørgen Larsen 

Kære Sussie og Bo 

 
Jeg vil som formand for Femø beboerforening, sige jer tak for, at I som Havnehøker ”har 
holdt fast i bolværket” i syv år. Hvis vi bliver lidt i det maritime, må vi jo konstatere, at der 
ikke er brug for at have alle sejl oppe hele året, og det er jo den udfordring, der er ved at dri-
ve en butik på en lille ø. I har haft en regel, hvor I har hejst flaget, når I var i butikken, så 
man på afstand har kunnet spotte, om der var åbent. Men nu er det vores tur til at hejse fla-
get for at sige jer tak for de syv år, I har brugt på Femø. Det ville komme til at lyde falsk, 
hvis jeg sagde, at vi har været enige om alt undervejs, men jeg har stor respekt for jeres virke 
på øen. Og selv om vi ikke altid har været enige om alt, har vi bagefter kunnet give hinanden 
et kram og sige, det var så det. Men jeg vil lige sige, at det nu mest er Sussie og jeg, der har 
givet hinanden kram, da Bos skæg efter min mening kradser lidt for meget. Endnu en gang 
tak for de syv år, I har brugt på jeres virke her på Femø. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jørgen Larsen, formand Femø Beboerforening 
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Valg af ø-kontakter for de kommende 4 år. 
 

Ø-kontakter deltager i ø-kontaktmøder i Lolland Kommune, hvor der er ca. 6 møder om året. Der deltager 
repræsentanter fra alle tre øer, 2 repræsentanter for byrådet, direktør Bjarne Hansen, og derudover overfartsle-
der Max Møller Christensen, når der er ting på dagsordenen, som vedrører færgefarten. 
Det forventes, at de ting, som tages op på ø-kontaktmøderne, har politisk substans. 
 

Ø-kontakter vælges for 4 år af gangen, og valgperioden for ø-kontakterne følger valgperioden for kommu-
nalbestyrelsen. Når man er valgt som ø-kontakt, er man ifølge vedtægterne for Femø Beboerforening, medlem 
af bestyrelsen i Femø Beboerforening. 
Der skal vælges 2 personer, og valget på Femø vil foregå på følgende måde. 
Hvis man ønsker at stille op til denne post, rettes henvendelse til Marianne Kyhl Engelhardt 
mkyhl.engelhardt@gmail.com  og Kaj Larsen dynamitterne@gmail.com  
Man kan også lægge et brev i deres postkasser. 
Onsdag d. 20. september 2017 er sidste frist for indsendelse af kandidatforslag. 
Herefter vil der blive udarbejdet en kandidatiste, som offentliggøres. 
 

Afstemning foretages tirsdag d. 21. november på Femø kro, samme dag som kommunevalget. 
Efterfølgende er det kommunalbestyrelsen, som indstiller de personer, som er valgt, til ø-kontaktudvalget.  

 

På Bestyrelsens vegne 

Jørgen Larsen 

Formand Femø Beboerforening 

Vælgermøde på Femø Kro 

 

Femø Beboerforening inviterer alle til vælgermøde på Femø Kro.  
Tirsdag d. 10. oktober 2017, kl. 19.00 - 21.30. 

I indbydelsen til de politiske partier har vi 3 focus-emner, som vi ønsker at få deres bud på. 
· Færgefarten.  
· Hjemmepleje. 
· Vil man øerne? 

Det er selvfølgelig tilladt at spørge dem om alt andet, men dette er bestyrelsens focus-emner.  
 

På Bestyrelsens vegne 

Jørgen Larsen 

Her på Femø er vi så heldige at ha-
ve en kandidat til det kommende 
valg til kommunens Ældreråd, da 
Kirsten Gissel har valgt at stille op.  
Folketinget har bestemt, at alle 
kommuner skal have et folkevalgt 
ældreråd. Ældrerådet arbejder for 
alle ældre i Lolland Kommune—

både dem, der har behov for hjælp, 
og dem, der kan klare sig selv. 
Ældrerådet skal høres i alle sager, 
der vedrører ældre borgere. Ældre-
rådet giver kommunens beslut-
ningstagere råd om f.eks. byggeri 
af plejeboliger, kvalitetsstandard 
for hjemmehjælp og genoptræning, 
trafik, mad, aktiviteter, frivilligt 
arbejde og kommunale budgetter. 
Det er således Ældrerådets opgave 
at medvirke aktivt i udformningen  

af kommunens ældrepolitik. 
Man kan stemme og stille op til 
ældrerådet, hvis man har fast bopæl 
i Lolland Kommune og er fyldt 60 
på valgdagen.  
Vi har spurgt Kirsten, hvorfor hun 
har valgt at stille op:  
”Det gør jeg først og fremmest for 
de ældre beboere på småøerne, og 

fordi jeg synes, det kunne være in-
teressant. Jeg synes, vi har mange 
problemer her på øerne. Her tænker 
jeg på de gængse ting, som burde 
være herovre ligesom andre steder. 
Busdrift og hjemmehjælp f.eks. for 
at nævne to vigtige, aktuelle em-
ner”. 
Ældrerådet holdt orienterende mø-
de i Nakskov d. 16/8, hvor Kirsten 
var blandt deltagerne. Kirsten udta-
ler: ”Det var et rigtig godt møde 
med et stort fremmøde,  vi fik be-
lyst , hvad ældrerådet laver.  
Jeg fik et godt indtryk af rådet, det 
virker til at være engagerede men-
nesker, som gør et stort arbejde.” 

     

     ILB 

Femøs kandidat til Ældrerådet 
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Femø d. 2/8 2017 

Undertegnede finder det simpelt-
hen forkasteligt, hvordan Lolland 
kommune behandler vores ældre 
på Femø. 
For det første slutter alt hjemme-
hjælp kl. 13 hver dag, det lever de 
ældre med, der har behov for 
hjemmehjælp, og klarer sig selv 
resten af døgnet. Vi afventer An-
kestyrelsens endelige afgørelse, 
som forhåbentligt vil få Lolland 
Kommune til at ændre kvalitets-
standarden for hjemmehjælp og 
ligestille borgerne på småøerne 
med alle andre borgere i kommu-
nen. 
For det andet har kommunen for-
ringet øens bustransport. Der er 
slet ingen bustransport i 2 måne-
der, juli og august, resten  
 

 

af året kan man kun bestille bus 

mandag og onsdag og til lægen 
torsdag. Tidligere kunne vi be- 

stille bus alle hverdage fra 6 - 17. 
Denne forringelse medfører, at de 
mennesker, der af den ene eller 
anden grund ikke kan gå, cykle 
eller har bil, i to måneder ikke kan 
komme til købmand, deltage i so-
cialt samvær eller få transport til 
og fra færge.  
Standardsvaret fra Lolland kom-
mune er: "I har selv valgt at bo på 
en ø". Efter vores mening er det, 
det dårligste argument, man som 
politiker kan komme med. Hvor-
dan mon de lokale politikere ville 
reagere, hvis landspolitikerne 
brugte samme ”argument” over 
for dem, når de beder om 
(berettiget)  

 

støtte til Lolland? Faktisk forhol-
der det sig oven i købet sådan, at  
mange af de ældre, der har behov 
for transport, er født og op 

vokset på Femø, og vil logisk nok 
gerne have deres alderdom her i 
deres trygge rammer. Uanset om 
man er født på Femø eller ej, er 
småøerne fuldgyldige dele af Dan-
mark. 
Vi synes ikke, det er for meget at 
forlange, at vi også her på Femø, 
kan få samme service som andre i 
Danmark.  
 

Venlig hilsen 

Kirsten Gissel 
kirsteniog@icloud.com  
28707854 

Tirsdag d. 8/8 mødtes Henrik 
Høgh med et bord fuld femøboere 
i Kirsten Gissels køkken på Femø. 
Kirsten overrakte Henrik Høgh 
149 underskrifter og argumente-
rede energisk for at få genoptaget 
den tidligere busdrift. 

Kære kommunalpolitikere 

 

Jeg er meget skuffet over jeres 
beslutning om at fratage os bussen 
som er en af vores livsnerver.  
Vi benytter den måske ikke 100 
%, men vi kan ikke undvære den.  
Jeg har boet på Femø siden 1984 
og er nu 97 år. Jeg har altid været 
glad for at have med kommunen at 
gøre, der har ikke været noget 
vrøvl tidligere. 
Vi er fire ældre damer, der rafler 
og har benyttet bussen hver uge. 
Det samkvem er vi nu blevet for-
hindret i til stor sorg for os alle 
fire. – Det er selvfølgelig svært at 
brokke sig over noget, der mang-
ler, for her er mange hjælpsomme 
mennesker på øen, men jeg synes, 
det er forkert, at vi skal bede andre 
mennesker om bilkørsel, når det 
burde være et offentligt tilbud. Det  
 

 

er som om, I fralægger jer ansva-
ret. 
Det er ikke mig alene, der savner 
den bus, men det kan være svært 
for ældre mennesker at tage sig 
sammen til at protestere mod store 
forringelser af vores levevis. Bl.a. 
kan man hverken komme til køb-
mand eller ned til færgen. 
Økonomisk kan der ikke være stor 
forskel på, hvad det koster, hvis 
man skal have transport til lægen, 
for det har man jo krav på. 
Jeg forventer at blive kontaktet for 
at få en begrundelse for denne di-
sposition, jeg vil gerne ringes op 
51939996.  
 

Venlig hilsen 

Birthe Lily Jespersen 

Askhavnsvej 18 

4945 Femø 

Manglende busdrift på Femø  

Mail sendt til Byrådet i Lolland Kommune d. 2/7 2017 

Underskriftindsamling for at få bussen tilbage 
 

Kirsten Gissel tog i starten af august initiativ til en underskriftindsamling blandt fastboende og fritids-
husejere på Femø for at få øens busdrift tilbage.  
Punktet behandles på næste møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget d. 6./9. 
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Af Laura Bisted Jacobsen og  

Morten Lykke Larsen 

Natten til lørdag den 8. juli stod 
Annelise og Niels Svensson op for 
at putte glasur på 380 hjemmebag-
te muffins.  

De mange lækre kager stod om 
eftermiddagen klar på et kolossalt 
kaffebord i Nørreby Anlæg, hvor-
fra der kunne høres klapsalver, da 
det grønne stykke stof blev hevet 
væk og afslørede Hanne Varmings 
skulptur, 'Stor Amalie på Stol'. 
 

Forinden var der trængsel på 
Femø havn, da en ikke helt normal 
10-færge dukkede op i horisonten. 
Man kunne nærmest få den opfat-
telse, at et fatamorgana i Små-
landshavet spillede øjnene et puds. 
Femøsund havde i dagens anled-
ning fået selskab af Fejø-færgen, 
Christine, og sammen sørgede de 
to blå-hvide maskiner for at bringe 
de omkring 500 gæster til Turis-
mens dag. Kendetegnende for 
denne sommers vejr dominerede 
de grå skyer og gav ikke mange 
muligheder for kys fra himmelen 
til jorden, da de forventningsfulde 

gæster satte benene på den grønne 
ø.  
 

De gående passagerer skulle ikke 
trave mange meter, før Arne stod 
klar med prærievognen og dermed 
gratis kørelejlighed til Anlægget. 
Det vides ikke, om Holger Schou 
Rasmussen lod sig transportere 
med prærievogn, veteranbil eller 
et helt tredje køretøj, men Lolland 
Kommunes socialdemokratiske 
borgmester stod i hvert fald klar i 
sin blazerjakke ved siden af Jør-
gen Larsen, formand for Femø 
Beboerforening.  
Hanne Varming var uheldigvis 
blevet forhindret i at deltage i fest-
dagen, og derfor var det hendes 
søn, Hans Jakob Varming, en af 
de nyeste beboere på øen, der 
skulle stå for den ceremonielle del 
at afsløringen af skulpturen.  

I én bevægelse fjernede han stof-
fet og lod bronzekvinden kaste sit 
første blik på sine nye og faste 
omgivelser i Nørreby, hvor hun 
ikke bliver ensom, da der som be-
kendt allerede står to skulpturer 
udført af den 78-årige billedhug-
ger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det flotte fremmøde søgte nu i 
mindre grupperinger mod de grøn-
ne stier og bølgende veje, der førte 
dem sikkert videre til de varieren-
de programpunkter på Turismens 
dag. På Fasangården fortalte vin-
bonde Erik Bang-Jensen om sine  
erfaringer med at dyrke vin i det  
gunstige klima på øen, mens 
Svend Leo var med til at fremvise 
oldtidssager og gamle køkkenred-
skaber i det lille museum i Søn-
derby. 
 

Tre børn sad henne i kirken og 
kiggede op på de gotiske kalkma-
lerier, og på andre af de aflange og 
mørkebrune bænke kunne man se 
små klynger af voksne – de sad i 
stilhed og lyttede til trompetist 
Erik Arnsted, der fyldte det store 
rum med musik. Måske de højere 
magter blev bløde i knæene af  
trutteriet, for efter kirkekoncerten 
kunne man ude på Kirkeallé se det 
grå skydække forsvinde til fordel 
for høj sol. 
 

- Sommersolen skinner, når du er 
hos mig, sang Den Triste Trio 
muntert med den lokale musikant 
Søren i front. De havde i en slags 
åben jagtvogn kørt øen tynd for at 
sprede deres syngende budskaber, 
men nu holdt de parkeret i vejkan-
ten på Kirkehældevej, hvor man 
også kunne se flere fynske vete-
ranbiler køre i parade langs raps-
markerne.  
 

 

 

Tilbageblik på Turismens Dag på Femø 2017 
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Tusind tak! 
 

Femø Jazz’ bestyrelse sender hermed en kæmpe tak til alle frivillige 
hjælpere, der støtter op om Femø Jazz festival. Uden jer – ingen jazz. 
Vi ses forhåbentlig igen til næste år fra d. 31/7 til den 5/8, hvor vi afvik-
ler Femø Jazz for 49. gang.  
                                                                         
På bestyrelsens vegne - Chris  

 

Et mindre hav af roser strakte deres 
lyserøde hoveder op mod solen ved 
det gamle rødstenshus ved Lange-
mose. Her travede Bent Danielsen 
rundt i sin have, hvor han var om-
givet af et publikum, der alle øn-
skede at se nærmere på de mange 
forskellige træsorter, der var noget 

af det, man kunne opleve ved have-
vandringen. 
 

Ved aftenstide var der trængsel op-
pe i den store sal på Femø Kro. 
Store skiver af skinke og masser af 
flødekartofler fandt vej til tallerke-
nerne ved kroens fællesspisning, og 
der blev også spillet musik og sun-
get, før de mætte gæster søgte ned 
mod havnen.  
 

Dagens sidste punkt på det tætpak-
kede program, der bestod af langt 
flere aktiviteter end pladsen på dis-
se spalter tillader at nævne, var 
overstået.  
 

Månen, der denne aften var fuld, 
skinnede som solen ude over bøl-
gerne, der klokken 22 fik selskab af 
den sidste aftenfærge til fastlandet.  
 

Se den lille film med sammenklip 
af nogle af dagens begivenheder 
på Femo.dk/besoeg 

Tak! 

 

Mange tak til H.C., Salle og 
Jørgen for den fine istandsættel-
se af ”Grædemuren” 

Annelise 

Tusind tak for al den frivillige ar-
bejdskraft ved renovering af det Gule 
Magasin og havnepladsen 

Mange tak for lån af jeres skønne ø. 
En gruppe fra Københavnsafdelingen 
af Dansk Vandrelaug skulle til Fejø 
Kammermusikfestival. Som optakt 
tog vi en god, lang vandretur på 
Femø. 

Tak får lån af sheltere. 
Og tak for at vi måtte være på denne 
smukke ø, vi kommer helt sikkert 

igen  (facebookopslag) 
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At drive Havnehøkeren på Femø 
er et arbejde med store udfordrin-
ger   -  det gælder ikke kun om at 
få købmandsvarerne bragt frem til 
den smukke ø, men også at af-
stemme udbud af varer til os – 
den meget brogede flok af hand-
lende i Høkerbutikken. 
Og vi har alle en mening om, 
hvad dette udbud af varer skal 
være   -- hvad det skal koste  --- 
hvordan åbningstiderne skal væ-
re….. og så er der jo den lange 
vinterperiode, hvor der oftest kun 
langes ½ skummet og en krydder-
bolle over disken. 
Jeg har nu været 19 somre på 
Femø og oplevet flere købmænd 
på øen, der har kæmpet bravt for 
at få handelen til at hænge sam-
men og derved skabe sig et rime-
ligt indtægtsgrundlag for netop at 
klare sig igennem den lange stille 
vinterperiode uden nævneværdig 
indtjening. 
Sussie og Bo har gennem 7 år for-
mået at skabe en eventyrlig Hav-

nehøker –  butik med et vareud-
bud  med kvalitetsvarer, og hvor 
der har været mulighed for f.eks. 
at vælge økologiske varer eller 
alternativt et andet produkt, såle-
des at vi som handlende er blevet 
mødt med mulighed for valg.  
Sussie og Bo har udviklet Høker-
butikkens udvalg af traditionelle 
varer til også at omfatte andre va-
regrupper (der, som Sussie har 
fortalt, også har bidraget positivt 
til driften). 
Og det har været helt fantastisk  
at gå på opdagelse i butikken og 
måske finde gaver. Sidste år vakte 
de små gaver fra Havnehøkerens 
butik stor glæde i Californien hos 
vores niecer, og sågar min sviger-
mor smilede over et lunt sjal fra 
Høkeren. Jeg tænker, at det er 
enestående, at man på en lille bit-
te ø i Smålandshavet har haft en 
Havnehøkerbutik som gennem 
salg af disse produkter har rakt 
sine arme om på den anden siden 
af kloden og kunnet understøtte 

kvinder og børn i Nepal. Det kan 
vi være stolte af. 
Sussie og Bo har nu valgt at sige 
deres kontrakt op (hvilket jeg er 
meget ked af).  Som medlem af 
den lille Havnehøker arbejds-

gruppe må jeg konstatere, at vi i 
gruppen kun nåede at få iværksat 
enkelte begrænsede tiltag, der 
kunne bedre indtjeningen i Hø-
kerbutikken. 
Jeg tænker, at der påhviler os alle  
- Femø Beboerforenings bestyrel-
se og os almindelige brugere af 
Havnehøkeren - et ansvar for at 
sikre rammer for at drive en pro-
fessionel købmandsbutik på 
Femø. 
Sluttelig vil jeg gerne sige en stor 
tak til Sussie og Bo. Det har været 
en fornøjelse at handle i jeres 
Havnehøkerbutik – en Havnehø-
ker butik, som I virkelig har ud-
viklet til en enestående eventyrlig 
butik. 

Pia Køppen 

Høkerstræde 14 

At drive Havnehøker – butikken på Femø …………en bybo´s tanker  
(min rare nabo kalder mig for bybo, og det er et godt ord) 

Nogle betragtninger. 
 

Så er det sommer, og vi er her 
igen – på Femø, Danmarks smuk-
keste ø. 
Hvert år imponeres vi over alt det, 
denne lille ø og dens beboere kan 
præstere. 
Vi vil gerne fremhæve  
Turismens Dag, 
som noget helt særligt. Det må 
have været et kæmpestort arbejde 

at arrangere alt det, der kunne op-
leves denne dag. Vi glæder os al-
lerede til næste år. 
Vi vil også gerne fremhæve  
Havnehøkeren,  
som ud over at tilbyde dagligvarer 
i god kvalitet – også har et spæn-
dende sortiment af andre ting. Vo-
res venner på besøg udtrykker stor 
begejstring over alt det, man kan 
købe her på denne lille ø. Ud over 
lækre specialiteter er kjoler, 

smykker og sko røget over disken 
til stor glæde – og alt til en rime-
lig pris. 
Det er med stor bekymring, at vi 
erfarer, at havnehøkerparret må 
dreje nøglen om til efteråret. Dem 
kan vi ikke undvære! 
 

Birgitte Dahl Iversen 

Pernille og Peter Starcke 
Gunnar og Vibeke Dahl  
Thomsen 
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Fotos: Alice Madsen 

Høkernyt 
Her kommer så det sidste 
"Høkernyt" fra os, Sussie og Bo. 
På de af jer fastboeres vegne, som 
det har været en næsten daglig glæ-
de at betjene, på sommerhusfolkets 
(som er rejst til Femø uden provi-
ant) og på sejlernes vegne, er vi 
utrolig kede af, at have været nødt 
til at trække bremsen og sige stop. 
Tak for jeres opbakning til øen, 
som I har givet ved at benytte det 
tilbud, der hedder helårskøbmand 
på Femø! 
Det er med blandede følelser, at vi 
stopper som Havnehøker. Vi havde 
gerne set at vi kunne aflevere en 
butik, hvor fremtiden så sikrere og 
lysere ud. Det har vi arbejdet på et 
par år nu, og vi troede, at det sene-
ste forslag med ”Selvbetjenings-

døgner" og fredagsåbent, var det 
der skulle til. Men efter næsten et 
års snakken frem og tilbage og end-
nu en vinter, der nærmede sig uden 
afklaring, slap vores tålmodighed 
op, og dernæst pengene... Man kan 
ikke sige, at der bliver handlet i 
rettidig omhu fra FB’s side, og der 
er bestemt plads til forbedringer!!! 

Vi håber at vores efterfølger ople-
ver, at Femøboerne har lært, at man 
skal passe på sin købmand, for det 
er den eneste måde, vi kan passe på 
øens ældre, som ikke har så mange 
muligheder for at handle andet 
sted. Brug din Høker og din Høker 
vil være der for dig! Husk Femøbo-
ere: læg ca. halvdelen af kostbud-
gettet i Høkeren, så skal man må-
ske ikke skifte købmand hvert an-
det år! 
Siden vi sendte vores opsigelse, har 
vi fået så utroligt mange søde og 
rørende hilsner, varme knus og 
spørgsmål: Hvordan har I fået lov 
til at slippe ??? Hvad skal der til, 
for at I bliver ?? Hvorfor ?? Det er 
den bedste ø-købmand i hele lan-
det ??? Hvem f... har fået kørt jer 
trætte? Er I klar over, at nu er det 4. 
gang vi har været på Femø i år for 
at proviantere? Ren kærlighed er 
strømmet os i møde, det har været 
overvældende! Tusind mange tak 
for det og for denne gang.  
Alle vores erfaringer rigere, her 
efter 7 ½ høkerår, glæder vi os til at 
have tid til at være almindelige bor-

gere på Femø og i Næstved, have 
tid til familie og venner, at grille en 
pølse i fred og ro, være længe oppe 
om sommeren, være kreative, mas-
sere og heale, strikke, sy og blive 
færdige med moderniseringen af 
"Møllen". 
Måske skal Café Okay genopstå? 
Vi er i hvert fald ikke færdige med 
Femø, bare fordi vi er færdige som 
Høkere.  
Roger, over and out!  
Kærlig hilsen Bo & Sussie 

 

  

Sagen om mangel-
fuld hjemmehjælp 

på småøerne 

 

På baggrund af en 
pressemeddelelse 
udsendt af FBF d. 
21/7 kom følgende 
artikel i Folketiden-
de.  
 

Som man kan læse i 
formandens indlæg 
s. 4 afventes Anke-
styrelsens afgørelse 
med spænding. 
 

Hvis DU synes, du 
har behov for hjem-
mehjælp—eller me-
re hjemmehjælp—

skal du endelig kon-
takte kommunen 
med det samme. 
 

ILB 

Flere kandidater til 
Ø-kontaktudvalget 

Det er vigtigt, at vi får et reelt, 
demokratisk valg, så de to med-
lemmer kan repræsentere Femø 
med en bred, folkelig opbakning i 
ryggen. 
Allerede for flere år siden beslut-
tede jeg, at jeg gerne ville være 
med  i ø-kontaktudvalget, når jeg 
fik bedre tid, så jeg stiller op den-
ne gang. 

Jeg ønsker mere åbenhed, dialog 
og samarbejde—både internt på 
øen, øerne imellem og med poli-
tikerne. 
                  Inge-Lise Bisted 

Bo og Sussie holder en lille pause 
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Palle Sørensens historie fra  

Lokalhistorisk arkiv 

I 1930 var der 69 besætninger 
med 631 køer, der leverede mælk 
til mejeriet. 3 besætninger havde 
mere en 20 malkekøer og 17 be-
sætninger 4 eller færre malkekøer. 
Der blev indvejet 2.100.000 kg 
mælk og produceret 86.868 kg 
smør. 
Bygningerne blev løbende reno-
veret og gamle maskiner udskiftet 
med nye. Kredslægen var dog ik-
ke tilfreds med mejeriets retirade-
forhold (toiletforhold), så der blev 
installeret WC med cisterne. 
Ost havde man ikke produceret i 
årevis, og den gamle ostepresse 
var i så dårlig stand, at man be-
sluttede at sælge den, da man ikke 
mente, at man ville komme i gang 
med en osteproduktion i nærmeste 
fremtid.  
Der blev gjort en stor indsats for 
at få Femø fri for kvægtuberkulo-
se. 57 besætninger deltog i en fri-
villig tuberkulintest. 12 ønskede 
ikke at deltage. Mejeriet betalte i 
første omgang for at få smittede 
dyr ud af besætningen, et beløb 
som derefter blev refunderet af 
staten. Dyrlæge Rasmussen fra 
Fejø var sammen med et nedsat 
tuberkuloseudvalg meget aktiv i 
dette arbejde. I 1934 viste prøver 
fra samtlige dyr på øen, at alle var 
helt frie for smitte. Dog viste en 
tyr hos gårdejer Helge Grymer 
ikke at være smittefri, så den fik 
han få dages frist til at få nedslag-
tet. Mejeriet betalte også for vac-
cination for mund- og klovsyge. 
Da Femø fik sin første dyrlæge, 
kautionerede mejeriet for køb af 
dyrlægeboligen med forkøbsret, 
hvis den skulle sælges igen. 
 

På den årlige generalforsamling 
var tilrettelægningen og licitatio-
nen på de fire mælkeruter stadig 
til stor diskussion. Ruterne blev 

ofte opsagt af mælkekuskene eller 
mejeriet, hvis de forventede at 
kunne få kørt mælken til en lavere 
pris. Østmoseruten var dog en 
undtagelse, da parcellist Julius 
Andersen i 1932 modtog en gave 
med inskription i anledning af, at 
han i 25 år havde kørt denne rute.  
 

I 1942 valgte den 72 årige Vil-
helm Jensen at gå på pension efter 
42 år som mejeribestyrer på 

Femø. Bestyrelsen vedtog at beta-
le Jensen en livslang pension på 
1.000 kr. om året, som blev udbe-
talt indtil 1954. 
Til stillingen som ny mejeribesty-
rer var der 192 ansøgere. Valget 
faldt på Carl. A. Knudsen, som 
kom fra en stilling som mejeribe-
styrer på Askø-Lilleø. 
Med ansættelsen af Knudsen, blev 
der rigtig godt gang i ostefremstil-
lingen. Der blev i hele hans perio-
de som mejeribestyrer hjembragt 
et væld af præmier for ost såvel 
som for smør fra mejeriudstillin-
ger.   
I Lollands Tidende fra den 19. 
februar 1964 står under overskrif-
ten: Regn af præmier til Femø 
Andelsmejeri. I konkurrence med 

35 mejerier på Lolland Falster 
vandt Femø Andelsmejeri 1. og 2. 
præmie for ost og 1. præmie for 
smør. 
 

Fra begyndelsen af 30erne til 
1940 steg kulprisen fra 38 kr./tons 
til 110 kr./tons, og under 2. ver-
denskrig måtte mejeriet i lange 
perioder fyre med tørv. Der blev 
også forsøgt at fyre med halm. 
Endelig i 1946 vedtog man på en 
generalforsamling at installere 
oliefyring, men den gamle damp-
maskine blev bibeholdt. På sam-
me generalforsamling blev det 
diskuteret, om mejeriet skulle ind-
rette et vaskeri, forslaget blev dog 
henlagt. Indretning af en fryse-
boks blev henvist til et udvalg 
uden for mejeriets kreds. 
 

I 1949 var det gamle ostelager 
blevet for lille, så en ny tilbyg-
ning blev opført af murermester 
L. Hermansen, Lundby og tømrer-
mester Svend Jensen, Vindeby til 
en pris af 35.000 kr. 
Allerede i 1951 investerede meje-
riet igen 35.000 kr. i et nyt Sabroe 
køleanlæg og et nyt ostekar. 
I slutningen af 40erne var vogn-
mænd med lastbiler begyndt at 
byde ved licitationen på mælkeru-
terne, således fik Aksel Frederik-
sen i 1948 Østmose- og Sønder-
byruten. Vognmand Alfred Jensen 
fik i 1952 Kalvemoseruten, og 
samme år fik vognmand Knud 
Nielsen Østmose- og Sønderbyru-
ten. Mejeriets gamle hestetrukne 
vogne blev solgt på auktion i 
1951. 
 

I 1964 kunne mere end 100 delta-
gere fejre mejeriets 75 års jubilæ-
um på Femø Gæstgivergård med 
medbragt smørrebrød. Mejeriet 
afholdt udgifterne til musik, kaffe 

 

Femø Andelsmejeri. 
1889-1969 

 

Afsnit 3.   Første to afsnit blev bragt i Talerøret Nr. 1 og  
  Nr. 2 2017. 

Femø Andelsmejeri 1950 

Mejeribestyrer C. A. Knudsen 

Carl A. Knudsen 
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og en ostebolle. 
 

Op igennem 60erne blev antallet 
af andelshavere reduceret betyde-
ligt, og mælkemængden faldt til 
945.000 kg i 1967. Da mejeribe-
styrer Knudsen havde opsagt sin 
stilling til 1. januar 1969, drøftede 
bestyrelsen flere muligheder for 
fremtidig drift af mejeriet. Stillin-
gen som ny mejeribestyrer blev 
opslået, men man overlod beslut-
ningen til en ekstraordinær gene-
ralforsamling, der blev afholdt 
den 13. december 1968. 29 af de 

32 andelshavere var mødt til ge-
neralforsamlingen. Dagsordenen 
var, om der skulle ansættes en ny 
mejeribestyrer, eller mælken for 
fremtiden skulle leveres til et me-
jeri på Lolland-Falster. 28 med-
lemmer stemte for at standse drif-
ten af mejeriet pr. 1. januar 1969. 
Sidste dag mejeriet var i drift var 
dog den 16. januar 1969.  
Efter forhandling med flere meje-
rier blev det vedtaget at levere 
mælken til Mejeriet Lolland i Ma-
ribo. 80 års drift af Femø Andels-
mejeri var hermed afsluttet.  

Der gik et par år, inden bygnin-
gerne blev solgt, så det sidste 
punktum i den fjerde og sidste 
forhandlingsprotokol blev sat i 
1971. 
 

Malkekøer er der stadig på Femø 
her i 2017. En besætning leverer 
næsten lige så meget mælk, som 
samtlige leverandører i 1967.  
 

Flemming Jensen har 108 jersey-
køer, der på et år har ydet 795.000 
kg mælk med en gennemsnitlig 
fedtprocent på 6,28. 

Mejeribestyrere ved Femø Andelsmejeri  
1889 – 1969 

1889-1894 Lars Christjan Christjansen 

1894-1900 Valdemar Andersen 

1900-1942 Vilhelm Jensen 

1942-1969 Carl A. Knudsen 

Formænd for Femø Andelsmejeri  
1889 – 1971 

1889-1890 Christen Andersen 

1890-1894 P. A. Roug 

1894-1898 Rasmus Grymer 
1898-1901 Jens Danielsen 

1901-1910 Rasmus Grymer 
1910-1914 Jens Danielsen 

1914-1929 Peder Jørgensen Møller 
1929-1940 Viktor Jacobsen 

1940-1959 Thorvald Henriksen 

1959-1959 Rudolf Hansen (Var næstformand ved Thor-
vald Henriksens død) 

1959-1971 Thorvald Møller 

I Femø Andelsmejeris 80 årige levetid satte to mejeribestyrere deres store præg på driften, og den succes 
mejeriet havde med fremstilling af smør og ost. Tilsammen havde Vilhelm Jensen og Carl A. Knudsen 
ansvaret for driften i 69 år. Et par vers fra sangen skrevet til mejeriets 60 års jubilæum beskriver på bedste 
vis, at mejeribestyrer Jensen var specialist i smør, og Carl Knudsen var specialist i ost.

 

Melodi: I skoven skulle være gilde.        
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø 
Juni - Juli - August 

September 

Søndag d. 17. september  14.s.e.trin. Høstgudstjeneste kl. 13.00 

 

Oktober 

Ingen 

 

November 

Søndag d. 5. november  Alle Helgens dag   Kl. 13.00 

December 

Søndag d. 3. december  1.s.i advent  Kl. 19.00 

Kaffe og julekage i præstegården 

 

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  
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Tirsdag den 19. september 2017 
klokken 14.00 i Præstegården af-
holdes det ordinære menighedsmø-
de. På dette møde redegør menig-
hedsrådet for sidste års regnskab 
og det kommende års budget. 
Endvidere aflægger menighedsrå-
det beretning om rådets virksom- 

 

hed i det forløbne år og orientering 
om planlagt virksomhed i det kom-
mende år. 
Da vi i år kan fejre 500 året for Re-
formationen, vil Pia Pape komme 
med et lille indlæg vedrørende, 
hvad det egentlig var, der skete den 
gang, og hvilken betydning det har  

 

haft for vor tro og samfund. 
På dagen vil Femø Menighedsråd 
selvfølgelig være vært med kaffe 
og kage. Vi håber, at mange vil 
møde op til denne forhåbentligt 
hyggelige eftermiddag. 

Nyt fra menighedsrådet: 
Menighedsmøde 

Så nærmer den mørke tid sig. Vi er 
ved at gå ind i den tid, hvor vi op-
fatter dagene som blivende kortere, 
vi kan kalde det for ”Hyggetiden”. 
Alligevel vil der blive plads/tid til 
vore sangeftermiddage. 
Vi er så heldige, at vi har Henriette 
(vores organist) med til at slå tonen 

an på klaveret. Alle vil være meget 
velkomne, med eller uden stor 
”stemmepragt”. Noget af det væ-
sentligste på disse dage er det soci-
ale samvær. Menighedsrådet er 
vært med kaffe og kage, og hvad 
der ellers hører med til en hyggelig 
eftermiddag. 

Se datoer for sangeftermiddagene 
på Begivenhedskalenderen på bag-
siden af ”Talerøret”. 
 

På gensyn. 
 

På vegne af menighedsrådet 
Lis. 

Sangeftermiddage 

Onsdag den 25. oktober:  
Frederik A. Vandrup, kritiker og 
chefredaktør CinemaZone.dk, med-
lem af Danske Filmkritikere.  
Reformationens første år på film 

Med udgangspunkt i grundige ned-
slag i filmen "Luther" fra 2003 vil 
Frederik dels præsentere kritike-
rens rolle i filmformidlingen gene-
relt og specifikt og se nærmere på 
det biografiske portræt som genre. 
 

Onsdag den 8. november:  
Eberhard Harbsmeier, seniorfor-
sker ved Nationalmuseet 
Hvorfor er vi så flittige? 

Om reformationen og arbejdet. 
For Luther var arbejdet et kald. 
Nogle mener, at når vi i dagens 
Danmark arbejder så meget, som vi 
gør, så skyldes det i sidste 

ende Reformationen. 

Foredraget ser kritisk på begrebet 
protestantisk arbejdsmoral, og fører 
os gennem arbejdets historie fra 
Reformationen frem til i dag for at 
diskutere hvilke årsager, der kan 
tænkes til vores nutidige holdnin-
ger til arbejde 

 

Onsdag den 22. november:  

Lars K. Christensen, tidligere rek-
tor for Teologisk Pædagogisk Cen-
ter Løgumkloster  
Reformatoren Martin Luther –       
kernen i hans syn på Gud og  
verden       
Humanisme og kristendom ses i 
dag ofte som modsætning. Sådan 
var det ikke i reformationstiden.         
Foredraget vil belyse forholdet 
mellem humanisme og reformation 
både i historisk, men også i nutidigt 
perspektiv. Vor tids problemstillin-
ger og diskussioner ligner på man-
ge måder – til trods for forskelle – 
de spørgsmål, man var optaget af i 
reformationstiden. 
 

Alle tre gange 19 - ca. 21 i Sølle-
sted Bio og Kulturhus  
Fri entré - Den er betalt af kirke-
kasserne i lokalområdet. 

Rundt om Luther 

Tre skarpe vinkler på 500-året for reformationen - Foredragsrække i Søllested Bio 

Musikalsk oplevelse. 
 

Den 8. 0ktober kl. 19.00 vil der i Skt. Nikolai kirke i Nakskov blive afholdt en fantastisk  koncert med The 
Middle East Peace Orchrestra 

Billetter til denne enestående koncertoplevelse kan købes på turistbureauet i Nakskov og ved indgangen ved 
koncerten for kr. 75,00. Se i øvrigt opslag på Femøs tavler. 
På menighedsrådets vegne Lis. 
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Lørdag, den 15. juli 2017 

Kunne formanden for Femø jagtforening, Flemming Bech, overrække Svend Leo Jensen Jagtforeningens 
diplom som Æresmedlem af Femø Jagtforening. 
Overrækkelsen fandt sted på Femø Kro ved Svend Leos 80 års fødselsdagsarrangement: 
 

ÆRESMEDLEM 

 

Bestyrelsen for Femø Jagtforening 
udnævner herved 

 

Svend Leo Jensen 
 

 
æresmedlem 

 
____________________________ 

FLEMMING BECH 
 

Til Motivering: 
På FjF 82. Generalforsamling lørdag, den 20. februar 2016 valgte Svend Leo at træde ud af bestyrelsen ved ikke at 
genopstille. Sammenlagt har Svend Leo været medlem af FjF bestyrelse i 30 år, 3 mdr. og 17 dage. 
Svend Leo har gennem alle år arbejdet aktivt og positivt i FjF bestyrelse. 
Svend Leo har altid arbejdet for vildtets fremme, medvirket til at styrke sammenholdet og godt kammeratskab i 
foreningen. 
Titlen som æresmedlem indebærer livslangt medlemskab af Femø Jagtforening. 
 

Siden sidst: 

I sidste nummer af Talerøret orienterede jagtforeningen om udsætning af 3 stk. råvildt og fuglevildt på øen 
samt donation til støtte for vildtplejen: 
- I perioden 15.-20. maj blev der udsat 2 råer og en buk. En af råerne er set med lam. Det er meget positivt. 
Biotopen på Femø er i top til råvildt. Vi krydser fingre for at det andet stykke råvildt også er med lam i år. 
Bemærk råvildtet er fredet til den 31. marts 2020. 
- Den 20. juni udsatte foreningen 100 fasaner. Vi håber de har klaret sig igennem den meget våde sommer. 
- Udsætning af vildt; fauna- og vildtpleje kræver en styrkelse af Jagtforeningens økonomi. Jagtforeningen 
opfordrer alle til at støtte med en økonomisk håndsrækning (donation) gennem indbetaling til foreningens 
konto:  

Lollands Bank Reg.nr. 6525 kontonummer 4026 462 – mærket ”Vildtpleje”. 
 ”Donationstermometret” – der er på vej op - ser nu således ud: 
  

 

 

Tak til Dem der har støttet vildtplejen. Foreningen håber fortsat på donationer til dette arbejde. 
Til orientering har foreningens vildtpleje (indkøb af vildt) kostet 27.000 kr. (råvildt 20.000 kr. og fasaner 
7.000 kr.) Danmarks Jægerforbund har støttet udsætning af råvildtet med 10.000 kr. dvs. at FjF har styrket 
vildtbestanden med 17.000 kr. i år. 
 

Planlagte aktiviteter: 
- Lørdag, den 4. november 2017 kl. 1930 Vildtspil på Femø kro. 
- Lørdag, den 13. januar 2018 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal. 
- Lørdag, den 10. februar 2018 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal.  
- Lørdag, den 17. marts 2018 kl. 1000 Generalforsamling på Præstegården. 

ER 

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

Kr.   Resultat 

?     

10.000     

9.000     

8.000     

7.000     

6.500   10. august 2017 

3.500   10. maj 2017 

3.000     

2.000     

1.000     

0   25. marts 2017 
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Kano og kajak:  Vejret var me-
get ustabilt i år med meget blæst 
og regn. Kajakkerne har allige-
vel været brugt flittigt, og mange 
roere fik oplevet Femøs 
skønhed  fra vandsiden.   
Fodbold: I år holdt vi formøde 
med Anna Dalsgaard Bergland 
fra Kvindelejren og dommer So-
fus Teislev for at sikre, at holde-
ne ville blive jævnbyrdige og 
selve kampen ville blive spillet 
ud fra fairplay devisen. Denne 
traditionsrige kamp mellem fe-
møboerne og kvindelejren blev 
en festlig begivenhed, hvor fe-
møboerne vandt kampen med 15 
- 0. Hertil skal siges, at det store 
flertal af kvindeholdet ikke rig-
tigt havde spillet fodbold, før de 
kom til Femø.   
Triathlon:  

Onsdag den 26. juli kl.10.00 
afholdt foreningen individuel 

triatlon. Der var fire voksne og 
to børn, der stillede til start. 
Søskende Hannah og Linus 
Hougaard Bagge gennemførte 
alle tre discipliner og fulgtes 
længe ad. Storesøsteren tog til 
sidst sejren og vandt dermed 
pokalen. Det var to stolte og 
glade børn, der blev hyldet af 
tilskuerne.  
Anders Jensen havde planlagt 
kun at svømme,  hvilket han 

klarede ved at crawle fra start til 
slut på 15 minutter og 7 
sekunder. Andreas Hellwing 
udgik under cykling. Mark 
Selander vandt i den udmærkede 
tid af 63 minutter og 24 
sekunder. Stephen Udengaard 
kæmpede sig gennem alle tre 
discipliner og fik en flot anden 
plads. Søndag den 30. juli kl. 

10.00 afholdt foreningen familie/
stafet Triathlon. Der var fire 
hold, der stillede op. Det var 
meningen, at  pensionisterne 
skulle stille op med  et 65+ hold, 
men det endte med et 60+ hold. 
Anders Jensen svømmede for 
familie Hellwing og distancerede 
de øvrige svømmere med mere 
end 3 og et halvt minutter - og 
svømmede 2 minutter hurtigere 
end 4 dage tidligere. Svend Åge 
Christensen fra 60+ holdet vandt 
overlegent disciplinen cykling 
med en gennemsnitsfart på 30 
km/t susede han op og ned ad 
bakkerne gennem øens flotte 
landskab. Her skal der måske 
lige nævnes, at Svend Åge 
fornylig gennemførte en 3000 
km lang cykeltur fra København 
til Palermo på 15 dage…Det så 
længe ud som om 60+ skulle 
sætte alle yngre hold til vægs, da 
Robin Hundbotg Koss fra 
“Fredesgård” sætte trumf på og 
overhalede Søs Norup Jakobsen 
med sølle 16 sekunder. Jeg kan 
kun sige,  “60+” vender 
voldsomt tilbage til næste år!“ 
Thomas Nordlund, som også 
stillede op for “Fredesgård”, 
ville have gennemført alle 
discipliner, men løb tilbage, da 
han ikke ville sinke kåringerne.   

FIF meddelerFIF meddelerFIF meddelerFIF meddeler    

Femø Triathlon 
Indiv.  

Svømning  Cykling  Løb  Samlet  

Mark Selander  15´58”  22´04”  25´22”  63´24”  

Stephen Udegaard  19´14”  30´48”  32´20”  82´22”  

Anders Jensen  15´07”        

Andreas Hellwing  18´50”        

Børne Triathlon  Vandløb  Cykling  Løb  Samlet  

Hannah Hougaard 
Bagge  

14´17”  24´39”  26´59  64´55”  

Linus Hougaard 
Bagge  

14´18”  24´39"  27´32”  65´28”  

Familie/Stafet Triathlon        

“Fredesgård"  16´48”  19´02”  27´52”  63´42”  

“60+”  16´45   17´39”  36´19”  63´58”  

Hellwing/Jensen  13´08”  22´19”  46´21”  68´40”  

Gammeltoft  16´55”  28´29”  47´52”  76´21”  

Fortsættes næste side 
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Når en hel bestyrelse trækker sig 
på en generalforsamling, er det 
som regel på grund af uoverens-
stemmelse i en forening eller be-
styrelse. Det var langt fra tilfæl-
det, da en samlet bestyrelse trak 
sig på generalforsamlingen i 
Femø Bådelaug den 25. juni.  
Generalforsamlingen blev afviklet 
i en god og positiv stemning. Den 
afgående bestyrelse havde ønsket 
at give plads til en ny bestyrelse, 
hvis medlemmer også repræsente-
rede bådejere i havnen. 
Der var gjort et godt forarbejde, så 
det var sikret, at der var medlem-
mer til stede på generalforsamlin-
gen, der var villige til at opstille 

til valg som bestyrelsesmedlem-
mer. 
Valgt til den nye bestyrelse blev: 
Ove Roug, Søren Ruben Hansen, 
Marie Jakobsen og Palle Søren-
sen. Femø Idrætsforenings repræ-
sentant i bestyrelsen Bo Brøchner 
fortsætter i bestyrelsen. Som sup-
pleant blev valgt Carl Nielsen. 
Søren Banke fortsætter som sup-
pleant. 
Revisorer: Hans Peter Juel og 
Georg Brack blev valgt. Revisor-
suppleant: Søren Banke. 
På det efterfølgende konstitueren-
de møde blev Palle Sørensen valgt 
til formand og Marie Jakobsen til 
kasserer. 

 

Den nye bestyrelse vil gerne takke 
den afgåede bestyrelse og især 
den tidligere formand Henning 
Grenaae for det store arbejde, han 
har lagt i foreningen. 

 

Palle Sørensen 

Femø BådelaugFemø BådelaugFemø BådelaugFemø Bådelaug    

Skraldemænd: Foreningen vil 
gerne takke dem, der var med til 
at holde havnen ren under Femø 
Jazz 2017. Dermed tjente 
foreningen kr. 4.000 ligesom  

Femø Beboerforening, som 
ligeledes hjalp med rengøringen 
på havnen under Jazzen.  
 

Peder Madsens Mindekon-
cert:  
Vejrguderne var med os, da vi 
holdt mindekoncerten for 28. 
gang. Omsætningen på øl og 
vand blev ca. kr. 11.000 - 
12.000, som også i år går til 
Femø Jazz. Jazzen leverer kran-
sen til Peder Madsens grav i 
Nakskov, og auktionerne skaf-
fede næsten 1.700 kr. til Idræts-
foreningen. Søren Ruben Han-
sen fortalte nogle sjove anekdo-
ter om sine personlige jagterfa-

ringer med Peder Madsen. Diri-
genten gennem alle årene, Jør-
gen Christensen, var særlig be-
gejstret for musikersammensæt-
ningen, der fik musikken til at 
swinge. De fremmødte  morede 
sig kosteligt.  
Gymnastik: Så starter gymnas-
tikken igen mandag den 2. okto-
ber fra 14-15.  
“Vi er nogle friske damer, som 
har været med i mange år, men 

da der er kommet nye til øen, 
håber jeg, at nogen har lyst til at 
være med. Alle kan være med, 
og vi får både rørt os, samtidig 
med at vi snakker og har det 
sjovt. Er man lidt trist og 
uoplagt, lover jeg, at det er væk, 
når timen er overstået. Vel mødt 
og på gensyn.“  Hilsen fra Ei-
leen.  
Femømesterskab i Lystfiskeri: 
I efterårsferien lørdag den 21. 
oktober afholder FIF det årlige 
mesterskab i lystfiskeri. Det 
bliver spændende at se, om 
fluefiskeri har bredt sig blandt 
deltagerne. Der vil komme 
opslag på tavlerne, hvor 
reglerne og tidspunktet vil 
fremgår.  

 

Peter Warnar 

Fortsat fra forrige side 
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Femø Pensionistforening 

Sommermøde med bankospil afholdes onsdag den 6. september 2017 kl. 14.00 på 

Præstegården 

 

Bussen kører til arrangementet. Medlemmerne bestiller selv bussen på  
telefon 40 28 00 40 

 

Vintersæsonens møderække afholdes som hidtil om onsdagen på 

Præstegården fra kl. 14.00 til kl. 17.00. 
Første gang bliver onsdag den 4. oktober 2017. 

Som sædvanlig er der et lille bankospil den første onsdag i måneden. 
Vel mødt til en ny sæson 

Bussen skal bestilles og kører forhåbentligt fortsat. 

Bestyrelsen 

Femø Kulturkreds er åben for alle. 
Man kan deltage i et eller flere ar-
rangementer. I efteråret har vi en 
kunsttur, tre bøger og en teatertur 
på programmet. Ændringer kan 
forekomme. 
 

Tirsdag d. 26/9 kl. 10:25-18:40 
Udstillinger på Lolland  
(Entre 90 kr):  
Vi starter i Richard Winthers hus 
med rundvisning ved Birthe Hvar-
re. Derefter besøger vi Reventlow 
Museum med særudstillingen 

”Arven efter Struensee” og park 
med ”Forgreninger – skulpturelle 
stregtegniger” hvor Lotte M., som 
har været med til at lave udstillin-
gen i parken, viser rundt. 
 

Torsdag d. 12/10 kl. 16:00-18:00 

Bog: Merete Pryds Helle: Folkets 
skønhed 

Marie vokser op på Langeland i 
1930’erne i et hjem, hvor børnene 
er mange, pengene få og vold hver-
dag - også før krigen kommer og 
gør et fattigt samfund endnu fatti-
gere. En velskrevet og poetisk 
slægtskrønike baseret på forfatte-
rens egen familiehistorie.
(Litteratursiden.dk) 
 

Søndag d. 15/10 kl. 14:45-21:35   
Teater: ”Kriser & Kærlighed” 
Lykke & Fremgang 2  
Varighed: 2 timer og 20 minutter. 
Vi følger udviklingen på Sydhavs-
øerne fra 1979 til i dag, fortalt gen-
nem tvillingerne Lykke og Frede 
og ikke mindst deres børn. Der er 
forbrugsfest for de velbjergede, 
mens mange andre må kæmpe 
hårdt for at få tilværelsen til at 
hænge sammen. Den globale krise, 
skabt af oliekrisen, går hårdt ud 
over blandt andre skibsværfterne. 
Håb, drømme og forventninger 
svinger op og ned – ikke mindst på 
Lolland og Falster Her mærker 
man tydeligt, at tiderne er skiftet. 

Velfærdssamfundet er ikke længe-
re en selvfølge. Lykke og Frede må 
hver for sig kæmpe for at give de-
res børn en ordentlig opvækst, og 
langsomt begynder det at gå frem-
ad for dem. I forestillingen bliver 
vi vidner til Kommunalreformen 
og dens følgevirkninger, og til 
hvordan der langsomt bliver tændt 
‘Lys over Lolland’ og de omkring-
liggende øer.  
Billetterne koster 250 kr. og fore-
stillingen opføres på Saxkjøbing 
Sukkerfabrik. 
 

Torsdag d. 2/11 kl. 16:00-

18:00Bog: ”Haabet” af  Mich 
Vraa 

Tankevækkende, spændende og 
barsk historie om dengang Dan-
mark handlede med slaver og brug-
te dem til sukkerproduktion på De 
Vestindiske Øer.
(Litteratursiden.dk) 
 

Torsdag d. 7/12 kl. 19:00                      
Juleafslutning. Bog: Jens Ander-
sen: Denne dag et liv 

Biografi om Astrid Lindgren. 
På alle måder en original fortælling 
om denne revolutionerende børne-
bogsforfatter. (Litteratursiden.dk) 
 

Tilmelding til kunsttur og/eller  
teatertur hurtigst muligt til  
Inge-Lise Bisted  21920276  
bistedjacobsen@gmail.com 

ProgramProgramProgramProgram    for Femø Kulturkreds efterår 2017r Femø Kulturkreds efterår 2017r Femø Kulturkreds efterår 2017r Femø Kulturkreds efterår 2017 
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For dem der ikke kender mig, vil 
jeg lige præsenterer mig selv. Jeg 
er barnefødt på Femø og boede 
her de første 4 år af mit liv og er 
døbt i vores fine kirke, som jeg nu 
er kirkeværge for.  
Mine forældre, Erik og Hanne 
Varming boede på øen i starten af 
70’erne. De er begge billedhugge-
re og har lavet mange gode vær-
ker mens de boede her. Senere 
overtog min Onkel Ole og Tante 
Ellen huset på Issemosevej og 
brugte det som sommerhus i ca 40 
år. For 3 år siden købte min bror 
og jeg huset tilbage og har ligele-
des brugt det som sommerhus i 
nogle år. Nu er jeg selv flyttet til-
bage og nyder den ro og stilhed, 
der findes her.  Man kan vel sige 
at det er en slags ”Full circle” 

I dag er en af de længste dage på 
året, og vi går mørkere tider i mø-
de. Men til gengæld går de små 
samfund mod lysere tider. Der er 
flere og flere der får øjnene op for 
den verden der ligger uden for 
byerne. Der er lang vej til de ca 
500 fastboende der var her i 
70´erne, men det ser ud til at flere 
og flere yngre mennesker får lyst 
til at forlade byerne. Og det kan 
komme Femø og mange små sam-
fund til gode.  
 

Det er nemt at flytte til Femø. Jeg 
har selv følt mig meget velkom-
men og er blevet taget godt imod 
af ung som gammel. Og ja det er 
ingen hemmelighed at befolknin-
gen her på øen er oppe i årene. 
Det kan hurtigt blive et problem 
når regeringen skærer ned på æld-
replejen og det bliver sværere og 
sværere at få hjemmehjælp. Der-
for synes jeg at vi skal gøre alt 
hvad vi kan for at lokke yngre 
mennesker til at flytte herover. 
Det lyder måske utopisk at tro på 
at vi kan genoprette et fungerende 
samfund, med en skole og børne-
familier. Men jeg tror på at det 
kan lade sig gøre på sigt. Da jeg 
begyndte at fortælle venner og 

familie om mine planer om at 
flytte til Femø, var størstedelen 
misundelige og sagde :”Bare det 
var mig”. Fordi der ER en tendens 
til at mennesker vil væk fra stress 
og jag i storbyerne. Og det skal vi 
benytte os af.  
Man kunne gøre som på Anholt 
hvor man har huse, som folk kan 
leje og prøve at være øbo for en 
tid. Vi skal i hvert tilfælde gøre 
alt hvad vi kan for at skabe mulig-
heder for vækst og fremgang.  
Jeg har været så heldig at få min 
smukke kæreste med på ideen om 
at skabe et hjem og en familie 
herovre. Vi er begge to faldet pla-
dask for øen og dens beboere. Vi 
har stor respekt for de ældre men-
nesker og deres historier og livs-
erfaringer. Vi følger råd om mad-
lavning, havearbejde, fiskeri og 
alt hvad den kan trække. Og hel-
digvis er femøboerne mere end 
villige til at dele ud af deres vis-
dom. 
 

På trods af at vi kun er 100 fast-
boende + sommerhusejere, er det 
skønt at se hvor stor forskel der er 
på de mennesker der holder til 
her. Og forskellighed er jo for det 
meste en fordel. Hver person har 
sine egenskaber og her på øen 
hjælper vi hinanden med stort og 
småt. Men forskelligheder kan 
naturligvis også skabe splid og 
misforståelser. Derfor er det vig-
tigt at være åbne og tale med hin-
anden – ikke om hinanden. Man 
kan nok ikke helt undgå sladder 
og rygter i noget som helst sam-
fund, men netop fordi vi er så få – 
er det endnu mere vigtigt at vi på 
en eller anden måde holder os go-
de venner med naboerne. 
 Jeg har i det foregående år været 
til flere gode og festlige arrange-
menter hvor jeg hurtigt følte mig 
som en del af øen. Dens slags fe-
ster og komsammen skal vi holde 
fast i – ligesom denne gode tradi-
tion med at brænde bål til Sankt 
Hans aften. Og selvom traditionen 

er kommet til at handle om andet 
end solhverv, Johannes døberen 
og hekseafbrænding, er det vigtigt 
at bevare nogle traditioner. Om 
ikke andet, så for at hygge sig om 
bålet og nyde hinandens selskab. 
Bålet er et symbol på overgangen 
til noget nyt. I aften skal vi kaste 
vores frustrationer og dårligdom 
ind i ilden og starte på en frisk. Vi 
skal gøre os klar til mørkere tider, 
med et raskt og fornyet sind. 
 

Den dag jeg blev født på Nykø-
bing Falster Hospital, ringede min 
far op til telefoncentralen her på 
øen, for at blive stillet videre til 
hospitalet. På det tidspunkt vidste 
han endnu ikke hvilket køn hans 
nye barn var, men det kunne tele-
fondamen fortælle ham. Hun vid-
ste alt om alle og altid før alle an-
dre. Så hun sagde tillykke med 
drengebarnet og stillede ham vi-
dere. Det lyder som om det er me-
get længe siden, men det er altså 
kun 45 år der er gået. Tingene er 
til gengæld gået stærkt på de år. 
Teknologien er blevet fornyet i en 
rasende fart. Og her på øen følger 
vi også med. 
I dag har vi fået hurtigt internet, 
hvilket åbner op for nogle mulig-
heder der ikke var før. Flere og 
flere arbejder hjemmefra – og det 
har fibernettet gjort nemmere at 
kunne gøre på Femø. Det kan lok-
ke mange kreative mennesker til, 
som vil kunne skabe deres egne 
arbejdspladser. 
 

Vores færge er til tider en udfor-
dring og det ser ikke ud til at blive 
bedre foreløbigt. Men vi skal hu-

Sankt Hans 2017, båltale ved Hans Jacob Varming 

 

Velkommen til min allerførste tale nogen sinde. Jomfrutalen. 
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ske at vi har et godt og måske nok 
bedre liv end de fleste i og om-
kring byerne. Og man må tage det 
sure med det søde. Den største 
udfordring i forhold til at finde 
unge folk som vil bo her er natur-
ligvis mangel på arbejde i lokal-
området. Og selvom færgen sejler 
nogenlunde normalt, kan det være 
svært at komme frem og tilbage 
fra arbejde. Men der er jo mange 
eksempler på at det kan lade sig 
gøre. 
 

Vi har en købmandsbutik som 
klarer sig godt om sommeren, 
men er i knæ om vinteren. Og det 
er vores alle sammens ansvar at 
hjælpe med at bevare den. Des 
flere lokale der handler i Havne-
høkeren, des større chance er der 
for at de kan klare sig igennem en 
vinterperiode – år efter år.  Og det 
er vigtigt at have den butik – også 
i forhold til turister, sejlere, kvin-
delejren og Jazzfestivalen.  
Vi har nedsat en gruppe som prø-
ver at finde på måder at bevare 
Høkeren på. Bl.a. vil vi prøve at 
indføre fadderskaber for Det gule 
magasin, som skal hjælpe med at 
betale huslejen og uforudsete ud-
gifter.  
Der er planer om at gøre det til en 
selvbetjeningsbutik i vinterperio-
den, så købmændene kan få fri til 
at have en ekstra indtjening. Der 
er også mulighed for at støtte ved 
at oprette sig som kontokunde og 
på den måde sørge for at der er 

penge i kassen, når der er lavvan-
de, som der var i vinters pga. di-
verse nedbrud. 
 

Der er mange nye gode initiativer 
på øen – som både gør Femø at-
traktiv for turister, men som også 
på sigt kan skabe noget liv og 
stemning, der kan lokke menne-
sker til at blive på øen.  
 

Højriis er åben igen og ser virke-
lig lovende ud. Og de er jo også et 
eksempel på at det kan lade sig 
gøre at have børn som går i skole 
på den anden side – og at det kan 
lade sig gøre at have et familieliv 
her på vores skønne ø. 
 Issemosegård - som jeg selv har 
en andel i – bliver også en magnet 
for unge mennesker. Og allerede 
nu har flere af dem der har været 
på besøg der, besluttet sig for at 
blive. Og jeg tror på at der kom-
mer flere af den slags projekter 
fremover. 
 

Pærealleen er et godt eksempel på 
at Femøboere ikke er bange for at 
tage fat og at der er sammenhold 
på øen. Og at vi forholder os til 
det sted vi bor og hjælper med at 
gøre det bedre, når vi kan. Og vi 
skal værne om de gamle frugttræ-
er og den smukke natur på øen. 
Det er en del af vores arv, som 
bør bevares. 
 

I onsdags afholdt vi den første af 
2 kirkekoncerter i år og det må 

siges at være en succes. Trio Enna 
gav en utrolig fin koncert og de ca 
40 publikummer fik en god ople-
velse i den nykalkede kirke. Den 
21 juli kommer Maria Blum Ber-
telsen og Ulla Erml og spiller mu-
sik af Peter Heise og sange af 
Edith Piaf. Til næste år satser vi 
på at komme op på de minimum 4 
koncerter som Femø Klassisk ple-
jer af byde på.  
Og kirken følger også med tiden. 
Den har fået installeret et nyt lyd-

system med teleslynge, så alle 
bedre kan høre hvad præsten præ-
diker.  
 

Den smukke gamle kro bliver dre-
vet med god energi og er endnu et 
eksempel på at der KAN skabes 
arbejdspladser på vores lille ø.  
 

Turismens dag har vokset sig stør-
re og flere og flere vælger at være 
med til at støtte op om den traditi-
on. Den 8 juli i år bliver vores ø 
midtpunkt for en masse glade 
mennesker, som allerede har fået 
øje på den perle af en ø der ligger 
her i det sydlige Danmark.  
 

Jeg ser frem til at følge udviklin-
gen sammen med alle de søde, 
rare, skøre og ikke mindst kærlige 
mennesker her på øen, de næste 
mange år. 

 

 

Tak fordi I lyttede. 
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Fotokonkurrencen ”Bænkebider” 

I juli blev der i en rejeruse ved 
Krangs Stub fanget en krabbe, der 
ikke lignede de strandkrabber, der 
er almindelige i Smålandshavet. 
Et foto blev via Thomas Warnar 
sendt til Statens Naturhistoriske 
Museum, som kunne bekræfte, at 
krabben var den invasive art kine-
sisk uldhåndskrabbe. 
Krabben kendes på de lådne kløer 

på fuldvoksne eksemplarer. Skjol-
det er mere rundt end strandkrab-
bens skjold. Kan blive op til 10 
cm i diameter. 
Krabben optræder invasivt over 
hele Europa, men er ikke set i 
større antal i Danmark. På et tids-
punkt var arten næste helt udryd-
det i Kina, hvor den anses for en 
stor delikatesse. 

Af andre invasive arter har iberisk 
skovsnegl (dræbersnegl) bredt sig 
eksplosivt på Femø i denne fugti-
ge sommer. Omvendt er det gået 
med den sortmundede kutling. 
Der har været lidt færre i ruserne i 
år. 
 

   Palle Sørensen 

 

Her er tre bidrag i fotokonkurrencen.  
Du kan stadig nå at være med, men det haster! 
Sidste frist er fredag d. 15. september. Bidrag skal 
sendes elektronisk til taleroret@gmail.com 

Det går ud på at tage et billede tolket i forhold til 
bænkens motiv. Det gælder om at være så kreativ 
og kunstnerisk og humoristisk som muligt. 
Bidragsyderne skal være indstillet på at fotografi-
erne offentliggøres på internettet. 
Der bliver fine Femø præmier.  
Vinderne offentliggøres i Talerøret 
 

Turboudvalget/FBF  

Kinesisk Uldhåndskrabbe ved Femø 
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Er du tyk, tynd eller HINDU…… 

Benny Glad pudser dit VINDU’ 
 

Vinduespudsning 

et-plans huse 

Priseksempel (incl. Moms):   
Rækkehus fra 120 kr. 
100 m2 hus med 20 udvendige vinduesflader:  
180 kr.                                                                     
125 m2 hus med 40 udvendige vinduesflader:  
220 kr.  
150 m2 hus med 60 udvendige vinduesflader:  
250 kr. 
Eks. med  Glasveranda:  20 flader: + 60 kr. 
Indvendig pudsning efter tilbud.    

Havearbejde  
Spar omkring 32% på regningen: I 2017 har 
du fradrag på op til 6.000 kr. pr. voksen i hus-
standen for fx vinduespudsning og havehjælp. 
Venlig hilsen  

Benny Glad     Benny Glad     Benny Glad     Benny Glad      
Telefon: 24 28 02 16                       24 28 02 16                       24 28 02 16                       24 28 02 16                        
4800 Nykøbing F. 

CVR.Nr. 38522833                                                                                        

Hyggestedet Højriis 

 

Cafe fra den 1. juni  
Åbent 08.00 til 20.00 

det varme køkken 10.00 til 20.00 

 

Lopper og galleri 
Åbent 10.00 til 20.00 

 

Bed and breakfast 
åbent hele året.  

 

Vi er stedet med klappedyr og de fami-
lievenlige priser på mad og overnat-
ning. 

Tlf. 2736 1809 og 5058 8553  
info@hyggestedet-hoejriis.dk  
www.hyggestedet-hoejriis.dk 

 

M.v.h. 
 

Bodil og Tonny 
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Lej Femø Kursuscenter 

til din helt egen  
private fest. 
 

Du kan leje lokaler til fester mv. 
og sætte dit eget personlige præg 

på arrangementet. 
Du står selv for indkøb af mad og 
drikkevarer, borddækning og madlav-
ning. 
 

Leje af Kursuscentrets  
fælleslokaler: 
 

Festsal på 75 m2, spiselokale på 45 
m2, TV-stue på 35 m2 og 3-delt køk-
kenregion med grovkøkken, fremstil-
lingskøkken og opvaskekøkken. 
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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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 

29,6 

45,6 

56,0 

22,6 

70,2 

91,7 

 

 

 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

 

STRIKKE-CAFÉ 

Har du lyst til at mødes til fælles inspiration med dit strikketøj 
eller andet håndarbejde, ses vi i præstegården torsdag den 28. 
september kl. 14 – 17. 
Der vil være kaffe og te på kanden i løbet af eftermiddagen. 
Er der stemning for det, kunne vi mødes hver anden torsdag 

i løbet af efteråret og vinteren, men det snakker vi om. 
Erica, Birte, Jeanette / mobil 61 78 36 40 (Erica) 

 

Mange tak for venlig deltagelse ved 
min 80 års fødselsdag  

den 14. juli. 
 

Venlig hilsen Svend Leo 

Bente  Engelbrecht har givet lov til at bringe dette 
lille, fine digt, hvor hun frabeder sig al opmærk-
somhed i forbindelse med sin 90 års fødselsdag. 

 

Mange tak for opmærksomhe-
den ved min 80 årsfødselsdag  

den 6. juli. 
Hilsen  

Ulla Davidsen 

Hvis nogle ligger inde med stof/stofrester, er jeg den glade 
modtager. Chris (2966 2852)  

Hej Alle 

Det er besluttet at M/F  Askø skal i OFF hire 19-21 Sep. Hvor der derfor sejles efter Særplan 1 

Askø færgen skal bl.a. have installeret nye Styremaskiner, samt nye døre på Dækket. 
Med venlig hilsen/ Best Regards 

Max Møller Christensen, Overfartsleder 
tlf. 2177 3685 mamch@lolland.dk 

ÆSKER / PAPIRARBEJDE 

Vi starter æskefremstillingen igen lørdag den 28. oktober kl. 
9.30. Medbring det du har gang i eller kom og lær æskemageri 
fra bunden. Der vil være materialer, så du kan komme i gang 
eller medbring gerne selv. 
Vi slutter ved 16-tiden. Husk madpakke, der vil være kaffe/te. 
Erica/mobil 61 78 36 40 



 

Talerøret nr. 3 2017 - Side  27 

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 Bådelaug 

 

Formand Palle Sørensen 

Kirkehældevej 46 

4097 3640 

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  Hans Jacob Varming 

Høkerstrædet 6 

2720 2604 

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 

Birgitte Dahl Iversen Kirsten Meisner og Preben  

Tove Skovbo Christensen Karen og Gert Olsen Pia Køppen 
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Begivenhedskalender  efterår 2017 

 

September 
Mandag d. 2.10. kl. 14.00-15.00 

Start Gymnastik 

Femø Kro, kursuscenter 

Lørdag d. 4.11. kl. 19.30 

FJF Vildtspil 
Femø Kro 

Onsdag d. 6.9. kl. 14.00-17.00 

Sommermøde  pensionistforen. 
Præstegården 

Onsdag d. 4.10. kl. 14.00-17.00 

Start møder pensionistforen. 
Præstegården 

Søndag d. 5.11. kl. 13.00 

Gudstjeneste 

Femø kirke 

Søndag d. 17.9. kl. 13.00 

Gudstjeneste 

Femø kirke 

Tirsdag d. 10.10. kl. 19.00-21.30 

Vælgermøde  
Femø Kro 

Fredag d. 10. 11.  
Deadline for Talerøret 

Tirsdag d. 19.9. kl. 14.00 

Menighedsmøde 

Præstegården 

Torsdag d. 12.10. kl. 16.00-18.00 

Kulturkreds: Bog 

Se program på side 19 

Tirsdag d. 21.11. kl. 08.00-20.00 

Kommune– og regionsvalg 

Femø Kro 

Tirsdag d. 19.9. til og med tors-
dag d. 21.9. 

Særplan Færgen 

Fredag d. 13.10. kl. 14.00 

Sangeftermiddag 

Præstegården 

Tirsdag d. 21.11. kl. 08.00-20.00 

Valg af Ø repræsentanter 

Femø kro 

Onsdag d. 20.9. Frist for  
Opstilling til Ø repræsentant 

Se inde i bladet 

Søndag d. 15.10. kl. 14.45-21.35 

Kulturkreds: Teater 

Se program på side 19 

Tirsdag d. 21.11. kl. 08.00-20.00 

Valg til Ældreråd 

Femø kro 

Tirsdag d. 26.9. kl. 09.00-15.00 

Start Porcelænsmaling  
Præstegården 

Lørdag d. 21.10.  
FIF Mesterskab i Lystfiskeri 

- se tavlerne 

 

December 

Torsdag d. 28.9. kl. 14.00-17.00 

Strikkeeftermiddag 

Præstegården 

Lørdag d. 28.10. kl. 9.30-16.00 

Æske og Papirarbejde 

Præstegården 

Søndag d. 3.12. kl. 19.00 

Gudstjeneste 1. advent 
Femø kirke 

 

Oktober 

 

November 
Tirsdag d. 5.12.  

Talerøret udkommer 

Søndag den 1.10.  
Røde Kors indsamling 

Torsdag d. 2.11. kl. 16.00-18.00 

Kulturkreds: Bog 

Se program på side 19 

Torsdag d. 7.12. kl. 19.00 

Kulturkreds: Juleafslutning + Bog 

Se program på side 19 

Tirsdag d. 26.9. kl. 10.25-18.40 

Kulturkreds: Udstillinger 

Se program på side 19 

Lørdag d, 21.10. kl. se tavlerne 

FBF Oktoberfest 
Femø Kro 

Lørdag d. 2.12. kl. 10,00 

Basar / Julearrangement 
Præstegården 

Udkommer igen primo december 2017  

 

Basar / Julearrangement 
Lørdag d. 2. december kl. 10,00 i Præstegården 

I år vil der være juleting og nisser på spil, flere boder og julehygge med bl.a. æbleskiver.  
Henvendelse til Chris (2966 2852), hvis du ønsker at udstille og have en bod.  

Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer 


