
Talerøret nr. 4 2017 - Side  1 

 NR. 4 - 2017 22. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

Velkommen til de nye høkere  
side 8 

 

Opfølgning efter valg på Femø 

side 6-7 

Vagn blev Danmarksmester 
side 15 

Femø har indtaget de sociale medier 
side 18 
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Femøbussen          Telebus 
Ruten køres af:    
Vognmand Ole Andersen, Femø 

 

Tlf. 5471 5040      4028 0040 

Gratis kørsel  mandage og  
onsdage 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 kørsel til læge, returkørsel aftales efter behov (Kører ikke juli og august og mellem jul og nytår) 
*) 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 200 kr.  
og inkluderer et gratis abonnement. 
Til udenøs medlemmer og abonnenter kan bladet blive  
sendt til adressen. Forsendelse: 80 kr. årligt. 
Et fadderskab koster fra 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. 
 

Salg af annoncer: Skriv til taleroret@gmail.com. 
 

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 på midtersiderne 

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 

 

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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15 
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16 

 

Femø på de sociale medier 

 

17-19 

 

Lidt af hvert 

 

20-22 

 

Annoncer 

 

24 

 

Begivenhedskalender 

Det er nu sidste blad i 2017 og 
julen nærmer sig.  
Vi har ikke haft problemer med 
at fylde bladet i dette år. Bladet 
er blevet udvidet helt op til 28 
sider. Vi har været meget glade 
for alle jeres indlæg, konstruktiv 
ris og selvfølgelig mest for ros. 
Vi håber på fortsat godt samar-
bejde og engagement til næste år 
- Tak for i år 

 

I sidste nummer skrev vi om val-
gene, der er gennemført siden 
sidst og nu er det tid til foran-
dringer i 2018. 
 

Kirsten Gissel stillede op til Æld-
rerådet, men blev desværre ikke 
valgt. Alligevel synes vi, at hun 
havde et godt valg og siger til-
lykke med det. (Se side 6). 
 

Jørgen Larsen stopper som for-
mand for Femø Beboerforenings 
bestyrelse pr. 1. januar 2018. Så 
til næste år skal der vælges en ny 
formand. Talerøret er Beboerfor-
eningens blad, så vi har haft me-
get samarbejde med bestyrelsen 
og især med Jørgen.  (Se side 5) 
Redaktionen siger tak for rigtig 
godt samarbejde med Jørgen. 
 

Torben Lejre har i en del år stået 
for at tegne annoncerne. Det er 
lykkedes Torben at skaffe flere 
nye annoncører og følge op på de 
gamle. 
Torben ønsker at stoppe 1. januar 
2018. 
Vi siger tak til Torben for hans 
store indsats. 
Indtil vi har fundet en ny ansvar-
lig for tegning af annoncer, kan 
alle henvendelser vedr. annoncer 
rettes til redaktionens mail  
taleroret@gmail.com eller til 
Marie Jakobsen på telefon  

2021 0260.  
 

Femø Beboerforening 

Medlemskab / abonnement 
2018 

 

Det er nu igen tid til at betale for 
det kommende år. Vi håber, at du 
igen vil støtte arbejdet i Beboer-
foreningen og Talerøret - fordi 
Penge skal der også til. 
 

Medlemskab koster 200 kr. 
Det inkluderer Talerøret og giver 
stemmeret til 1 person fra hus-
standen ved generalforsamlingen 
m.m. 
 

Abonnement på Talerøret ko-
ster 125. kr. 
 

Porto for tilsendelse af Talerø-
ret udenøs koster 80 kr. 
På øen omdeles Talerøret gratis. 
 

Fadderskabet koster 
(minimum) 100 kr. 
Bliv fadder og støt Talerørets 
arbejde. 
 

Betalingsfrist er 1. februar 
2018 

For at opnå stemmeret på gene-
ralforsamlingen den 24. marts 
2018 skal der betales inden den-
ne dato. 
 

Betaling 

Du kan ikke længere betale med 
girokort, men pengene kan over-
føres til FBF’s konto. Hvis du 
ikke har mulighed for dette, kan 
du betale til kassereren Marie 
Jakobsen, Præstevangen 17. 
 

Kontonummer 

Arbejdernes Landsbank 

5359 0244817 

Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og  
et godt nytår! 

 

Tak for i år, og vi glæder os til arbejdet næste år. 
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Nyt fra Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 

 

Ny Høker 

Jeg er meget glad for, at vi i Bebo-
erforeningen har fået lavet en for-
nuftig lejeaftale med det nye køb-
mandspar, Carsten og Lisa. Jeg ser 
meget frem til nogle gode år med 
dem ved roret i Det Gule Magasin, 
og jeg er helt sikker på, at de vil 
være en stor gevinst for øen. De er 
meget opmærksomme og interes-
serede i at vide, hvad øboerne har 
af ønsker til varesortiment, og de 
er samtidig meget obs på, at deres 
åbningstider passer øboere og fri-
tidshusejere, og at tiderne er kend-
te og gennemskuelige. De har i 
skrivende stund udmeldt, at de åb-
ner butikken lørdag d. 18. novem-
ber 2017, og de har annonceret, at 
de holder åbent i butikken fire da-
ge i vinterhalvåret, onsdag – tors-
dag –lørdag fra kl. 8.00 – 18.00, 
og fredag fra 8.00 – 19.00. Derfor 
er butikken i øjeblikket ved at bli-
ve fyldt med varer, efter at butik-
ken har gennemgået en forandring 
med andet inventar og opsætning. 
Carsten og Lisa glæder sig begge 
meget til åbningen af butikken.  

Medicin til Høker 

Efter diverse mailkorrespondancer 
med begge apotekere i Maribo, fik 

Carsten og jeg et møde i stand 
med Løve Apoteket, som ligger i 
Lollandscentret i Maribo. På det 
møde fik Carsten lavet en aftale 
om både håndkøbsmedicin og ud-
levering af receptpligtig medicin. 
Denne medicinudleveringsaftale er 
betinget af, at Carsten og Lisa på 
skift har mulighed for at bringe 
den bestilte medicin fra Maribo til 
Femø, da Apoteket ikke har nogen 
transportmulighed. Apoteket er 
forpligtet til at lave halvårlige til-
syn på Femø. Dette er selvfølgelig 
ekstra arbejde for apotekeren, og 
dermed en udgift for ham. Derfor 
vil jeg kraftigt opfordre til at tæn-
ke Løve Apoteket, når en øboer er 
i Maribo for at hente medicin til 
sig selv som kvittering for, at han 
yder os en service med dette apo-
teksudsalg på Femø. Det var rigtig 
godt, at det lykkedes at få denne 
aftale med Løve Apoteket, da Ma-
ribo Apotek ikke ønskede at lave 
en aftale med os på Femø. 
 

Havnerenovering 

Chris og jeg har taget initiativ til et 
møde på Femø vedrørende den 
kommende havnerenovering. Vi 
inviterede Tummas Juul, som er 
havnechef, til et møde for at få 
klarlagt omfanget af den kommen-
de renovering. Til mødet invitere-
de vi også to repræsentanter fra 
Femø Bådelaug, som jo også har 
interesser i forbindelse med reno-
veringen. Området, som bliver re-
noveret, er ud mod havnebassinet 
og ind omkring DGM og rundt 
omkring det røde skur, hvor vi har 
udlejningscyklerne under tag. Alle 
de store betonplader ophugges og 
knuses til genbrug. Afvanding/
kloakker under alt dette renoveres, 
og som ny belægning bliver area-
let dækket med fliser. Det er en 
belægning som bl.a. Bådelauget og 
sejlerne i det hele taget er meget 

begejstrede for, da varm asfalt om 
sommeren, kan sætte spor på dæk-
ket på bådene. Arbejdet planlæg-
ges at foregå sidst på vinteren eller 
tidligt forår, så det er klar til næste 
turist- og sejlersæson. Vi havde 
håbet på, at den gamle indstøbte 
tank med mere ved skuret også 
blev fjernet, men det er der ikke 
råd til i denne omgang. Derfor må 
det også vente lidt med renovering 
af det røde skur i det hele taget. 
Måske er det noget, som Beboer-
forening og Bådelaug i samarbejde 
med Lolland kommune kan søge 
penge til efterfølgende. Men i før-
ste omgang er det rigtig godt, at vi 
endelig får renoveret havnearealet, 
da det er noget, vi har haft på man-
ge møder de år, jeg har været med 
i bestyrelsen og ø-kontaktudvalget. 
Tillykke til Femø med projektet. 
 

Hjemmehjælpssagen 

Hjemmehjælpssagen er jo endt 
med, at Ankestyrelsen har vedta-
get, at man ikke må forskelsbe-
handle borgerne i en kommune. 
Det er afgjort, at alle har ret til ens 
behandling/hjemmehjælp, uanset 
om man bor midt i en by eller i et 
yderområde/på en ø. Det er Chri-
stina Brydegård på Fejø, som vi 
alle kan takke for denne afgørelse, 
da det er hende, som har kæmpet, 
for at få dette ændre til fordel for 
yderområder og øsamfund. Kom-
munen har en tænkepause efter 
denne afgørelse, og i forbindelse 
med dette, bliver der indkaldt til 
møder med repræsentanter fra alle 
tre øer. Dette får ikke kun betyd-
ning for Lolland kommune, men 
også på alle andre småøer. 
 

Flyveplads og Femø Kro  
Vi var en del som deltog i ”sidste 
dag på terrassen” på Femø Kro 
efter, at lejeaftalen vedrørende fly-
veplads og terrasse udløb, og der 

Overdragelse af nøgle fra Jørgen til 
Lisa og Carsten i tom butik. 
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var også mange flyvere til stede. 
Der kommer i fremtiden ikke til at 
mangle en flyveplads på Femø 
Kro, da der allerede er lavet en 
lejeaftale om et areal på den anden 
side af kroen. Den manglende ter-
rasse er også blevet erstattet af en 
terrasse foran kroen, og der er pla-
ner om en terrasse mere i fremti-
den. Det er godt for Femø, når 
kroen ”har det godt”, da den er 
meget vigtig for øens eksistens.  
 

Oktoberfest 
Der var en god stemning, da okto-
berfesten på Femø Kro blev afvik-
let den sidste weekend i efterårsfe-
rien. Det er meget fint at have så-
danne arrangementer ud over de 
mere faste ting, som Beboerfor-
eningen står for. Denne oktober-
fest var et samarbejde mellem Be-
boerforeningen og Femø Kro.  
 

Vælgermøde 

Vi havde også et rigtig godt be-
søgt vælgermøde på Femø Kro, 
hvor der deltog repræsentanter fra 
fem partier. Der var en god debat, 
og ud over deltagelse af mange 
Femøboere, havde både Askøboe-

re og Fejøboere fundet vej til vo-
res valgmøde på Femø. 
 

Farvel herfra  
Disse nyheder er de sidste fra min 
side som formand for Femø Bebo-
erforening, da jeg siden sidst har 
sagt nej tak til genopstilling som ø
-kontakt og dermed også bestyrel-
sen for Femø Beboerforening. Ef-
ter jeg har trukket mig som kandi-
dat til ø-kontaktudvalget, er der 
ikke brug for nogen valghandling, 
da der kun er to kandidater tilba-
ge, som begge to herefter automa-
tisk bliver indstillet til kommunal-
bestyrelsen og herefter sidder i ø-

kontaktudvalget som Femøs re-
præsentanter i de næste fire år. Jeg 
har været med i bestyrelsen i seks 
år. Det første år som fast referent/ 
sekretær og det andet år som næst-
formand. Efter disse to år i besty-
relsen stillede jeg op som ø-

kontakt sammen med Chris, og ad 
den vej har jeg nu siddet i besty-
relsen og har været formand i fire 
år. Da alle ifølge vedtægterne for 
Femø Beboerforening er ligevær-
dige i bestyrelsen, kunne det der-
for fint være mig, som blev kon-

stitueret som formand, selv om jeg 
ikke var blevet valgt direkte på 
generalforsamlingen. Dette emne 
har der undertiden været noget 
polemik om, men ved nærlæsning 
af vedtægterne er det blevet slået 
fast, at det er en helt korrekt måde 
at gøre det på.  
Vedrørende valg af formand i det 
nye år, vil der blive lavet en kon-
stituering i bestyrelsen i starten af 
januar, hvor der blandt andet bli-
ver valgt en ny formand. Denne 
konstituering vil gælde indtil ge-
neralforsamlingen, hvor der heref-
ter bliver lavet en ny konstituering 
i bestyrelsen. 
 

Julefreden vil snart sænke sig over 
vores dejlige ø, og jeg vil derfor 
ønske alle en rigtig glædelig jul og 
samtidig sige tak for jeres tillid til 
mig i de år, jeg har siddet i besty-
relsen i Femø Beboerforening. Jeg 
har sagt til bestyrelsen, at selvom 
jeg er trådt ud af bestyrelsen, vil 
jeg være til rådighed til praktiske 
ting i det omfang, det er et ønske. 
Disse opgaver kan eksempelvis 
være pasning og vedligeholdelse 
af udlejningscykler, pasning og 
udlejning af sheltere og klubhus, 
maling af Det Gule Magasin m.m. 
Jeg har det fint med at slutte nu, 
da det efter min mening er et skib 
på en fornuftig kurs, som jeg for-
lader og bestemt ikke et skib i 
havsnød. Dette skal selvfølgelig 
ikke forstås som min fortjeneste, 
men i høj grad på grund af den 
samlede bestyrelses engagement.  
 

Endnu en gang, en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår til alle. 
 

Jørgen Larsen 

FBF generalforsamling 2018 

afholdes 

Lørdag den 24. marts kl. 14.00 på Femø Kro 

 

Generalforsamlingen 2018 afholdes tidligere end i de sidste par år, derfor  
kan indkaldelsen ikke komme rettidig i Talerøret 1-2018 ifølge vedtægterne .  

 

Indkaldelsen vil blive sendt med FBF fællesmail og blive slået op på tavlerne og  
hjemmesiden (femo.dk) senest 21 dag før. Indkaldelsen og dagsordenen  

vil også blive bragt i Talerøret 1-2018, der udkommer tirsdag, den 6. marts. 
                                                                                                                                                     FBF Bestyrelse  

Vælgermøde Femø Kro 
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Vælgermøde på Femø kro  
den 10. oktober 2017 

 

Som sædvanligt var der stort 
fremmøde både af Femø boere, 
politikere og gæster fra Askø. 
Som optakt til mødet blev der 
lavet en lille happening for 
Femø bussens bevarelse. 

Resultat af kommunalvalget på Femø 

 

På Femø var der 119 stemmeberettigede, heraf stemte 97, hvilket svarer til en stemmepro-
cent på 81,51 %. 

Kandidatlister                                                     Antal stemmer             ( +/-)  Procenter                                                           (+/-) 

Tabel taget fra KMD 
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Kirsten Gissel stillede op til Æl-
drerådsvalget og fik et meget fint 
resultat uden dog at blive valgt, 
for der var virkelig mange opstil-
lede  kandidater i år. Kirsten gjor-
de et godt forarbejde ved at delta-
ge i kurser og vælgermøde  på 
Lolland og var også på besøg på 
både Askø og Fejø. 
Femø har nu via Kirsten fået etab-
leret kontakt til Ældrerådet, hvil-
ket vi garanteret vil få glæde af 
fremover. 
Der var i kommunen i alt opstillet  

28 kandidater til de 11 pladser. 
Den nuværende formand fik aller-
flest stemmer og fortsætter i hver-
vet. Kirsten blev i alt nummer 16. 
Kirsten ryddede nærmest bordet 
på Femø og fik meget fine stem-
metal på Askø og Fejø. Det er im-
ponerende, at Kirsten fik stemmer 
på alle valgsteder, undtagen et.  
I alt var der til Ældrerådet  92 
stemmeberettigede på Femø, heraf 
stemte 81 og Kirsten fik 73 stem-
mer 

Desværre fik småøerne ikke et ældrerådsmedlem. Tak til Femø for jeres store opbakning.  

Hilsen Kirsten. 
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May-Brit Horst 18 7 2 3 20 17 49 11 50 48 728 361 157 6 1 0 1478 

                  

Kirsten Gissel 8 0 1 2 6 8 5 4 6 1 5 5 1 92 24 73 241 
                  

T O T A L 871 414 231 657 1346 778 548 166 527 281 1838 1166 726 201 29 81 9860 

Ældrerådsvalget 

Udklip af resultattabellen fra Ældrerådsvalget i Lolland Kommune. 

Ø-kontaktudvalget  

”Ø-kontaktudvalget er et lokalud-
valg nedsat af byrådet jf. styrel-
seslovens § 65d. Ø-

kontaktudvalget har en rådgiven-
de funktion og ret til at udtale sig 
til byrådet om alle sager der ved-
rører øerne. Ø-kontaktudvalget 
har eksisteret siden 2010. 
Ø-kontaktudvalget består af 7 re-
præsentanter for øerne – 3 fra 
Fejø, 2 fra Askø og 2 fra Femø og 
2 byrådsmedlemmer, der samtidig 
skal være medlemmer af Klima-, 
Teknik- og Miljøudvalget. 
 

Øernes beboere indstiller med-
lemmer til Ø-kontaktudvalget.” 

  

Sådan står der skrevet på Lolland 
Kommunes hjemmeside, og dette 
er de formelle rammer omkring ø-

kontaktudvalget.  
  

Ø-kontaktudvalget i Lolland 

Kommune blev skabt i forbindelse 
med kommunesammenlægningen. 
For at stå stærkere indledte vi et 
tættere samarbejde øerne imellem. 
I Maribo Kommune, som Askø 
hørte under, havde der i mange år 
været et ø-kontaktudvalg. På 
Askø havde man ikke noget for-
melt samarbejde mellem Beboer-
foreningen og medlemmerne af Ø
-kontaktudvalget. Ud fra deres 
erfaringer besluttede vi på Femø, 
at repræsentanterne i Ø-

kontaktudvalget også skulle være 
medlemmer af bestyrelsen.   

Ved kommunevalget i 2009 blev 
Femøs første valgte repræsentan-
ter Marianne Kyhl Engelhardt og 
Arne Andersen. Da de fire år var 
gået, ønskede de begge at stoppe. 
Herefter blev Jørgen Larsen og 
Chris Grube Pedersen de to nye 
repræsentanter i udvalget. 

Nu er der gået fire år igen, og der 
var tre kandidater Jørgen Larsen, 
Inge-Lise Bisted og Chris Grube 
Pedersen.  Da Jørgen Larsen trak 
sig var der ikke længere behov for 
et valg. Fra 1. januar er Chris 
Grube Pedersen og Inge-Lise Bi-
sted repræsentanter i udvalget og 
dermed også medlemmer af Femø 
Beboerforeningens bestyrelse.  

Fejøs tre valgte repræsentanter for 
den kommende periode blev Chri-
stina Brydegaard, Ann-Mai Han-
sen og Anne-Grethe Larsen. På 
Askø blev Ingerlise Petersen og 
Jørgen Gosmer valgt. 

Ø-kontaktudvalget har i de forløb-
ne to perioder spillet en betyd-
ningsfuld rolle i samarbejdet mel-
lem kommunen og småøerne.  

Red. 
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Lisa og Carsten starter et nyt kapitel 
For trekvart år siden fik vi en idé 
en sen aften på kroen. Hvis Høke-
ren blev ledig, så kunne vi godt 
tænke os at overtage den og prøve 
et nyt kapitel i vores liv. Det tog 
sin tid, og da det begyndte at blive 
alvor, sendte vi en ansøgning til 
Beboerforeningen, at hvis de kun-
ne bruge os, så ville vi gerne prø-
ve at starte en ny købmandsbutik 
for alle øens beboere, sommerhus-
ejere og turister. Vi havde et posi-
tivt møde med foreningen, og så 
blev kimen lagt til den nye høker, 
som vi allerede fra starten af hav-
de tænkt os skulle være lidt ander-
ledes, så den relaterede sig til 
Femø med alt øens gamle historie. 
Her vil vi gerne takke beboerfor-
eningen for den positive og åbne 
dialog, vi har haft i hele projektet, 
uden jeres imødekommenhed hav-
de det aldrig kunnet lade sig gøre.  
 

Købmand med gammelt look 

Vi samlede gamle møbler, blandt 
andet en disk, bord til kaffemølle i 
kaffehjørnet og reoler i gammelt 
look, så vi kunne indrette butikken 
med inspiration fra 1960´erne, 
som vi havde forestillet os. Også 
den gammeldags købmandskittel 
hører sig selvfølgelig til. Det var 
en spændende opgave, som vi al-
drig glemmer. Derefter skulle va-
resortimentet sammensættes, og 
ud fra en bibel på cirka 600 sider 
fandt vi varer, som vi mente, var 
det, der skulle bruges. Nu, efter vi 
har haft åbent nogle dage, må vi 
sige, at ud fra de udtalelser, der er 
kommet, så har vi ramt nogenlun-
de plet med vores varesortiment. 

 

Festlig åbningsdag 

Femø gav os en åbningsdag den 
18. november, som vi slet ikke 
havde fantasi til. Tak til alle, der 
gjorde vores åbningsdag så festlig 
og uforglemmelig. Det var langt 
over, hvad vi havde forestilles os, 
og vi vil gøre alt for, at vi i fremti-
den lever op til jeres forventnin-
ger. Nu har vi været i luften nogle 
dage, og vi må sige, at det har 
tømt godt ud på hylderne. Selvføl-
gelig er der nogle huller i sorti-
mentet, men dem vil vi prøve at 
udfylde så hurtigt som muligt, så 
alle kan få en god oplevelse, når 
de handler her. 

 

Kom forbi til en sludder 

For os er det en fantastisk tid at 
starte på, for vi har tid til alle jer, 
der kommer. Tid til en sludder og 
ikke mindst tid til at tilpasse og 
finjustere butikken, så den kan 
blive det samlingspunkt på Femø, 
som købmanden/købmændene 
altid har været.  
 

Endnu engang tak til alle. Vi er 
beæret over den tillid, der er vist 
os, og vi ser meget frem til mange 
hyggelige stunder i butikken i åre-
ne fremover.  
                                
                             Lisa og Carsten 

Velkommen til vores nye butik, 
som vi håber bliver til glæde for 

alle her på øen. Det var en svær 
start, vi troede jo, at det bare var 
at sætte nogle reoler, varer og et 

kasseapparat op. Men sådan gik 
det jo ikke. Hvis det offentlige 
ikke havde været så langsomme, 

så kunne vi have åbnet for 14 da-
ge siden. Der skal jo også arme og 

ben til at løfte opgaven, og her vil 
vi gerne sige tak til alle, der har 

hjulpet til. Uden jer var vi ikke 
kommet så langt. Vi vil også tak-
ke beboerforeningen for jeres po-

sitive og fleksible måde at være 
på. Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med jer. Endvi-

dere vil vi sige tak til alle her på 
øen for jeres positive ord og be-

søg, det har givet ekstra kræfter. 
Nu håber vi, at vi har indfriet jeres 

ønsker om en købmand på øen 
igen. Og måske undrer I jer over, 
at der ikke er nogen åbningstilbud, 

men vi synes, at det bedste tilbud, 
vi kan give jer, er, at alle priser 
stort set svarer til Meny i Maribo. 

Det synes vi er bedre end lave pri-
ser, der kun holder en uge. 

Carstens ord ved åbningen: Tusind tak til alle, der har hjulpet 

Lisa og Carsten på åbningsdagen den 18. november.  
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Æggeskallen, det gamle pakhus for 
enden af Frugtcentralen, bliver flit-
tigt brugt som opholdsrum af gæ-
stesejlere i løbet af sommeren. 
Især i en sejlersæson som her i 
2017, hvor sommeren ikke viste 
sig fra den bedste side, var det et 
populært opholdsrum.  
 

Femø Bådelaug har besluttet at 
foretage en renovering af Ægge-
skallen og har indkøbt tre nye vin-
duer til udskiftning af tre meget 
rådne. Indvendigt vil der blive ma-
let, og plancher med historien om 
havnen og gamle foto fra Femø 
Havn vil blive opsat. 
 

På et møde med havnechef i Lol-
land Kommune Tummas Juul har 
bådelauget drøftet muligheden for 
opsætning af en mastekran.  

Det er et stort ønske for bådejerne 
at have mulighed for at optage og 
isætte master. Tummas Juul var 
meget positiv over for projektet, 
og bådelauget arbejder nu videre 
med sagen.  
 

Der er søsætning den 29.april 
2018.                                    
                               Palle Sørensen 

Roetransport til Sakskøbing Sukkerfabrik ca. 1958 

Femø Bådelaug: Disse projekter arbejder vi med  

Nu skal havnen endelig renoveres 

Kontingent for 2018 

 

Fra nu af kan der indbetales på 
vores konto eller betales kontant 
til vores kasserer, Marie Jakob-
sen. Prisen for medlemskab er 
100 kr. for et år.  
 

Konto: 5359 0245457  
Arbejdernes Landsbank 

Bådelauget inviterer til fællesarrangement 

Lørdag d. 10. marts 2018 på Femø kro 

Middag og levende musik ved Den triste trio (Søren Hansen og venner) 
Nærmere information kommer senere. 

Havnearealet, der er markeret med 
blåt på billedet her til venstre, skal 
renoveres. I skrivende stund bliver 
der arbejdet på livet løs for at få 
myndighedstilladelsen i hus og 
afsendt udbudsmateriale. Det er 
planen, at al beton knuses og fjer-
nes, og overfladen stabiliseres og 
erstattes herefter med Coloc-sten, 
der er små kørefliser. Alle kloak-
ker inden for det skraverede områ-
de bliver ligeledes renoveret og i 
nødvendigt omfang udskiftet. 
Arbejdet forventes afsluttet til for-
året 2018, så arealet vil være fint, 
når sejlersæsonen begynder. 

Det blå område bliver renoveret. 

Det bliver dejligt med fliser i stedet 
for hullet asfalt. 
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Gymnastik: Der er 12 personer
(kvinder), der en gang om ugen 
går til gymnastik. Det foregår un-
der kyndig ledelse af Eileen Chri-
stensen. Alle er meget velkomne 
til at deltage, selvom man ikke 
kunne være med fra starten. Vi har 
søgt §79-midler ved Ældresekto-
ren i Lolland Kommune for året 
2017. Pengene skal dække nogle 
af udgifterne, foreningen har for at 
leje kroens lokale. 

Fiskekonkurrence: Der var til-
meldt syv lystfiskere til at dyste 
om årets Femø Lystfisker-titel. 
Lørdag den 21. oktober kl. 7.00 
startede konkurrencen. De nye 
købmandspar, Carsten og Lisa, 
sørgede for kaffe hele morgen, 
selvom de officielt endnu ikke 
havde åbnet Havnehøkeren. Da 
der var ret vindstille, spredte folk 
sig over det meste af øen. Der blev 
fanget fisk af alle deltagere, dog 
var de fleste havørreder undermå-
ler og derfor ikke med i konkur-
rencen. Klokken tolv samledes 
fiskerne ved Havnehøkeren, hvor 
Niels Würgler Hansen dukkede op 
med en flot havørred på 1,3 kg 
fanget på blink. Bård Thoresen 
startede med at affiske en hel del 
af øens sydside med fluestang 
uden held. Da der var en halv time 
tilbage af konkurrencen, beslutte-
de han at prøve "sidste chance", 
hvor han sidste år fangede vinder-
fisken - sydsiden af havnen lige 

under klinten. Ved første kast fan-
gede han en undermåler, men lige 
efter kunne han lande en flot hav-
ørred ligesom sidste år. Bård blev 
således Femø Lystfisker Mester 
2017 med  en havørred på 1,5 kg 
og 50 cm lang. Vandrepokalen 
kunne blive i Bårds varetægt, i 
hvert fald  endnu et år. Det var 
godt at se, at fluestang er blevet 
fiskernes foretrukne fiskegrej un-
der konkurrencen. Det var impo-
nerende at se, hvor mange fisk der 
kan fanges på Femø. Carsten Ravn 
overrakte vinderen et gavekort på 
200 kroner, som kan bruges, når 
butikken åbner. Købmandsparret 
vil bibeholde “Hall of Fame” i bu-
tikken, hvor alle vindere gennem 
tiden hænger.“Warhole” lagde lo-
kaler til evalueringen af konkur-
rencen - meget hyggeligt. Forenin-
gen takker Esben Roug for fiske-
udstyr, som kan lånes gratis på 
Madsens Vænge 2. 

Kajakkerne: Kajakkerne blev 
taget hjem i slutning af efterårsfe-
rien. Interessen for at bruge kajak-
kerne har været stor. Da “standup 
padleboarding” er ved at være me-
get populær, vil foreningen inve-
stere i flere padler - surfbrætter har 
vi i forvejen. Tak til Ebbe Jacob-
sen og Inge-lise Bisted for at op-
bevare kajakkerne og kanoen i de-
res lade. 
 

Fejø Idrætsforening havde arran-

geret en cykeltur til Femø den 21. 
oktober. Vi havde planlagt et for-
løb, hvor de kom til at se hele øen 
i sin efterårsdragt på en 20 kilome-
ters rute. De så øens kulturelle si-
der og var med til kåringen af 
årets Lystfisker. De nød udflugten 
og var meget positivt overrasket 
over Femøs skønhed. Formanden 
og fruen var vært til kage og kaffe. 
De ville gerne invitere Femø 
Idrætsforening til en cykeltur på 
Fejø til foråret, hvor de gerne vil 
gøre gengæld. Hvis du har lyst til 
sådan en cykeltur til Fejø, kan det 
tilkendegives.  

Fastelavn på Femø Kro afholdes 
lørdag den 17. februar. Traditio-
nen tro holder vi det den sidste 
lørdag i vinterferien, uge 7, det 
egner sig bedst til at afholde faste-
lavn på Femø. Det er ved at blive 
tradition, at børnebørn og olde-
børn mødes der om vinteren. Der 
vil blive mulighed for at købe et 
støttemedlemskab á 20 kroner. 
 

                                 Peter Warnar 

FIF meddeler 

Bård blev således Femø Lystfisker Mester 2017  Fiskekonkurrence 2017 

Cykelturister fra Fejø. 
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Lørdag, den 4. november 2017 

Afholdt Femø Jagtforening årets Vildtspil på Femø Kro. Indrømmet! Der var ikke meget ”vildt” mellem præ-
mierne. Derimod var præmierne grydeklare ænder, kamstege og mørbrad. Der blev gennemført 2 x 12 spil 
med en pause imellem til kaffe, kage og kinesisk lotteri. Aftenen sluttede med det 25. spil og den helt store 
præmie: En and, kamsteg, mørbrad, rødvin, rødkål og grødris.  
Humøret var højt og stemningen god blandt de 98 fremmødte. Måske særlig højt ved et ungdommeligt bord. 
Det er vort indtryk, at alle havde en dejlig aften. 
Se stemningsbillede nedenfor.   
 

Vildtplejen på Femø 

FjF har: 
1) I perioden 15.-20. maj udsat 2 råer og 1 buk. Råerne er set med henholdsvis 1 og 2 lam. Det er meget posi-
tivt. Råvildtet på øen er fredet til den 31. marts 2020. 
2) Den 20. juni udsat 100 fasaner. 
3) Den 29. august udsat 48 agerhøns (4 familier a´ 12 høns).  
FjF har plan om, at etablere en til to kunstgrave. Det er meget vigtigt, at vi kommer rævene til livs. Mange 
har hjulpet os ved rævejagterne gennem årene. FjF har planlagt 2 rævejagter primo 2018. Se nedenfor. 
FjF vil, efter jagtsæsonen 2017/2018, vurdere hvilke tiltag, udsætninger m.v. der kan iværksættes i 2018. 
FjF opfordrer Femø jægerne til at skåne harerne i denne sæson! Budskabet er: ”SKYD IKKE vore HARER” 

 

Udsætning af vildt; fauna- og vildtpleje kræver en styrkelse af Jagtforeningens økonomi. Jagtforeningen op-
fordrer alle til at støtte med en økonomisk håndsrækning (donation) gennem indbetaling til foreningens konto 

i Lollands Bank Reg.nr. 6525 kontonummer 4026 462 – mærket ”Vildtpleje”. 

Tak til Dem der allerede har støttet vildtplejen. Foreningen håber fortsat på donationer til dette arbejde. 
Til orientering har foreningens vildtpleje (indkøb af vildt) kostet 29.400 kr. (råvildt 20.000 kr. og fasaner og 
agerhøns 9.400 kr.) Danmarks Jægerforbund har støttet udsætning af råvildtet med 10.000 kr. dvs. at FjF har 
styrket vildtbestanden med 19.400 kr. i år. Det er vi ret stolte af. 

  

”Donationstermometret” 
ser nu således ud 

  

 

  

  

Kr.   Resultat 

?     

15.000     

12.000     

10.500   10. november 

6.500   10. august 

3.500   10. maj 

1.000     

0   25. marts 

  

 

  

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

Planlagte aktiviteter: 
 

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 

Vildtspil på Femø Kro lørdag den 4. november 2017. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 

December - Januar - Februar 

December 

Søndag d. 24. december  Juleaften kl.  9.00 

 

Januar 

Søndag d. 28. januar Fadervor meditation kl. 13.00 

 

Februar 

Søndag d. 11. februar Fastelavn       kl. 13.00 

Kaffe og fastelavnsboller i våbenhuset 
 

 

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  

Kørselshjælp til Gudstjenester: Ønsker man at deltage i Gudstjenester, og ikke har mulighed for at 

komme ud til Kirken, så ring til et af menighedsrådsmedlemmerne, så vil vi sørge for transporten.  
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I det forløbne år er der sket meget, 
og jeg vil her prøve at redegøre for 
nogle af de væsentligste opgaver, 
som Femø menighedsråd har ar-
bejdet med i året, der er gået. 
Lapidarium 

Lapidariet blev en realitet i slut-
ningen af perioden for det gamle 
menighedsråd, dette projekt har 
der igennem årene været talt rigtig 
meget om, så det er dejligt, at det 
nu er i hus. 
Lydanlæg 

Vi fik i maj etableret et nyt lydan-
læg i kirken og er nu ved at vænne 
os til at bruge det. Problemfrit har 
det ikke været, der har været nogle 
dumme udfald på lyden ind imel-
lem, men nu ser det ud til, at vi har 
fået styr på det, så det virker efter 
hensigten, den teknik kan jo ind 
imellem være svær at håndtere. 
Orgelet 
Så var der historien om orgelet. 
Pludselig fungerede vores orgel 
ikke, vi troede faktisk på et tids-
punkt, at det var motoren, der var 
stået af, men så fik vi ekspertisen, 
i dette tilfælde Henning, til at se 
på det. Han fandt ud af, at det var 
en kondensator, der var brændt af, 
så vi klarede os med en regning på 
få hundrede kroner. Havde det væ-
ret motoren, kunne det have været 
et beløb på omkring 20.000 kro-
ner, vi skulle have fundet frem, for 
at få orgelet i funktion igen. Tak 
for det Henning. 
Gudstjenester 

I 2016 blev der i Femø Kirke af-
holdt 15 gudstjenester inkusiv Ju-
leaftensgudstjenesten. 
I 2017 vil der blive afholdt 12 
gudstjenester inklusiv Juleaftens-
gudstjenesten. 
Det er lidt færre. Dette har vi haft 
talt igennem på et menighedsråds-
møde og er blevet enige om, at der 
fremover skal afholdes en gudstje-
neste om måneden. Hvorfor så det, 
vil nogle måske spørge. Det kan 
forklares med, at fremmødet til-
kendegiver, at behovet måske ikke 
er større, og så er der jo også det 
økonomiske at tage hensyn til. Sy-
nes nogen, at der er for få gudstje-
nester på årsbasis, så kom endelig 

frem med det, så kan der garante-
ret findes en løsning på problemet. 
Barnedåb 

Der har været tre dåbshandlinger i 
det forgangne år. Den ene nok lidt 
utraditionel for Femø Kirke, dåben 
af to teenagere, en rigtig fin ople-
velse. 
Begravelser/bisættelser.  
Indtil nu har der været to. 
Kirkebilen 

Det er ikke længere muligt at be-
stille ”Kirkebilen”. Brugen af den-
ne var så lille, at vi har besluttet at 
opsige den. Hvis nogen har ønske 
om at komme i kirke, så kontakt 
en fra menighedsrådet, så vil vi 
sørge for transporten. 
Femø Klassisk 

På grund af forsinkelse med opret-
telse af nyt menighedsråd, kom vi 
sent i gang med Femø Klassisk. 
To koncerter er der blevet afholdt, 
og der var et fint fremmøde, og vi 
kan vel ud fra dette konstatere, at 
det var en succes. Tak til Hans Ja-
cob for det store arbejde han har 
lagt i dette projekt. Også tak for de 
fine plakater, han har lavet. 
Jazz i Kirken 

For fjerde år i træk havde vi Jazz i 
Kirken, og som sædvanlig var kir-
ken stoppet med mennesker, så 
også her var der tale om succes. 
Sangeftermiddage 

Vi har nu kørt to sæsoner med 
sangeftermiddage og er godt i 
gang med tredje sæson. Disse ar-
rangementer ser ud til at være 
kommet for at blive, så vi betrag-
ter dem som en succes. Sidste sæ-
son var vi så heldige, at vor orga-
nist Henriette kom med, så nu har 
vi musik til arrangementerne. 
Kirken kalket 
Kirken er blevet kalket her i for-
året. En god tid at gøre det på, så 
er den i alle tilfælde pæn og præ-
sentabel til sommeren. Kirken kal-
kes hvert femte år. 
 

Aktiviteter/gøremål for kom-
mende år 

Kirken 

Det kommende år skal der også 
ske lidt med vores kirke og præ-
stegård. På kirken skal der i tårnet 

etableres en fast trappe fra klokke-
loft til pyramidetagsloft, samtlige 
murankre og beslag skal ligeledes 
ordnes. Kastanjetræerne ved kir-
ken har det ikke alle lige godt, så 
vi skal i gang med at finde en løs-
ning på problemet, Hans Jakob er   
i gang med at undersøge, hvordan 
vi griber sagen an.  
Præstegården 

Præstegården skal kalkes, sæt-
ningsskader og pudsskader bliver 
ordnet samtidig, porte og døre på 
udbygningen vil selvfølgelig også 
få en tur, så der bliver rigtig fint. 
Og så er der gårdspladsen ved 
Præstegården, vi kan vel alle blive 
enige om, at den har ”overlevet” 
sig selv. Det er et stort ønske , at 
få gjort noget ved den, så vi må se 
hvor langt, vi når. Sidder nogen 
inde med en god ide om, hvordan 
den skal renoveres, så den falder i 
tråd med bygningen og tiden, så 
kom endelig med et forslag. 
Femø Klassisk 

Vi fortsætter med Femø Klassisk i 
2018 og regner med fire koncerter.  
Jazz i Kirken 

Ligeledes regner vi med, at vi igen 
i 2018 skal have Jazz i Kirken. 
Sangeftermiddage 

Disse eftermiddage ser vi som en 
fast tradition i vinterhalvåret. 
Foredrag 

Vi pusler lidt med tanken om et 
enkelt foredrag. 
 

Slutteligt vil jeg sige tak for godt 
samarbejde til menighedsrådet og 
de øvrige ansatte ved kirken. 
 

På vegne af Femø Menighedsråd 

Lis 

Beretning for Femø Menighedsråd 2017 
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I løbet af sommeren og efteråret 
har mange benyttet sig af mulighe-
den for et arkivbesøg efter aftale 
med arkivlederen. Tilbuddet gæl-
der året rundt, så ring til Palle Sø-
rensen på 40 97 36 40, hvis I har 
lyst til et besøg på arkivet. Arkivet 
har måske familiebilleder, skole-
billeder, ejendomsdokumenter el-
ler andet af lokal- eller personhi-
storisk interesse. Arkivet er selv-
følgelig også interesseret i afleve-
ringer, hvis man skulle ligge inde 

med lokalhistorisk materiale, som 
f.eks. fotos eller dokumenter. 
En aflevering til arkivet sikrer, at 
det er gemt for eftertiden.  
 

Der har været 27 afleveringer til 
arkivet i løbet af året, nogle afle-
veringer har indeholdt flere hund-
rede fotos. En enkelt aflevering 
indeholdt 22 dokumenter (skøder, 
skifter, lånedokumenter mm) fra 
samme gård fra 1791 til 1948 og 
dækker 5 ejere i samme slægt. 

Foredrag med forskellige emner 
har ikke været gennemført i år, 
men sæt kryds i kalenderen 

Lørdag den 10. februar kl 14:30 
hvor emnet  
Handel og håndværk på Femø i 
18- og 1900 tallet  
vil blive belyst ved hjælp af arki-
vets store fotosamling. 
 

Palle Sørensen 

 

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med vore sangeftermiddage i Præstegården. Igen i år ser det ud 

til, at der er en fin opbakning omkring arrangementerne. 

Jeg vil lige nævne, at vi har indkøbt et  nyt el-klaver, så nu er lyden, hvad musikken angår helt i top.  

Husk at fredag den 8. december er der julehygge med Gløgg, æbleskiver og småkager. 
Datoer for eftermiddagene kan ses i Begivenhedskalenderen bag på Talerøret. 

Lis 

Femø Lokalhistoriske Arkiv 

 

Slagter H. Jochumsen, Nørreby ca. 1925 

Ukendt kone med brødkurve 1910 

Sønderby Smedje 1963 Nørreby Smedje 1909 

Femø Brugsforening 1983 

Sangeftermiddage 
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Ny Danmarksmester på Femø 

Fredag den 3. november opnåede 
Vagn Pedersen at vinde kon-

kurrencen Danmarksmester på P5. 
Ugens tema var ”24 timer”, altså 
aktuelt nyt. Torsdag den 2. novem-
ber havde Vagn vundet dagsfinalen 
og kvalificeret sig til semifinalen 
om fredagen, som førte til finalen 
og en sejr. Udsendelserne kan fin-
des på dr.dk –  søg efter Dan-
marksmester og datoen.  
 

På billedet ser I Vagn med de man-
ge gevinster. Han fik brætspillet 
Backword og et fint kort fra studie-
værten Karlo Staunskær. Herud-
over vandt han et flot krus med 
”Danmarksmester” på den ene side 
og et ur på den anden side, der vi-
ser udsendelsens starttidspunkt kl. 
13.03. Vagn fik også et fint diplom 
og en gaveboks med en middag for 
to på en selvvalgt restaurant. Der 
var også et kort med en særlig hil-
sen fra sekretæren i ”slusen”. Vi 
ønsker stort tillykke og er glade for 
at få Femø på danmarkskortet! 
                                                 SSH 

Det skulle være så godt og så er det faktisk skidt 

Vagn Pedersen ses her med de fine gevinster fra hans sejr i ’Danmarksmester’. 

 

Først og fremmest - tillykke med 
din nye internetopkobling og det 
trådløse netværk. Med din nye op-
kobling og netværk er der en fan-
tastisk mulighed for at bruge alle 
de velkendte såvel som de nye 
muligheder, som internettet byder 
på. 
 

Men - måske er du en af de bruge-
re, som sidder tilbage med en 
skuffelse, fordi din nye internetop-
kobling og det trådløse netværk 
alligevel ikke lever op til det love-
de, men derimod præsterer langt 
dårligere og langsommere. Det er 
selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt 
og specielt når du betaler for et 
helt og fungerende produkt, men 
kun får leveret noget halvt, som 
tilsyneladende virker sporadisk. 
Og du har naturligvis ret i at være 
skuffet, for en internetopkobling 
med et trådløst netværk skal selv-

følgelig række længere end fem 
meter og 100 Mbit hastighed er 
altså ikke det samme som 10. 
 

Heldigvis kan der foretages et par 
hurtige tiltag for at rette op på en 
problematisk internetopkobling og 
et svagt trådløst netværk. Jeg vil 
dog påpege, at en forstærker på et 
i forvejen dårligt trådløst netværk 
meget, meget sjældent er den rigti-
ge og holdbare løsning.  
 

Det første er at få undersøgt, om 
leverandøren rent faktisk leverer 
den lovede hastighed, eller om den 
reelt er lavere. Dette gøres ved at 
måle hastigheden fra computeren 
vha. speedtest.net, mens den er 
koblet direkte til internetopkoblin-
gen. Hvis hastigheden er lavere, 
bør du kunne få internetleverandø-
ren til at skifte internetboksen.  
Det næste er at få undersøgt, om 

det trådløse netværk er godt nok - 
og et trådløst netværk, der ikke 
kan række 30 meter i et åbent rum, 
eller 15 meter i flere rum, er sim-
pelthen for svagt. Løsningen på 
dét problem er at få installeret et 
decideret accesspunkt til at fordele 
et trådløst netværk - og vel at 
mærke et kvalitets accesspunkt fra 
en anerkendt og testet producent. 
 

Med en velfungerende internet-
boks og et godt accesspunkt er det 
slut med en træls internetopkob-
ling og ærgrelser over at betale for 
noget som ikke fungerer som lovet 
og som ønsket. Til gengæld er det 
internet og netværk som det selv-
følgelig skal være. 
 

Se min annonce i næste nummer 
af Talerøret. 
 

René Højgaard Frederiksen 
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Femø online: Sådan præsenterer øen sig på nettet 

Femø har et rigt og mangfoldigt liv 
på internettet. Hvis man ikke er 
daglig bruger af nettet, eller hvis 
såkaldte sociale medier som Face-
book og Instagram lyder som en by 
i Rusland, så kan man her få en lille 
oversigt over, hvad der deles om 
øen på de online platforme. 
 

Hjemmesider om Femø findes der 
en del af. Www.femo.dk er beboer-
foreningens officielle hjemmeside, 
der henvender sig til både fastboen-
de og turister med nyheder fra øen. 
Her kan man også søge gamle num-
re af Talerøret frem, hvis det skulle 
have interesse. Femø Kro, Femø 
Jazzfestival, Kvindelejren og lægen 
har også alle hjemmesider med bil-
leder, kontaktoplysninger og nyhe-
der til deres besøgene. På Goog-
le.com er der uendelige søgemulig-
heder – søg blot på ’Femø’ alene 
eller i kombination med andre ord, 
så vælter resultaterne frem. 
 

Femø findes i høj grad også på de 
sociale medier. Facebook og Insta-
gram er populære, da brugere fra 
hele verden kan komme i kontakt 
med hinanden, man kan dele bille-
der, videoer og holdninger. Debat-
lysten er især stor på Facebook, 
hvor Instagram fokuserer på deling 
af smukke billeder. Det kræver, at 
man opretter en personlig bruger-
profil, før man kan komme i gang 
med at bruge de sociale medier. 
Men gør man først det, er man fan-
get ind! Der findes et hav af Face-
booksider om Femø, hvor der både 
deles gamle og nye historier og bil-
leder. ’Femø - hvor himlen kysser 
jorden’ er beboerforeningens Face-
bookside, den har mere end 500 
medlemmer, men opslagene er of-
fentlige og kan deles med personer, 

der ikke er medlem af gruppen. Så-
dan kan kendskabet til Femø udbre-
des. Gruppen ’Femø’ har mere end 
600 medlemmer, her kan alle med-
lemmer dele gamle optagelser, stil-
le spørgsmål til hinanden eller dis-
kutere. I skrivende stund er der lige 
blevet delt en hyggelig video fra et 
gammelt tv-program, der blandt 
andet viser kortklubben med Else 
Henriksen, Anna Petersen, Edith 
Jacobsen og Edel Jensen.  
 

De erhvervsdrivende på øen har 
naturligvis også Facebooksider, da 
det også er en god måde at udbrede 
kendskabet til personer, der ikke 
lige har en relation til Femø. En af 
Femøs nyeste attraktioner, Retreat-
centret på Issemosegård, er også 
repræsenteret på Facebook på siden 
’Spirit of Aya’, hvor nysgerrige kan 
blive klogere på, hvad der bedrives 
på centret i Sønderby. Ligeledes er 
Femø Arkiv aktive på Facebook. 
Her er der mulighed for at dykke 
ned i historien og se gamle billeder 
fra øen. På www.arkiv.dk kan man 
også søge på Femø, da danske arki-
ver i høj grad satser på at arkivere 
artikler online såvel som fysisk. 
 

Søg og du skal finde. Det motto kan 
man have i baghovedet, hvis man 
først begiver sig ud på nettet. De 
omtalte hjemmesider og Facebook-
sider er blot et lille udpluk af alle 
de oplysninger, man kan finde om 
øen online. Nettet er ligeledes en 
guldgrube, hvis man er interesseret 
i slægtsforskning, hvis man vil se 
hvilke huse, der er til salg på Femø, 
søge efter gamle videoer på 
www.YouTube.som, søge efter 
gamle artikler på www.Folke-

tidende.dk eller www.tveast.dk. 
God søgning.                           LBJ 

Femø på Instagram 

På det sociale medie Instagram 
kan brugerne dele billeder med 
omverdenen. Her bruges såkald-
te hashtags til at kategorisere de 
flotte pletskud. Her har vi søgt 
på hashtagget Femø: #femø 

guldsmedsabine Endelig snart 
på øen #femø 

p.mette #pæneblomster #som-
merenssidsterester #femø 

alicebeinthin Forårshygge på 
Femø #endeliglidtvarme  
#vand #soppetid #venskab 
#hygge #forår 

Læs mere om Femø i disse Facebookgrupper 

Femø - hvor himlen kysser jorden 

Femø lokalhistoriske arkiv 

Femø 

Femø Jazz 

Femø Kvindelejr 

Det gule magasin, "høkeren", køb-
mand 

Femø Kro 

Femø Design 

Spirit of Aya 
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Lidt af hvert 
Røde Kors indsamling 2017 

 

Igen i år samlede vi ind til Røde Kors den første søndag i oktober. Og igen i år blev det en utrolig  
behagelig oplevelse, hvor også vejret var med os. Det er dejligt at opleve den store opbakning og  

velvillighed til at bidrage. På Femø blev det i år til 3,675,50 kr. Et resultat vi på alle måder kan være  
tilfredse med og stolte over. 

 

Tusind tak - og på gensyn til næste år -   
samme tid samme sted.  

ILB 

 

Vinderne i fotokonkurrencen "Bænkebider" 

 

Hjertelig tillykke til Majbritt H. Larsen og Kirsten Jessen, som begge har vundet førstepræmie i fotokonkur-
rencen. Majbritts dalmatiner gik i fin symbiose med katten og teksten "Dalmatineren fletter hale med kattene 

lige der hvor himlen kysser jorden " understregede symbolikken.  

Kirsten deltog med to billeder, det ene var pigen der var ved at blive ædt af dragen og det andet parret som i 
hjerteform skabte symmetri med bænkens svanehjerte.  

Alle tre fotografier tolker på fantasifuld og forskellig vis bænkenes motiv.  

Hvert billede præmieres med et tryk med relation til Femø af billedkunstner Heidi Nübling.  

Ugeavisen Sydhavsøerne bragte en fin artikel om konkurrencen. 

Turboudvalget 

   
 

 

 

Kursus for  
Akuthjælperne 112  

på Femø Kro 

OBS-OBS 

Hvis man har brug for akut lægehjælp eller assistance udenfor lægens kon-
sultationstid, skal man ringe 112. Man skal ikke ringe til lægen! 

Efterårsstemning 

på Femø 
 

Nu falmer skoven 

trindt om land...  
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STRIKKECAFE I PRÆSTEGÅRDEN KL. 14-17 fortsætter til næste år 

 

25. JANUAR, vi prøver dominostrik 

 

22. FEBRUAR, vi finder et emne  
 

22. MARTS, evt. filtning af strik 

Erica, Birte, Jeanette 

 

Tak for opmærksomheden ved 
min fødselsdag. 

Henning Olsen 

 

Salg af juletræer og pyntegrønt på Issemosevej nær Øster Strand 

Lørdag den 16. december kl. 10-13 

Henrik Rasmussen 

Tlf. 2162 1140 

Børnenes juletræsfest på Femø Kro 2017Børnenes juletræsfest på Femø Kro 2017Børnenes juletræsfest på Femø Kro 2017Børnenes juletræsfest på Femø Kro 2017 

Afholdes traditionen tro 5. juledag kl. 19. 
Der vil være dans om det fint pyntede juletræ,  

sjove sanglege, godteposer og sodavand til børnene. 
De voksne kan hygge sig med amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver. 

Entré koster 25 kr. for voksne, børn er gratis. 
Tilmelding til Linda på tlf. 6175 9061. 

Foto: Kaj Larsen 

Lidt af hvert 

Måske kigger julemanden forbi. 

 

Ole Andersen har modtaget 
en medalje fra hendes majestæt 
Dronningen for sine 25 år som 

brandmand på Femø.  

 

Vi siger hjertelig �llykke. 

Femø – hvor himlen kysser jorden 2018 

 

Så er Femø kalenderen for 2018 på trapperne.  

Pris 100 kr. Køb den til Julemarkedet d. 2. dec. og derefter hos 
”Høkeren” i Det gule Magasin. Der er flotte billeder og man kan følge 
med i årets arrangementer – der er også plads til egne aftaler. Kalende-

ren udgives af Femø Beboerforening og årets fotografer er Linda Boe-
sen, Peder Lund Madsen, Søren Rommelhoff og Hans Jakob Varming. 
En fin gaveide. 
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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 

59,5 

83,0 

79.3 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

 

Hjertelig tak for den store opmærksomhed ved  
Femø Is og Pølsebods 40-års jubilæum 

 

Det var en dejlig dag med mange  
besøgende og mange fine gaver. 

Stor tak til Christina for den flotte og dejlige mad, tak  
til familien for hjælp ved servering og oprydning, tak  
til Arne og Ole for opsætning og nedtagning af teltet. 

 

Endnu en gang af hjertet tak 

Hilsen 

Alice og Karl-Johan 

Kære Femøboere 

Tusind tak for al jeres omsorg og  
opmærksomhed  under min sygdom.  
Det har varmet både Anna og mig. 

Henning Grenaae 

Lidt af hvert 
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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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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                                                                                        

Ny Høker - Åbningstider 

(ind til videre) 
 

Onsdag, torsdag   8.00 - 18.00 

Fredag    8.00 - 19.00 

Lørdag    8.00 - 18.00 

Vi siger mange tak til  
alle annoncørerne i 2017 

og håber på et godt  
samarbejde i 2018. 

 

God jul og godt nytår  
 

Talerørets redaktion 
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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 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  
 

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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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 

 

Udkommer igen primo marts 2018  

 

Begivenhedskalender  vinter 2017/2018 

 

December 
Torsdag d. 18.1. kl. 19.00 

Kulturkreds 
Præstegården 

Søndag 11.2. kl. 13.00 

Gudstjeneste  
Femø kirke 

Torsdag d. 7.12. kl. 19.00 

Kulturkreds: Juleafslutning 

Præstegården 

Fredag d. 19.1. kl.14.00 

Sangeftermiddag 

Præstegården 

Fredag d. 16.2. kl.14.00 

Sangeftermiddag 

Præstegården 

Fredag d. 8.12. kl.14.00 

Sangeftermiddag 

Præstegården 

Tirsdag d. 23.1. kl. 19.00 

PC klub 

Præstegården 

Lørdag d. 17.2.  
FIF, Fastelavn 

Femø kro 

Lørdag d. 9.12. kl. 10.00-12.00 

Gløgg i Smedjen 

 

Torsdag d. 25.1. kl. 14.00-17.00 

Strikkeklub 

Præstegården 

Tirsdag d. 20.2.  kl. 19.00 

PC klub 

Præstegården 

Tirsdag d. 12.12. kl. 19.00 

PC klub 

Præstegården 

Søndag 28.1. kl. 13.00 

Gudstjeneste  
Femø kirke 

Torsdag d. 22.2. kl. 14.00-17.00 

Strikkeklub 

Præstegården 

Lørdag d. 16.12. kl. 10.00-13.00 

Juletræssalg 

Issemosevej 
Februar 

Marts 

Søndag 24.12. kl. 9.00 

Gudstjeneste Juleaften 

Femø kirke 

Tirsdag d. 6.2. kl. 19.00 

PC klub 

Præstegården 

Tirsdag d. 6.3. 
Talerøret udkommer 

Januar 
Torsdag d. 8.2. kl. 19.00 

Kulturkreds 
Præstegården 

 

Tirsdag d. 9.1. kl. 19.00 

PC klub 

Præstegården 

Lørdag d. 10.2. kl. 8.15 

Rævejagt m/gæster 

Parole Æggeskal 
 

Lørdag d. 13.1. kl. 8.15 

Rævejagt m/gæster 

Parole Æggeskal 

Lørdag d. 10.2. kl. 14.30 

Lokalhistorisk arkiv, foredrag 

Præstegården 

 

Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer. 


