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 NR. 1 - 2018 23. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

 

Kan I se, hvad dette billede forestiller? Læs Redaktionens indspark s. 3 
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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:       2122 5051/2246 8836 

Varebestilling:   2588 3660 

   

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: 
 

Ulrik Andreasen 2053 7755 Konst. formand 

Marie Jakobsen       Kasserer 
Henning Grenaae 

Lis Christoffersen  

Ove Roug 

Chris Grube Petersen   Ø-kontakt 
Inge-Lise Bisted   Ø-kontakt 
 

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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Redaktionens indspark INDHOLD 

3 Redaktionens indspark 

 

4-5 

FBF Formandens indlæg 

Forslag til vedtægtsæn-
dringer 

 

6 

Nyt fra Ø-kontaktudvalget 
og Fartplanudvalget 

7 Projekt ”Stenbideren” 

8-9 Interview med lægen 

10-11 Hvad sker der her? 

12 Forårsarrangementer  

13 Nekrolog 

14-15 Kirkesiderne 

16 Generalforsamlinger 

17 Femø Jazz Festival 

18 FJF 

19 FIF 

20 Lokalhistorisk Arkiv 

21 Asgers erindringer 

22 Lidt af hvert 

23-25  Annoncer 

26 Kalender 

27 Foreninger og fadderskab 

28 Dagsorden til FBF  
generalforsamling 

Hej læsere! Se lige her 

Vanens magt er stor! Skal vi gø-
re som vi plejer - eller skal vi 
prøve noget nyt? Plejer har i 
mange sammenhænge fået tran-
ge kår både på Femø og i det 
hele taget, og det kan jo både 
være godt og skidt. Læs om nye 
tiltag inde i bladet. 
 

I sidste nummer skete der noget 
nyt, som fik økonomiske konse-
kvenser. Der PLEJER jo at være 
et girokort som indstik i decem-
bernummeret - til betaling af 
kontingent til Beboerforeningen 
og fadderskaber.  
 

Men girokort som sådan er jo 
ved at ryge ud af betalingssyste-
met. Rigtig mange mennesker 
har netbank, og det koster 40 kr. 
at betale girokort på posthuset. 
De gamle girokort kunne ikke 
bruges, da  vi har fået ny bank 
og dermed ny konto, priserne er 
ændret, og vi har fået eget post-
nummer, så vi besluttede ikke at 
bruge penge på at få genoptrykt 
en ny, stor portion girokort. 
 

Vi forklarede  grundigt her i Ind-
sparket i sidste nummer, hvor-
dan man fremover kan betale. 
Men til vores skræk og rædsel er 
det gået op for os, at ikke alle 
læser Talerøret fra ende til an-
den, så det har knebet noget med 
indbetalingerne. Der kan selvføl-
gelig også være andre begrun-
delser for ikke at betale, så vi er 
meget interesserede i at få en 
tilbagemelding, hvis du ikke 
længere ønsker at bidrage til for-
eningen eller Talerøret.  
 

Det skal dog også siges, at vi har 
fået rigtig meget ud af at være 
rundt på øen og give folk mulig-
hed for at betale kontant - og så 
får man også en kvittering. Og vi 
tager gerne imod penge hele 
året! Vejret er heller ikke som 
det  plejer. Klimaforandringerne 
rammer både lokalt og globalt. 

Vi citerer fra brev fra Lolland 
Kommune sendt til Ernst Hvidt 
Brejner (tak for lån!): ”Lolland 
Kommunes Klima-, Miljø-, og 
Teknikudvalg vedtog i 2016, at 
der skal udarbejdes en lokalplan 
for hele sommerhusområdet Lil-
le Strandgård.  
 

Baggrunden for lokalplanen er, 
at sommerhusområdet er omfat-
tet af en ældre bygningsregule-
rende deklaration fra 1970, som 
ikke giver mulighed for at bygge 
og renovere i overensstemmelse 
med nutidens byggemode. Desu-
den tager deklarationen ikke høj-
de for de potentielle klimatiske 
udfordringer i de lavtliggende 
områder...” Brevet er vedhæftet 
kort over forslag til delområder 
og klimatiske udfordringer i om-
rådet - og det er de kort,, som 
kan ses på forsiden og på s. 3. 
 

Talerøret udkommer denne gang 
lidt tidligere, end det plejer, for 
at generalforsamlingen i FBF 
kan blive rettidigt indkaldt. Men 
du kan stole på, at Talerøret også  
i fremtiden vil udkomme 4 gan-
ge om året - med deadline d. 10. 
i måneden op til. Og vi skal nok 
putte et indstik i december-
nummeret. God læselyst! 

Udsnit af kort over Femø. Her ses sommerhusområdet.           Foto: Lolland Kommune 
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Ja, der skete rigtig meget på øen 
hen imod og over årsskiftet 2017 – 
2018.  
 

Ny Høker 
Jeg er - ligesom den afgåede for-
mand Jørgen Larsen - begejstret 
for, at det lykkedes at få genåbnet 
dagligvareforretningen i Det Gule 
Magasin med de nye høkere på 
havnen: Carsten og Lisa. Husk nu, 
at købe ind hos høkerne. Det er 
nødvendigt for at sikre en stabil 
forretning på havnen til gavn for 
os alle på Femø. 
 

Havnerenovering 

Jeg er selvfølgelig også begejstret 
for, at det nu lykkes at få renoveret 
havneområdet. I skrivende stund 
kan jeg kun håbe, at det også lyk-
kes at skaffe fondsfinansiering til 
det projekt, som ihærdige repræ-
sentanter for bådelaug og beboer-
forening har skruet sammen under 
stort tidspres. 
 

Ny formand 

Jeg er derimod ikke spor begejstret 
for, at Jørgen valgte at ”hoppe fra” 
som kandidat til Ø-

kontaktudvalget, for dermed for-
svandt hans grundlag for at fort-
sætte som formand og medlem af 

bestyrelsen i Femø Beboerfor-
ening. Vi i bestyrelsen kommer til 
at savne Jørgens venlige facon, 
flid og gode humør. Jeg har fuld 
forståelse og respekt for Jørgens 
prioritering af sin familie og deres 
aktiviteter – og jeg glæder mig 
meget over, at Jørgen fortsat vil 
være aktiv med forskellige prakti-
ske opgaver på øen.  
 

Beboerforeningen 

I bestyrelsen er vi i gang med at 
skabe bedre overblik over vores 
aktiviteter og den interne ansvars-
fordeling. Vi er opmærksomme 
på, at vi skal have fordelt opgaver 
og ansvar mere og bedre, så vi kan 
undgå at lade for meget hænge på 
formanden. Det har nok været 
medvirkende til, at Jørgen slap 
tøjlerne her ved udgangen af 2017. 
Vi satser på, at vi i en ny bestyrel-
se efter generalforsamlingen kan 
finde en god fordeling i fælles-
skab. Vi håber, at der er interesse-
rede kandidater til at være med i 
bestyrelsesarbejdet. Vi har brug 
for nye impulser og gerne noget 
foryngelse. Vi har i den nuværen-
de bestyrelse valgt at udskyde en-
kelte større beslutninger til efter 
dannelsen af en ny bestyrelse, 
hvor det har været forsvarligt.  

Som I kan se på bagsiden af dette 
nummer af Talerøret, har vi gjort 
klar til:  
Generalforsamlingen lørdag den 
24. marts 2018 kl. 14:00 på 
Femø Kro.  
Der er optrykt den nye dagsorden 
på bagsiden og de ændrede ved-
tægter, som blev godkendt på ge-
neralforsamlingen i 2017, på side 
5. Disse vedtægtsændringer skal – 
efter vores gældende vedtægter – 
godkendes igen på dette års gene-
ralforsamling, fordi der ikke var 
tilstrækkeligt mange stemmeberet-
tigede til stede ved sidste års gene-
ralforsamling til at kunne vedtage 
dem med endelig virkning. På den 
kommende generalforsamling skal 
de så godkendes med 2/3 flertal 
blandt de fremmødte. 
 

Det er vigtigt for Femø, at vores 
demokrati er aktivt og levende. 
Jeg opfordrer derfor alle -rettidigt 
betalende - medlemmer af Beboer-
foreningen til at deltage på gene-
ralforsamlingen og tage del i de-
batter, beslutninger og - hyggeligt 
fællesskab. 
 

Vi ses til generalforsamlingen. 
 

Ulrik Andreasen 

Nye høkere – havnerenovering – og ny konst. formand (det er ham/mig på billedet ovenfor) 

Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 

Ændringer i vedtægterne for 
FEMØ BEBOERFORENING (FBF) 

 

Til endelig godkendelse på generalforsamlingen den 24. marts 2018 

I det følgende beskrives de ændringer af vedtægterne, som blev besluttet på generalforsamlingen i 2017, der 
skal endelig vedtages på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2018. 
Der er her kun nævnt ændringerne markeret med fed skrift, og tekst, der udgår markeret med kursiv skrift. Det 
kan være svært at overskue, så eksisterende vedtægter med ændringer kan ses på vores hjemmeside femo.dk 
eller afhentes på papir hos Marie Jakobsen, Præstevangen 17. 
 

Udskrift af de samlede vedtægter med ændringer vil foreligge til selve generalforsamlingen. 
 

- se næste side 
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En ny periode i Ø-kontakt-
udvalget er startet op her ved års-
skiftet, og medlemmerne i udval-
get for de næste fire år er:  
 

• Anne-Grete Laursen (Fejø) 
• Ann-Mai Hansen (Fejø) 
• Christina Brydegaard (Fejø) 
• Inger Lise Pedersen (Askø) 
• Jørgen Gosmer (Askø) 
• Christine Grube Pedersen 

(Femø) 
• Inge-Lise Bisted (Femø) 
 

De politisk udvalgte medlemmer: 
• Henrik Høegh (V) 
• Ole Marqweis (A) 
  
Vi er netop indkaldt til første mø-
de, og fra Femø har vi flg. punk-
ter: campingplads, bus og 
”Stenbideren”. Af fællespunkter 
for alle tre øer er bl.a. hjemmeple-
jesagen og vejenes tilstand.  
 

Når dette nummer af Talerøret 
udkommer, skal byrådet have 
sendt en ny redegørelse til Anke-
styrelsen, for de har fået en frist 
på en uge efter byrådsmødet, som 
er d. 22/2. Ankestyrelsen har vir-
kelig sat tommeskruerne på Lol-
land Kommune, fordi de ikke har 
efterkommet Ankestyrelsens an-
modninger.  
 

Først fik kommunen en frist på to 
måneder, den overholdt de ikke, 
så blev politikerne truet med 
tvangsbøder og fik en ny frist på 

14 dage. Den overholdt kommu-
nen delvis ved at  administratio-
nen ved direktør Bjarne Hansen 
sendte en redegørelse, som ikke 
var enslydende med det, byrådet 
havde vedtaget på byrådsmøde, så 
det var Ankestyrelsen naturligvis 
heller ikke tilfreds med.  
 

Vi håber og regner med, at sagen 
inden for overskuelig fremtid 
munder ud i, at vi får mulighed for 
døgnpleje på alle øerne. På bor-
germødet d. 18/2 fik vi forslag til 
emner, der skal tages op i løbet af 
året.  
 

På kommunens hjemmeside kan 
man orientere sig om dagsorden 
og referat fra møderne, og vi vil 
også lave et lille særskilt indlæg 
til Talerøret fremover. Der er afsat 
fire mødedatoer i 2018. 
 

Fartplanudvalget 
Fartplanudvalget har eksisteret i 
mange år og med forskellige re-
præsentanter fra øerne. I år er der 
stort set sammenfald med repræ-
sentanterne i ø-kontaktudvalget 
med den undtagelse, at det er 
Vagn Kjær-Hansen i stedet for 
Ann-Mai Hansen – begge Fejø. 
 

På kommende møde skal der laves 
nye særplaner for færgerne. Fejø 
vil blive ”opgraderet”, da det ikke 
har været muligt at få alle pendler-
ne afsted på arbejde om morge-
nen, og hjemad kender vi selv til  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problematikken, da der stort set 
altid lægges en ekstra tur ind til 
Fejø kl. 17.50, selv om det er 
”vores” afgang. Der vil blive ud-
arbejdet tre særplaner, alt efter, 
hvilken færge, der er ude af drift. 
              Inge-Lise og Chris                                                                       

Nyt fra Ø-kontaktudvalget og Fartplanudvalget 

D. 22/2 bragte dr.dk en god ny-
hed. Se uddrag her og læs mere på 
dr.dk eller på facebook/femø-hvor 
himlen kysser jorden: 
 

Regeringen bakker op om dansk-
bygget standardfærge, der på sigt 
skal afløse de lokale færger. 
Fremtidens færgesejlads skal ske 
med den samme færgetype, uanset 
om turen går til Omø, Anholt, 
Aarø eller en af de andre småøer i 

de indre danske farvande. 
Ifølge erhvervsminister Brian 
Mikkelsen (K) stiller Færgestyrel-
sen sekretariat til rådighed for ud 
viklingen af en ny færge til 40-50  
millioner kroner, som landets 18 
økommuner er gået sammen om. 
 

”Meningen er, at der skal udvikles 
en standardfærge, som er billig, 
fleksibel og i stand til at sejle til 
alle øerne. Det vil være et kvan 

 

tespring frem for transporten til 
øerne,” siger Brian Mikkelsen. 

 

Hybridfærge skal sikre billig og stabil sejlads til småøer 

Foto: dr.dk 

Christine Grube 

Inge-Lise Bisted 
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Femø Beboerforening og Femø 
Bådelaug har i fællesskab søgt 
Realdania fonden om midler til 
opførelse af et havnehus - 
”Stenbideren”- Femø Havn.  
Stenbideren skal indeholde hygge-
rum, turistkontor, ø-butik, cykel-
udlejning, materialerum til havne-
fogeden og et naturrum med div. 
rekvisitter til udlån.  
 

Hele projektet kan ses på Realda-
nias hjemmeside https://
www.undervaerker.dk/
projekter/2018/
femhavnehyggeogaktivitetshus 

 

Projektet kunne kun komme i be-
tragtning, hvis det opnåede mini-
mum 200 likes på projektets hjem-
meside—ansøgningen blev sendt 
af sted i sidste øjeblik, så der kun 
var 2 dage til at samle likes—men 
i løbet af en aften var de i hus, 309 
likes opnåede projektet inden 
deadline.  

Projekt ”Stenbideren” - nyt havnehus 

 

Det er nu besluttet, at M/F Askø 
og M/F Femøsund skal have forta-
get dokninger på Søby værft. 
  

Det er planlagt, at M/F Askø skal 
afsted i Uge 16 (16-20 april.), og 
M/F Femøsund skal af sted i uge 
18 og ind i uge 19 (30 april til 8. 
maj). 
 

M/F Femøsund skal afgå værftet 
senest d. 8. om aftenen for at være 
tilbage i drift d. 9. maj. I de nævn-
te perioder vil der blive sejlet efter 

Særplan 1, der kan ses på opslags-
tavlen på Femøsund og online. 
  

M/F Askø skal  have bundsyn, 
males og have lavet forskellige 
småjobs. 
 

M/F Femøsund skal have bund-
syn, males, skiftet nogle vinduer 
og skiftet Køler til motoren samt 
andre mindre renoveringer på ram-
per osv. 
 

Den skulle ligeledes også meget  

gerne have coatet toilettanken, 
derfor de ekstra dage. Da coatnin-
gen skal bruge 7 dage til hærd-
ning. 
  

Max Møller Christensen 

                          Overfartsleder 
tlf. 2177 3685 

mamch@lolland.dk 

Særplaner i foråret 

Søndag d. 18/2 var der borgermøde i Præstegården med ca. 30 deltagere, hvor projektet blev præsenteret og mange bidrog med 
flere ideer til forbedringer på hele havneområdet, hvis der skal laves en ny lokalplan. 
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”Man skal både se på sygdommen og mennesket” 

”Jeg fik hurtigt dobbeltisoleret 
væggen mellem klinikken og ven-
teværelset, da jeg kom herover. 
Ikke så meget fordi, man kunne 
høre, hvad der foregik ved konsul-
tationerne, men fordi der bliver 
snakket så meget i venteværelset,” 
forklarer Niels Svensson og griner, 
da han tager imod i sin lægeklinik 
en vinterdag på Femø. Der er helt 
stille i venteværelset, der plejer at 
genlyde af Femøsnak på kryds og 
tværs. 
 

Han har været på øen siden maj 
1995, hvor han ankom med et stort 
flyttelæs fra Mandø i Vadehavet. 
Femøboerne skulle lige se ham lidt 
an, men allerede den første dag, 
mens han pakkede ud, blev han 
kastet ud i lægegerningen på øen, 
da et landmandspar ankom direkte 
fra marken, fordi konen havde ma-
vesmerter. Siden da har Niels væ-
ret i fuld sving på øen. Han nyder 
landlivet og de lange forløb med 
patienterne. 
 

Fra marken til stenbroen 

Feddet ved Præstø Fjord dannede 
rammen om hans barndom, hvor 
hans far var forpagter på en gård. 
Men Niels ønskede ikke selv at gå 
landbrugsvejen og flyttede til ho-
vedstaden efter studentereksamen i 
1969. I København blev han syge-
hjælper på Blegdamshospitalet, og 
da han først var inde i hospitals-
verdenen, vidste han, at det var 
den vej, han ville gå. 
 

”Jeg begyndte på medicinstudiet i 
København og blev som en del af 
min uddannelse tilknyttet Rigs-
hospitalet og Frederiksberg Hospi-
tal. Jeg var især interesseret i ki-
rurgi og hjalp også til ved fødsler, 
det var meget spændende,” siger 
Niels. 
 

Han besluttede dog at blive prakti-
serende læge, så han kunne arbej-
de selvstændigt og møde patienter 
med symptomer, som han selv 
skulle udrede. Han afsluttede sit 
medicinstudie i 1980, og tre år se-

nere var han klar til at åbne egen 
klinik som praktiserende læge - nu 
manglede han bare at købe en kli-
nik af en aldrende læge, og derfor 
lagde den 33-årige Niels Svensson 
en utraditionel plan. 
 

”Det var umuligt at få en praksis 
på Sjælland. Så jeg slog op i en 
oversigt over praktiserende læger 
og markerede alle de læger i Jyl-
land, der var over 60 år og kunne 
tænkes at være på vej på pension. 
Jeg kørte derefter rundt med min 
campingvogn og besøgte dem alle 
og spurgte, om de ville sælge de-
res praksis til mig,” forklarer Ni-
els. 
 

Han kunne indstille sin jagt i Søn-
derjylland, hvor han slog sig ned 
som praktiserende læge fra 1983 
til 1990. Der var 1.600 borgere i 
hans område, og derfor ville Niels 
efter nogen år gerne tættere på sine 
patienter. Han flyttede til Mandø, 
hvor han overtog øens klinik fra en 
86-årig læge, og sådan fik Niels 
Svensson for alvor smag for ølivet. 
Her var han til 1995, hvor han blev 
tiltrukket af en annonce. 
 

Den sejlende læge 
”Jeg så en annonce i Ugeskrift for 
Læger om klinikken på Femø. Jeg 
kendte intet til øen, men det var en 
god annonce, og jeg blev tiltrukket 
af muligheden for at sejle til Fejø 
som en del af jobbet. Det lød utra-
ditionelt. På Mandø var der kun 45 
indbyggere, og praksissen var for 
lille til at holde lægefaget ajour. På 
Femø ville jeg få flere udfordrin-
ger,” fortæller Niels. 
 

”Jeg kunne med det samme lide at 
være på Femø. I Sønderjylland 
havde jeg for meget at lave og på 
Mandø for lidt. På Femø og Fejø 
fandt jeg balancen,” siger Niels. 
 

Han havde året inden, han flyttede 
til Femø, købt en båd i Vestjyl-
land. Styrehuset var bagtil, og de 
lokale sagde, at den kunne han da 
også sagtens sejle med i det rolige 

Smålandshav, hvor bølgerne er så 
bette. Han kom dog hurtigt på an-
dre tanker en dag på det oprørte 
hav mellem øerne, hvor båden tog 
så meget vand ind fortil, at tre 
pumper ikke var nok. Derfor købte 
han den båd, han har i dag. Femø 
og Fejø er et af de eneste steder i 
landet – hvis ikke det eneste – 
hvor lægen sejler i egen båd for at 
besøge patienter. 
 

Store fremskridt 
Den største forbedring i Niels’ 
snart 23 år på øen er uden tvivl 
den landsdækkende akuthelikop-
terordning, der blev startet som en 
forsøgsordning, men har været en 
permanent del af det danske bered-
skab siden 2014. ”De har gjort en 
enorm forskel. Før i tiden, hvis en 
patient blev akut syg, handlede det 
hele om, hvor færgen var, og hvor 
hurtigt, den kunne komme tilbage 
til øen. Nu kan jeg ringe og rekvi-
rere en helikopter, der kan lande i 
folks baghaver. Det giver en meget 
bedre prognose for alvorligt syge,” 
forklarer Niels. 
 

Det er helikopterlægen, der be-
stemmer, hvilken specialafdeling, 
patienten skal henvises til, og her-
efter skal hospitalet tage stilling 
til, om de vil modtage patienten 
eller ej. Men på trods af komman-
dorækken, kan beslutningerne 
træffes så hurtigt, at en blodprop-
patient kan lande i Roskilde min-
dre end en time efter, Niels har 
tilkaldt en helikopter. 
 

Også akuthjælperne er med til at 
skabe tryghed på øen. ”Det system 
fungerer bare, og Femøs akuthjæl-
pere har fået ros af Præshospitalt 
Center i Slagelse, fordi de rykker 
ud så hurtigt. Tid er helt afgørende 
ved akutte situationer. Og tænk 
hvis jeg skulle stå alene med en 
patient, der havde brækket benet 
ude i marken, der er det godt at 
være flere” siger Niels. 
 

Niels sørger løbende for at holde 
sig ajour med lægefaget og deltage 
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i kurser og efteruddannelse. Han 
har, siden han kom til Femø, været 
medlem af en 12-mands lægefor-
ening i Maribo, hvor de månedligt 
mødes og har indkaldt en special-
læge i eksempelvis reumatologi 
eller psykiatri, som fremlægger de 
nyeste landvindinger inden for et 
givent felt. ”Jeg følger også kurser 
i systematisk efteruddannelse, som 
Praktiserende Lægers Organisation 
anbefaler. Det er typisk kurser af 2
-3 dages varighed. Her kan jeg 
sparre med kollegaer og deltage i 
workshops. De kolleger, jeg mø-
der, synes ofte, det lyder meget 
eksotisk, at jeg er læge på en ø,” 
siger Niels. 
 

Netop afstanden til fastlandet har 
også været årsagen til, at Niels har 
været med til at udvikle telederma-
tologi, der består i, at den praktise-
rende læge sender billeder af hud-
lidelser og forslag til en diagnose 
til en dermatolog, der kan give sin 
vurdering. Niels deltog i pilotpro-
jektet, og ordningen er i dag ud-

bredt til mange andre praktiseren-
de læger. Niels sender billederne 
til en speciallæge i Nykøbing, der 
ofte vender tilbage med svar sam-
me dag. Det sparer patienten for 
en tur til fastlandet. 
 

Tæt på befolkningen 

I dag er der kun enkelte stemmer, 
der stadig skærer sig igennem lyd-
isoleringen ind til klinikken, når 
snakken går i venteværelset. 
 

”Det er hyggeligt. Jeg må somme-
tider gå ud i venteværelset og 
spørge, ”undskyld jeg afbryder, 
men hvem er den næste”, for sam-
talen er så godt i gang, at folk 
glemmer at gå ind til mig,” siger 
han. Ønsket om opsætning af en 
kaffeautomat har han dog trods alt 
ikke tænkt sig at efterkomme. 
 

”Men jeg kan lide at være tæt på 
befolkningen og gøre små obser-
vationer. Jeg oplever folk i alle 
livets situationer, og det er med til 

at give mig det hele billede af 
menneskene. Jeg holder øje med 
folk, og jeg kan lide at have over-
blik over det sammenhængende 
forløb. Man skal både se på syg-
dommen og mennesket. Vi består 
både af krop og sjæl,” siger Niels. 
 

Hvor længe bliver du ved? 

Niels griner, han ved godt, at man-
ge øboere gruer for den dag, han 
går på pension. ”Jeg er 68 år, og 
jeg ved, at lægen i Stokkemarke 
stopper, når han bliver 75. Han har 
1.800 patienter. Kan Femølægen 
så ikke også blive ved, til han er 
75?” spørger Niels retorisk og un-
derstreger, at han ikke har besluttet 
sig for, hvornår han vil stoppe. Så 
længe han er frisk og kan lide sit 
job, fortsætter han gerne.        LBJ            
Læs om klinikkens åbningstider 
på www.femoelaegen.dk eller 
Femøs sorte tavler.  
Ved akut opstået alvorlig  
sygdom ringes først 54715005 
dernæst 112. 

 

Niels Svensson i sin klinik. I 2016 blev klinikken akkrediteret, hvor alle procedurer blev  gennemgået. Alle lægeklinikker i Danmark 
skal igennem en akkreditering hvert tredje år.  
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Hvad sker der her? 

 

Vi har nu været på Issemosegaard 
siden sidste sommer og har lyst til 
at dele lidt om, hvad der egentlig 
foregår på Femøs højeste punkt. 
 

Fra at have fungeret som en slags 
vandrehjem gennem de seneste år, 
har vi nu transformeret det smuk-
ke hovedhus til et retreat-center, 
hvor vi arbejder med mange for-
skellige ting. Fælles for dem alle 
handler de om personlig udvik-
ling. 
 

Vi arbejder blandt andet med 
plantemedicin i forskellige former, 
traumeforløsning, hypnose yoga, 
meditation og vegansk kost på vo-
res forskellige retreats. 
 

Hundredevis af søgende sjæle har 
gennem det seneste halve år be-
søgt gården med for mange af dem 
store fremskridt til følge. Det går 
ikke altid stille af sig, da det ofte 
er dybe personlige/spirituelle pro-
blemstillinger, vi bliver bedt om at 
hjælpe folk med.   
 

Blandt andet havde vi en episode, 
hvor en af vores klienter, som var 
plaget af mange traumer, som vi 
behandlede med hypnose og plan-
temedicin, stak af. Vi var ikke op-
mærksomme nok på pågældende 

og lige efter behandlingen, blev 
han ramt af paranoia og løb midt 
om natten ned til en lokal Femø-

beboer, hvor han brød ind og 
skabte en del kaos, inden ordens-
magten blev tilkaldt.  
 

Vi har efterfølgende været i intens 
kontakt med den pågældende kli-
ent samt myndighederne og alt er i 
skønneste orden. Klienten fik 
trods den voldsomme oplevelse en 
masse ud af det, den lokale beboer 
på Femø er blevet kompenseret 
økonomisk, og myndighederne har 
lukket sagen. 
 

Vi er efterfølgende blevet endnu 
mere opmærksomme på at holde 
skarpt øje med klienter, som går 
igennem svære behandlinger, og 
vi kan garantere, at der ikke vil 
ske noget lignende igen.  
 

Det skal selvfølgelig være trygt 
for alle at have os på øen, og det 
er værd at huske, at det drejer sig 
om en enkelt af vores klienter ud 
af flere hundrede, der har skabt 
besvær for andre end os, der bliver 
betalt og har erfaringen med at 
tage sig af den slags. 
 

Så godt som alle vores klienter er 
dybt taknemmelige for det frirum 

og de behandlingsmuligheder, de 
finder på Issemosegaard. 
 

Et citat fra en af de mange anmel-
delser, vi har fået på Facebook og 
på Google lyder: ‘Jeg er SÅ glad 
for, at jeg gjorde det. Års terapi 
kunne ikke have givet mig, hvad 
jeg fik gennem en weekend på 
Femø. En kærlig tak til Mireille 
og Jacob for at give mig denne 
mulighed’. 
 

I den kommende tid vil vi udvide 
med flere tilbud, ligesom vi så 
småt er begyndt at leje gården ud 
til arrangementer. Blandt andet 
skal der holdes bryllup med mere 
end 100 gæster til sommer.  
 

Vi glæder os til fremtiden på 
Femø, som vi er kommet til at hol-
de uendeligt meget af, og som vi 
vil gøre vores til, går en lys frem-
tid i møde. 
 

Måtte nogle af jer have spørgsmål 
eller er nysgerrige er I meget vel-
komne til at tage kontakt til os på 
jac.peder@gmail.com 

                           

                          Mireille og Jacob 

 

Vi er mange som er nysgerrige efter at vide, hvad der sker rundt omkring på øen—og det er minsandten ikke 
småting, så her er lidt friske opdateringer på de næste par sider 

Hvad sker der på Issemosegård? 

Issemosegaards hovedhus bliver nu brugt til retreatcenter. Gården set fra luften en smuk sommerdag. 
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Vi er gået lidt i dvale, men ikke 
faldet i søvn. Vi pusler med nye 
tiltag, og alle hører nærmere i 
næste nummer af Talerøret. D.  
19/3 rejser vi til Grønland for at 
besøge vores yngste datter. Her 
vil vi bruge de penge, øens bor-
gere forærede os i afskedsgave – 
og TUSIND TAK for det. Det 
bliver sikkert til en tur med hun-
deslæde, herom senere. 
                                 Bo og Sussie 

En lille hilsen fra øens 
gamle høkere 

Det er der mange der spørger om, 
så her lidt information. Jeg har 
ejendommen til salg eller udlej-
ning og der er en del interesse, 
men hvad det udmønter sig i, ved 
jeg ikke.  
 

Jeg tilbyder en lejer, at han kan 
leje et år og få lejen godskrevet, 
hvis han køber ejendommen, men 
det er også uvist, hvad det bliver 
til i skrivende stund.  

Der er planlagt 5 bridgeweekender 
i juni og juli, og juni er udsolgt, 
det bliver de andre sikkert også, 
det plejer de at blive. Der trænger 
til at blive ryddet op, men det er 
der sikkert gjort når dette nummer 
af Talerøret er på gaden.  
 

Så har jeg samtaler med en kok, 
der muligvis vil tage køkkenet i 
jazzen. I galleriet kommer nye 
kunstnere, og jeg har en stor sam-

ling malerier af Stribmaleren Wil-
liam Hansen til salg. + nogle dejli-
ge ting af  Morsømaleren Preben 
Wølck. Jeg har også købt en del 
nye ting ind til loppemarkedet, så 
noget sker der. Jeg håber, at der er 
faldet noget på plads, når dette 
nummer læses, men alle er vel-
komne til at spørge.  
 

Jeg håber at vi alle får en god 
sommer.                  Poul Vestervig 

Ny havnefoged  

Det blev Chris Grube Pedersen,  
som fik jobbet som ny havnefo-
ged. Vi ønsker held og lykke i det 
nye job.                                   Red. 

Hvad sker der på Højriis? 

Ny post 

Femø har fået ny, lokal post. Ni-
els Henrik Østergaard Nielsen 
kører post tirsdag til fredag i sin 
egen bil, så sparer Postnord lidt 
penge - det er nok meget godt.  

Det er hyggeligt, at det er en Fe-
møbo, som igen kører post. 
Det er MEGET IRRITERENDE 
at Postnord fra 1. januar har ind-
skrænket deres leveringsregler. 
Det kniber gevaldigt for KF Di-
stribution at få gratisaviser og 
små aviser som f.eks. Landbrugs-
avisen leveret ud til alle husstan-
de. Oplever du mangler, må du 
meget gerne give besked til FBF, 
så vi kan gøre en samlet indsats 
for at få løst de trælse leverings-
problemer.                             Red. 

I de seneste måneder er der for-
svundet en del træ fra Højriis, 
mest lægter og bjælker, jeg efter-
lyser derfor de personer der har 
fjernet det, eller set, hvem der har 
fjernet det.  
 

Når nogen har ringet til mig, om 
de kunne købe træ har jeg altid 
sagt at de var velkomne til at tage 
træ og afregne det til den laveste 
pris, de kunne finde på nettet.  
 

Men igennem de seneste måneder 
har ingen ringet, og der er som 
sagt forsvundet en betydelig del. 
Men det kan selvfølgelig sagtens 
være en forglemmelse, og så vil 
jeg gerne høre fra vedkommende. 
 

Jeg skal derfor også gøre op-
mærksom på, at hvis nogen har 

modtaget træ fra Højriis er det 
ikke betalt. Jeg vil være taknem-
lig hvis de der måtte have et 
kendskab til træets forsvinden vil 
kontakte mig på telefon  
20233114.  
 

Måske skal jeg også lige nævne, 
at der forrige år blev fjernet den 
nederste sektion af mit store stil-
lads, det er den vigtigste sektion 
med alle hjulene med sikkerheds-
ben. 
 

Stilladssektionen er 3 meter lang, 
det er formentlig også bare lånt, 
men nu har jeg altså alvorligt 
brug for det, så også her gælder at 
jeg vil sætte pris på hjælp hvis 
nogen ved hvor det står.  
                
        Poul Vestervig, Højriis 

Træ fra trælageret på Højriis efterlyses 
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Femø Lokalhistoriske Arkiv 

Forårsarrangementer på Femø 

 

Strikkecafeen har sidste møde 
i denne sæson d. 22. marts kl. 

14 - 17 i  
præstegården. 

Hilsen  
de strikkeglade 

Igen i år starter vi sommersæsonen med et 
gratis sildebord på kroen – det er her man 
mødes øboer og sommerhusgæster, og får en 
hyggelig eftermiddag sammen. Livsglade og 
festlige indslag er velkomne. 
Bordbestilling på tlf. 54715009 eller 
femoe@femoekro.dk  

bestil i god tid. 

Der var fuldt hus på temada-
gen i arkivet den 10. februar, 
men på grund af rævejagt 
den samme dag er der nogle 
jægere og også andre, der 
var forhindret, der har 
spurgt om en mulighed for 
en ekstra ”forestilling”. 
 

Ekstra-forestillingen om 
handel og håndværk i gamle 
dage på Femø bliver følgen-
de dato: 
 

Lørdag den 10. marts kl. 
14.00 i Præstegården.  

                 Gratis Sildebord på Femø Kro  
           Skærtorsdag d.29.03.18. kl.13.00-16.00 

Femø Beboerforening arrangerer koncert med 

 

Det yderste hav 
Folkemusik fra Fanø 

 

Lørdag, den 28. april 2018, kl. 18.00 på Femø Kro 

2 retters menu, pris 165 kr. 
Efterfølgende koncert er gratis. 

 

Tilmelding til Femø Kro senest den 23.4. 2018, tlf.: 5471 5009 

 

Sønderhoning kaldes den dansemusik... 
 

...der i Sønderho på Fanø som det eneste sted i kongeriget er bevaret som le-
vende tradition. Det yderste hav er et forsøg på at udforske denne vitale kul-
turelle overlevering ud fra vores egen tid. Trioen består af Peter Uhrbrand, 
frem for alt den, der har ført den traditionelle sønderhoning videre, Jørgen 
Bjørslev, internationalt kendt klassisk guitarist og Jeppe Brixvold, forfatter 
og sanger. 

Mere end 50 femøboere og gæster var mødt op til et spændende foredrag den 10. februar. 
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Lørdag d.10. februar døde Pål An-
dersen på Nyk. Sygehus efter læn-
gere tids sygdom. 
Pål boede den sidste tid på pleje-
hjem i Horslunde og var på syge-
hus den sidste uges tid. 
Hans største ønske var at komme 
hjem til Femø og blive på Femø, 
hvor han boede i en del år også 
inden sygdommen, men pga. at 
problemerne med døgnplejen end-
nu ikke var løst, nåede han det 
aldrig. 
Han forlod adskillige gange pleje-
hjemmet for at komme hjem til 
Femø, og pådrog sig under disse 

ture en kraftig lungebetændelse, 
som ikke kunne helbredes. Hans 
søster Karina fra Norge var hos 
ham de sidste dage, og han sov 
stille ind om lørdagen. 
Pål var en nær ven af os, nærmest 
som familie. Hans egen familie er 
bosiddende i Norge og Sverige. 
Pål og Asger har kendt hinanden 
siden skoletiden, hvor han boede i 
Vallensbæk med sin familie,  og 
han var med til Femø allerede i 
1979 første gang. 
Han faldt for øen og købte huset 
overfor den gamle brugs og boede 
her en hel del år, også medens han 

tog en søfartsuddannelse i Marstal 
i en alder over 50 år og nåede at 
komme ud at sejle på de store ha-
ve inden hans sygdom.   
Pål var meget hjælpsom og havde 
en utrolig teknisk snilde, var op-
rindelig uddannet finmekaniker. 
De sidste par år røg han ind i flere 
sygdomme og det var ikke hans 
ønske, at skulle leve på halv kraft. 
38 år nåede Pål at opleve på 
Femø, hvor han altid var klar til at 
hjælpe folk, arbejde i smedjen og 
hjalp til på Femø Kro. 
          Pia og Asger 

Femø Kro 

Nekrolog over Pål Hugo Andersen 

 

 

Sent tirsdag aften d. 13/2 sov  
prins Henrik stille ind. Vi mindes 
den herlige sommerdag i 2010, 

hvor regentparret besøgte  
Femø. Vi oplevede prins Henrik 

som en rigtig hyggespreder,  
der gav sig god tid til at  

sludre med Femøboerne, selv om 
programmet derved blev lidt  
forskudt. Fra Femø sendes  

de varmeste tanker til hele prins 
Henriks familie.  

 

 

Vi mindes prins Henrik fra regentparrets besøg på Femø d. 9. juni 2010 

Om at gå bort 

 
Tusind gange har jeg drømt, at jeg havde levet  

ganske godt. 
Tusind gange har jeg genlevet, at jeg måske har drømt 

ganske godt. 

Bladene er faldet. 

Blomsterne er strøget. 

Svævende røgslør, glædende gnister og alt, jeg fortry-
der, brændt til aske. 

 
H.K.H Prins Henrik 

Prins Henrik ved Højris sommeren 2010.                                    Foto: LBJ 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 

Marts – april—maj 

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.  

Søndag 11.marts……………………………………………………………….……………. kl. 13.00  Midfaste 

  

Søndag 1.april….……………..…………………………………………………………… .kl. 13.00  Påskedag 

  

Søndag 29. april……..………………………………………………...………………….  kl. 13.00  4.s.e.påske 

 

Søndag 20.maj……….………….…………………………………………………………...kl. 13.00  Pinsedag 

  

Mandag 21.maj……………………..…………………………….kl. 11.00  Anden pinsedag, Reventlowparken 

 

Onsdag den 30. maj 2018………………. ……………………...kl. 19.00  ”Vi synger solen ned” i Femø Kirke 
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Femø Kirke 
Næste gang du kommer i kirken, 
så slå lige et smut op i koret, her 
vil du se en ny detalje, som ingen 
vist har været bekendt med.  
I slutningen af 2017 fjernede vi et 
skab, der ikke længere var i brug, 
i fordums tid blev det brugt til 
messehagel og præstekjole. Mes-
sehagelen opbevares nu i præste-
gården. Til stor glæde og forun-
dring kom der et meget smukt 
parti frem. 
 

Musiske oplevelser 
Som noget nyt i Femø Kirke, vil 
vi hen over sommeren afholde 2 
arrangementer hvor vi synger so-
len ned. 
 

Første gang vil være den 30. maj. 
Se omtale andet sted på siden. 
Anden gang vil blive annonceret i 

næste nummer af Talerøret. 
 

Vi er i skrivende stund i fuld gang 
med at planlægge Femø Klassisk 
2018, program for koncerterne vil 
ligeledes kunne ses i næste nr. af 
Talerøret. 
 

Præstegården 

Her i foråret er det planen, at 
Femø Præstegård skal kalkes, og 
desuden håber vi, at gårdspladsen 
når at blive omlagt med nye bede, 
så vi får noget rigtig smukt at se 
på.  
 

Præstegården som jo også funge-
rer som en form for medborger 
hus, er uden tvivl det mest benyt-
tede offentlige sted på Femø, så 
den fortjener at komme til at 
fremstå som en smuk og imøde-
kommende bygning. 

Sangeftermiddage 
Når dette blad udkommer, er der 
kun en enkelt sangeftermiddag 
tilbage i denne sæson, denne fin-
der sted fredag den 16. marts kl. 
14.00 og selvfølgelig i Præstegår-
den. Igen i år kan man vist godt 
konstatere, at disse eftermiddage 
er en succes, der er et rigtig fint 
fremmøde. 
 

En lille ”bøn” 

En bøn kan være mange ting, den-
ne bøn er henvendt til alle os, der 
gør brug af præstegården. 
Efterlad altid lokalerne som du 
selv ønsker at modtage dem. Kost 
og fejebakke kan du finde i køk-
kenet imellem komfur og skor-
sten. 
Ellers se på opslag ”Husregler for 
Femø Præstegård” 

På vegne af Femø Menighedsråd           
                                                  Lis 

Lange lyse sommeraftener indby-
der til fællesskab og fællessang. 
Kom og vær med til at synge solen 
ned. Aftenen vil forløbe nogenlun-
de således. 
 

Som indledning vil der være en 
lille andagt. Derefter synger vi 
nogle af alle vore smukke sange 
med udgangspunkt fra Salmebogen 
og Højskolesangbogen. Der vil 
blive rig mulighed for at vælge 

lige netop den sang, du ønsker der 
skal synges.  
 

Ud over Henriette Pedersen ved 
orgelet har vi besøg af sopran Ma-
ria Blum Bertelsen. 
 

Maria vil synge sammen med os, 
men hun vil også optræde solo 
med nogle numre, og glæd jer det 
vil blive en oplevelse. 
Nogle vil genkende Maria fra 

Femø Klassisk 2017, hvor hun op-
trådte med bl.a. Dyvekes sange og 
Edith Piaf. 
 

I løbet af aftenen vil der i en lille 
pause blive mulighed for at nyde et 
glas vin eller æblemost med tilhø-
rende snaks. 
På gensyn til fællessang i Kirken 
den 30. maj. 
På vegne af Femø Menighedsråd  
                                                   Lis 

”Vi synger solen ned” i Femø Kirke. Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00 

Nyt fra Menighedsrådet 
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Femø Bådelaug 

 

Generalforsamling lørdag, den 28. april kl. 10.00  
i Præstegården 

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

Lørdag den 28. april 2018 kl. 14.00 på Femø Kro 

Dagsorden iht. vedtægterne udsendes til andelshaverne inden den 12. april 2018.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest den 15. 
marts 2018.  Forslag kan også indleveres på adressen: Høkerstræde 6, 4945 Femø. 
Eller på mail til: femovand@femovand.dk 

 

På bestyrelsens vegne 
Hans Jakob Varming, formand 

Femø Pensionistforening 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 14. marts på Femø Præstegård kl. 14.00. 
Mødetid kl. 14.00 – velkommen – sang – orientering.  
Generalforsamlingen starter kl. 14.15. 
Dagsorden iht. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hæn-
de senest 8 dage før afholdelsen. 
Foreningen er vært ved kaffe med brød. 

Bestyrelsen 

Femø Bådelaug inviterer til  
en hyggelig og festlig aften på Femø Kro 

 

 

                                                      
Musik 

 

                                             ”Den Triste Trio” + én 

 

 

 

2-retters menu 

 

Gratineret fiskeret fra Skagen, lun fiskeret m/torsk, rejer og muslinger 
Krydret kalveragout m /abrikoser og persillemos 

Pris 195 kr. 
 

Lørdag, den  10. marts 2018 kl. 18.00 

Femø Kro  
Tilmelding til Femø Kro, tlf.: 5471 5009 
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Foreningen Femø Jazz 

blev ved en stiftende generalfor-
samling stiftet lørdag den 10. fe-
bruar på Femø. 
 

Hensigten med foreningen er at 
skabe mere brugerindflydelse og 
bane vejen for et nødvendigt gene-
rationsskifte i ledelsen af Femø 
Jazz Festival. 
 

Indtil nu har festivalbestyrelsen 
været udpeget af Femø Jazz Festi-
val ApS ved dette selskabs gene-
ralforsamling og har refereret di-
rekte til selskabet. Fremover vil 
bestyrelsen blive valgt af den årli-
ge generalforsamling i 
"Foreningen Femø Jazz" i novem-
ber. Herefter vil Femø Jazz Festi-
val ApS blive nedgraderet til at 
være et ejendomsselskab, som ud-
lejer areal, bygninger og maskiner 
til festivalen.  
 

Desuden vil der blive tale om ud-
lejning af arealerne til en perma-

nent campingplads, der vil blive 
drevet af Femø Beboerforening. 
Dette vil give en bedre udnyttelse 
af arealerne, der pt. kun bliver 
brugt til afholdelse af den årlige 
jazzfestival. Ved den førstkom-
mende generalforsamling i Femø 
Jazz Festival ApS vil bestyrelsen 
blive tilpasset den nye funktion. 
 

Indtil den ordinære generalforsam-
ling i november, vil den nuværen-
de bestyrelse i jazzen plus Grethe 
Kansing være bestyrelse i den nye 
forening, hvor der vil være nyvalg 
af tre bestyrelsesmedlemmer og 
suppleant.  
 

Bestyrelsen er herefter: 
Jørgen Vad, Christine Grube Pe-
tersen, Tommy Olsen, Torben 
Christensen, Lene Arevad, Asger 
Fanning og Grethe Kansing. Sup-
pleant er Sif Wogsteen. 
 

Alle, der kan gå ind for forenin-
gens formål og vedtægter kan bli-

ve medlem, hvilket for indeværen-
de år betyder et kontingent på kr. 
300,- 
 

Vedtægterne kan findes på Femø 
Jazz Festivals hjemmeside 

 

http://femoejazz.dk/vedtaegter/ 
 

Foreningen har aftale om at bruge 
Femø Jazz Festivals logo, internet-
domæne, Facebooksider og indtil 
videre kan der stadig ringes på ek-
sisterende telefonnummer. Der vil 
blive oprettet et nyt MobilePay. 
De, der allerede har købt billet til 
den kommende festival, vil selv-
følgelig ikke blive berørt af æn-
dringerne. 
 

I er naturligvis velkomne til at 
kontakte os for uddybende spørgs-
mål. 
 

På vegne af bestyrelsen og på  
gensyn. 
                                     Jørgen Vad 

 

Foreningen Femø Jazz 

Endnu en gang skal lyde en stor 
tak til alle de frivillige hjælpere, 
som er med til at få Femø Jazz Fe-
stival til at køre som smurt. I år vil 
der være jazz fra d. 31/7-5/8 og 
har du lyst til at deltage som frivil-
lig, hører jeg gerne fra dig – alle-
rede nu. Sidste år var vi 50 frivilli-
ge, dette tal må gerne stige, da vi 
altid kan bruge frivillige hæn- 

der til div. opgaver (Vi udvider 
bl.a. bardriften). 

Der vil igen i år være øbo- 

billetter til en god pris - mere 
om dette senere.  
 

Der er Jazz på Bryggen ons-
dag d. 7. marts i København 
med præsentation af Femø 
Jazz Festivals program, god 
musik og hyggeligt samvær 
med andre jazzere.                                                                                
På Femø Jazz’ vegne  
     Chris 

 

Tak til all frivillige på Femø Jazz Festival 2017 

Doc Houlind New Orleans Style Revival Band. 
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Lørdag, den 13. januar 2018 

Afholdt Femø Jagtforening årets første rævejagt. Efter ”Parolen” kl. 0815 ved Æggeskallen drog 31 jægere, 10 klappe-
re og 15 hunde mod første såt ”Granerne/Smedelodden og Jazzpladsen”. Her faldt dagens eneste ræv. En tæveræv 
nedlagt af ”Lasse” (Holger Bechs ven). Videre gik det mod ”Saddelmagerens”, hvor madpakken blev indtaget, og vide-
re til stranden mod øst (til Margits, Torbens og Henriks jorder). Der blev ikke set flere ræve den jagtdag. Jagten slutte-
de med vildtparade ved Præstegården. Herefter deltog 26 jægere og klappere i spisning på Præstegården. Chili con 
carne med ris og flutes. Kaffe og småkager. Ingen gik sultne eller tørstige hjem. Et – efter deltagernes udsagn – me-
get hyggeligt og vellykket arrangement. FjF blev stærkt opfordret til at gentage successen. 
 

Lørdag, den 10. februar 2018 

Afvikledes årets anden rævejagt som en reguleringsjagt. I jagten deltog 21 jægere, 8 klappere og 10 hunde. 
Vejret var i top hele dagen – sol og ingen blæst. Første såt ”Granerne/Smedelodden” og anden såt ”Saddelmagerens” 
gav intet resultat. Underligt. De 4 små Jack Russel kæmpede bravt. Men, der var ingen spor eller duft af ræv. Vi nød 
til gengæld synet af de 4 stk. råvildt, der blev set i Smedelodden.  
Frokosten - FjF var vært ved en lun ret ”Chili con carne med tilbehør” - blev indtaget i strålende sol på gårdspladsen til 
AMMELGÅRD (hos Inge-Lise & Ebbe). Meget vellykket!  
Den tredje såt ”grøften med sivbevoksningen og Bulbro” blev drevet fra Krangsstub-vejen mod Bulbro. I grøften inden 
Bulbro faldt den første ræv skud af Flemming Bech. I fjerde og sidste såt ”Sivbevoksningen nord for Frugtcentralen” 
faldt den anden og sidste ræv skudt af Finn Larsen. Jagten sluttede ved Æggeskallen. Her blev vildtparaden holdt 
”over de to hanræve”. Vejret var fortsat dejligt! Vi kunne, uden at skulle krybe i læ i Æggeskallen, hygge udendørs 
med øl, vand og snak inden færgen med vore gæster skulle sejle kl. 1625 

  
Vildtplejen på Femø m.m.: 
2017 har været et godt år for vildtplejen på Femø. FjF har tidligere i Talerøret beskrevet vore udsætninger og intentio-
ner for vildtet på Femø. Af donationstermometret kan aflæses, at der er indgået 13.500 kr. til gavn for vildtet. Det er et 
meget, meget flot resultat. Opfordring til ”donation” til støtte for vildtet startede 25. marts 2017. Knapt et år efter har vi 
opnået det flotte resultat. Tak til de mange der har doneret til vildtplejen. Beløbet vil ”ubeskåret” gå til støtte for vildtet.   
FjF ønsker også at sige tak til de mange lodsejere, der har gjort det muligt, at vi kan minimere ræven på 5ø. Gjort det 
muligt, at Jagtforeningen kan gå på det meste af øen for at bekæmpe ræven. Det er tillige tankevækkende, at der er 
nogle af de store lodsejere, der har ”fredet” vildtet (harer, fasaner og agerhøns) på deres jorder. Her drives der kun 
jagt på ænder og gæs! Det er om noget med til at styrke vildtet! 
En tak til dem, der stiller traktor og vogn til rådighed, så vi kan komme rundt på øen. Og ikke mindst en tak til dem, der 
på anden vis støtter foreningen i dens virke; jægere, hundefolk, klappere og anden frivillig hjælp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlagte aktiviteter: 

- Lørdag den 17. marts 2018 kl. 1000 Generalforsamling på Præstegården. 
Indkaldelse med dagsorden vil fremgå af tavlerne og Femøs Hjemmeside.  På Generalforsamlingen vil bestyrelsens 
visioner og andre tiltag for vildtets fremme på Femø blive forelagt. 

- Lørdag, den 3. november 2018 kl. 1930 Vildtspil på Femø Kro. 
 

Se flere billeder på femo.dk og facebook/Femø—hvor himlen kysser jorden                  ER 

 

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

Kr.   Resultat 

    Slut februar 2018 

13.500   10. februar 2018 

10.500   10. november 2017 

6.500   10. august 2017 

3.500   10. maj 2017 

1.000     

0   Start marts 2017 

”Donationstermometret” 
10. februar 2018: 

Frokostpause i naturen.  
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FIF´s bidrag til Talerøret 

Generalforsamling: Den bliver 
afholdt lørdag den 3. marts kl. 
11.00 i Præstegården. Forslaget til 
kontingent for 2018 er 250 kr. for 
gymnastik, 100 kr. for kajakroning 
og 20 kr. for støttemedlemskab. 
Ole Skibdal og Eileen Christensen 
står for valg til bestyrelsen.  
 

Planlagte aktiviteter i 2018: Vi 
afholder to fiskekonkurrencer i år. 
Det første arrangement er en horn-
fiskekonkurrence lørdag den 5. 
maj, og Femø Lystfisker Mester-
skab afholder vi i efterårsferien. Vi 
prøver at arrangere et kursus i 
fluefiskeri til foråret, hvis vi kan 
samle et hold på 6 - 8 kursusdelta-
gere. Der vil blive afholdt Femø 
Triathlon Individuel/børne onsdag 
den 25. juli kl. 10.00, og Familie/
Stafet søndag den 29. juli kl. 
10.00. Fodboldkampen mod Kvin-
delejren bliver torsdag den 2. juli 
kl.15.00, hvor kvinderne har sport-
suge. Vi vil arbejde på at lave en 
opvarmningskamp forinden den 

traditionsrige kamp, hvor de bed-
ste Femø fodbolddrenge spiller 
mod de bedste Femø fodbold-

gæster. A pro po Kvindelejrs 
Sportsuge, så er der 2 kvinder, 
Melanie og Gitte, der vil svømme 
Femø rundt. De er erfarne åbent-
vand-svømmere og vant til lange 
distancerer og regner med, at det 
vil tage dem 5 timer!?! En havka-
jak vil være deres følgebåd. Jo, der 
er snart ingen grænse for, hvad 
Femø kan lokke folk til, der dyrker 
ekstremsport. Foreningen vil igen i 
år tage sig af rengøring på havnen 
under jazzen. Der kommer opslag 
på hjemmesiden, tavlerne, færgen 
og hos Havnehøkeren.  
 

Fastelavn: Lørdag den 17. februar 
afholdt FIF fastelavn i den gamle 
festsal på kroen. Der var 30 delta-
gere, heraf 13 børn i deres meget 
flotte kostumer. Der var tre tønder, 
hvoraf den første var lavet af pap 
og forbeholdt børnehavebørn. Det 
tog sin tid, men til sidst gentog Iris 

Marie Warnar bedriften fra sidste 
år og blev kattedronning og den 
hårdtslående Tristan Svendsen 
blev kattekonge. I kategori før 
konfirmationsalder var der ikke så 
mange børn, derfor gav Jonna Pe-
tersen en hjælpende hånd. Her 
blev William Svendsen kattedron-
ning, og Samuel Grube blev katte-
konge. I pausen spiste vi Annie 
Christensens dejlige fastelavnsbol-
ler, drak kakao med flødeskum og 
kaffe. Hos de voksne blev Anni 
Gidsel kattedronning og Benny 
Rasmussen kattekonge, herefter 
fik børnene deres slikpose, mens 
de voksne snakkede og hyggede 
sig. 
 

Gymnastik: Eileen skriver:” Jeg 
har et helt fantastisk gymnastik 
hold.10 friske damer, der bare kø-
re på fuld tryk en hel time. Der 
bliver også tid til at få snakket og-
så imens gymnastikken kører.” 

 

Peter Warnar 
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Onsdag d. 14. februar 1945 kl. 
18:05 lettede fire Handley Page 
Halifax BIII-fly fra Full Sutton 
Luftbasen nær York i England. De 
fire fly, tilhørende Royal Air For-
ce´s 77 eskadrille, var en del af en 
større aktion mod den tyske vær-
nemagt.  
 

Hvert fly medbragte fire store 
1850 punds havminer og havde til 
mission at udlægge miner i Kade-
trenden sydøst for Gedser. Efter 
endt mission skulle flyene returne-
re til basen i England og undervejs 
passere Femø.  
 

Klokken 00:30 vendte det første 
fly tilbage til Full Sutton. Flyet 
havde afbrudt sin mission, da fly-
ets radar havde svigtet undervejs. 
Tyve minutter senere, kl. 00:50, 
vendte det andet og kl. 00:55 det 
tredje fly tilbage til luftbasen. Beg-
ge fly efter succesfulde missioner, 
hvor minerne var blevet kastet 
som planlagt.  
 

Det fjerde fly kaldet MZ924 hørte 
man aldrig mere fra, og det blev 
antaget, at det måtte være gået 
tabt. De øvrige fly rapporterede, at 
der på ruten havde været beskeden 
flak fra land og, at enkelte tyske 
jagerfly var blevet observeret, dog 
uden at det havde ført til luftkamp. 

Samme nat rapporteredes til den 
tyske værnemagt fra en tysk natja-
ger af typen Junkers Ju 88 G-6, at 
pilot Oberleutnant Herbert Koch 
kl. 21:45 havde skudt et allieret 
bombefly ned over Smålandsha-
vet. 
 

Ombord på MZ924 var syv mand. 
De syv mænd drev alle døde i land 
langs Smålandshavets kyster som-
meren efter flyets forsvinden, og 
blev alle efterfølgende begravet på 
danske kirkegårde nær deres finde-
sted. 
 

I sommeren 2004 blev resterne af 
et større flyvrag fundet på havbun-
den syd for Femø Sletter. En sene-
re identifikation af vraget har vist, 
at der er tale om et Handley Page 
Halifax BIII-fly.  Eneste anden 
Halifax nedstyrtet i Smålandsfar-
vandet var HX151, der er fundet 
øst for Omø, hvorfor flyet ved 
Femø Sletter må formodes at være 
MZ924. 
 

De resterende dele af vraget ligger 
i dag spredt over et større areal på 
5-6 meters vand. Resterne af et 
lille stykke krigshistorie, der er 
foregået tæt ved Femø. 
 

 

          Christian Bøstrup Sørensen 

Det vil i den kommende sæson være mu-
ligt, at se et af propelbladene fra det ned-
skudte Halifax fly på Femø Museum.  

Lokalhistorisk arkiv 

 

Propelblad fra Handley Page Halifax BIII-fly fundet på havbunden syd for Femø Sletter  
juli 2004 

Halifax BIII flyet blev anvendt af engelske 
Royal Air Force som bombe- og mineud-
lægningsfly under anden verdenskrig. 

Ved nedstyrtningen af Halifax MZ924 omkom 

F.Sgt. Maurice C. Eddleston (fundet d. 10. april 1945 nær 
Guldborg)  
 

F.O. Arthur Wood (fundet d. 24. april 1945 nær Alstrup) 
 

F.O. James Ritchie (fundet d. 7. maj 1945 nær Knudshoved 
Odde)  
 

F.Lt. John P. Braund (fundet den 14. maj ved Skælskør).  
 

F. Sgt. Dennis S. Watson (fundet d. 9. juni 1945 ved Bogø) 
 

F.Sgt. Ronald E. Russel (fundet 14. juli 1945 på Knudshoved 
Odde) 
 

F.Sgt Raymond L. Leforte (fundet 23. juli 1945 nær Sortsø) 
Halifax BIII flyet havde fire 1615 HK motorer, vejede 
24.675 kg fuldt lastet og havde et vingespænd på 32 me-
ter (lige så langt som stuehuset på Kirkehældevej 46)  
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Asger Thomsens erindringer 

Julen og juleaften? Både godt og 
skidt huskes der. Det er jo her den 
lille familie gerne skulle samles, 
danse om juletræet, spise god mad 
og masser af slik og konfekt. Og 
det lykkedes også en del gange. 
Det store spørgsmål var, hvornår 
kommer far hjem? Og i hvilken 
tilstand? 

På hans arbejde var der tradition 
for at drikke fyraftensbajere, og 
især ved højtiderne var der en eks- 

tra grund til det. Vores mor måtte 
adskillige gange over til telefon-
boksen og bruge en masse tiører, 
for at høre hvor han blev af. Ofte  
var han gået videre på værtshus, 
gud ved hvor. Og når og hvis han 
kom hjem, ja, så var han, enten i 
godt humør eller han var stang-
drukken, og så var der ikke meget 
juleaften over ham.  
   Dog hændte det også, når sandt 
skal siges og vi hørte den karakte-
ristiske og velkendte lyd fra entre-
døren der smækkede, at han kom 
hjem i ædru stand. Det betød så, at 

vi kunne komme i  Frihavnskirken 
til julegudstjenesten. Se, nu be-
gynder hyggen at brede sig. Jeg 
begynder at mærke magien, den 
følelse, der er så kendetegnende 
for barndomsårene.  
Hjemme igen, hvor maden venter, 
og juletræet spises, som der lyder i 
sangen. Et juletræ dengang, syntes 
jeg, var meget mere pyntet, med 
kræmmerhuse og hjerter, fyldt 
med alskens slik, fehår, maletta, 
små dannebrogsflag, stjernekaste-
re og knallerter. Har jeg glemt no-
get!? Det har jeg sikkert! 
 

Derefter kommer turen til gaverne. 
Det bedste jeg husker, var når jeg 
fik en gave, der var pakket ind i 
brunt papir fra min fars arbejde, 
og den var hård og tung, og ikke 
en blød pakke i julepapir, så vidste 
jeg det var noget godt. Og ganske 
rigtigt: En juleaften fik jeg en tog-
bane, dog ikke en elektrisk togba-
ne, som jeg fik i en lidt ældre al-
der, men en togbane hvor lokomo-

tivet kunne trækkes op. Her blev 
min hedeste drøm opfyldt. Det var 
fantastisk, julemorgen at vågne op 
og komme i tanke om togbanen. 
Skynde sig ind i stuen og hente 
den ind i sengen og sidde der og 
beundre de spritnye vogne og lo-
komotiv. 
   Nu går det lige så godt, men jeg 
må lige have en enkelt juleerin-
dring mere med: En jul havde jeg 
for mine sparsomme lommepenge 
købt en gave til min mor: 4 engle 
der drejer rundt og nogle klokker 
klemter, når 4 stearinlys bliver 
tændt. Jeg var så fascineret af den 
og syntes det måtte være en rigtig 
god gave til min mor. Da hun åb-
ner gaven kan hun ikke skjule, at 
det var noget juks at give i julega-
vegave. Hvorfor mon? Fordi selv-
følgelig, det er en adventsdekorati-
on, og i det øjeblik hun pakker 
gaven ud, er den allerede forældet. 
Hun havde måske forventet en 
eller anden køkkenting. I bund og 
grund var det en gave til mig selv. 

Der foregår mange forskellige ting rundt omkring på Femø i de lange, mørke vinteraftener. F.eks. har Asger 
Thomsen henover et par vintre skrevet sine erindringer fra barndom til ungdom, det er blevet til et par hundre-
de sider. I Kulturkredsen—hvor alle er velkomne, kontakt Inge-Lise for nærmere oplysninger—er vi i gang 
med en runde hvor vi skiftes til at holde oplæg om, hvad vi har lyst til. Indtil nu har vi set billeder og hørt rej-
sefortællinger, og så har Asger holdt oplæg om sit projekt med at skrive sine erindringer. Vi giver ordet til 
Asger: I kulturkredsen torsdag 8/2, havde jeg den store fornøjelse, at fremlægge mit projekt om mine erin-
dringer fra allertidligste alder fra 1946 og frem til 1968. Det var dejligt at mærke interessen og responsen fra 
deltagerne, som tog en tur med i tidsmaskinen: Asger's erindringer. En lille smagsprøve på mine skriverier 
kan i det følgende læses her i Talerøret. 

Julen varer lige til påske. Vi bliver i 
stemningen med lidt billeder fra 

Børnenes Juletræsfest 5. juledag 2017 

]âÄxtyàxÇ]âÄxtyàxÇ]âÄxtyàxÇ]âÄxtyàxÇ    
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Papir, glas og metal hver 5. uge 29/3 og 3/5. 
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: 

                                  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jan. 35,0 26,5 93,2 41,6 15,7 32,7 32,9 63,5 61,4 53,7 75,9 53,9 19,7 

Feb. 51,5 35,2 58,6 18,6 37,4 34,4 25,1 28,4 28,7 35,0 30,7 52,4 29,6 

Mar. 36,9 45,2 41,0 47,7 52,3 34,4 21,9 9,3 14.8 18,3 40,6 35,7 45,6 

Apr. 12,6 39,5 2,5 38,3 5,9 22,4 27,7 33,1 20,9 23,8 36,6 38,0 56,0 

Maj 46,8 71,7 81,1 34,7 36,8 108,0 24,6 50,4 67,5 32,8 51,1 8,0 22,6 

Juni 56,9 28,5 112,3 18,0 66,3 47,7 65.,3 84,6 74,6 19,7 35,4 57,2 70,2 

Juli 68,4 16,3 112,3 40,2 43,2 50,2 133,3 59,6 25,3 31,0 41,5 66,8 91,7 

Aug. 63,1  75,9 50,7 97,1 19,0 124,3 154,4 42,8 12,0 82,9 49,0 43,5 59,5 

Sep. 27,7 39,3 56,5 16,0 21,7 56,0 66,2 80,1 68,6 46,5 47,7 55,7 83,0 

Okt. 45,2 47,8 30,5 69,8 45,6 43,0 35,1 46,6 64,1 78,4 43,1 92,8 79.3 

Nov. 23,9 51,3 27,1 44,4 88,1 85,9 4,5 34,9 45,3 35,8 120,3 48,0 57,4 

Dec. 61,3 46,4 40,2 51,2 52,9 66,2 76,0 66,6 59,9 91,2 80,0 39,4 39,2 

I alt 529,3 523,6 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 651,9 591,4 653,8 

2018 

70,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

Hans Jacob har været så venlig at 
låne mig sin smede-garage, Smut-
hullet, til åbent træværksted 
(fuglekasser mm.), men jeg mang-
ler alt: hamre, knivtange, file, vin-
keljern, tommestokke, håndsving-
bor, bor, høvlebænke, søm i alle 
størrelser, skovl og gårdkost, ar-
bejdsbord og gamle stole uden 
stof, træ/brædder og karlekammer-
skab. Det vil være meget dejligt, 

hvis nogen vil bidrage med lidt til 
værkstedet. 
Tingene kan 
afleveres i læ-
geboligens car-
port 
 

På forhånd 
mange tak 

Annelise 
3060 8280 

SMUTHULLET  
Til husflid, humør og hygge for alle aldre 

  Lidt af hvert 

 

Ruth synes, at dagene er lange, da 
hun ikke rigtigt kan se at lave no-
get. Derfor vil hun blive ekstra 
glad for at få besøg, eller hvis nog-
le vil ringe til hende en gang i mel-
lem.  
                                                                           
Hilsen Ruth Bech og Chris 
 

Besøgsvenner/telefonvenner Havetromle 

Er der nogen som har en havetrom-
le, eller kender én som har, og som 
vil sælge den eller udleje den, er jeg 
interesseret. 
Tromlens vægt skal være mellem 
150 og 200 kg og skal trækkes efter 
havetraktoren. Trækstangen bør væ-
re af jern, så den kan tildannes 
”krogen”. 
Ring eller mail til: Vagn Pedersen 
tlf. 20 14 17 12  
mail: femo@rittavagn.dk 

Hvis du er interesseret i at være med på 
en fælles bookingliste på Femøs nye 
hjemmeside og på visitlollandfalster.dk, 
kan du  sende en mail til  
taleroret@gmail.com 

Udlejning af fritidshuse  

Tak for den flotte  
opbakning til Femøs 
julemarked, dejligt at 

se så mange glade  
besøgende. 

På Beboerforeningens 
vegne – Chris 

Tak til alle dem der  
kom forbi med stof til  

mig og alle mine projekter. 
                                                

Chris 
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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. 

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

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

Festsal på 75 m2, spiselokale på 45 
m2, TV-stue på 35 m2 og 3-delt 
køkkenregion med grovkøkken, 
fremstillingskøkken og opvaske-
køkken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris for leje af lokaler  
og leje af service: Kr. 4.900,-. 
I forbindelse med arrangementet 
skal der min. bookes hovedbygnin-
gens 6 x 2-4 sengs vær. à kr. 
500,00. 
  

Vi kan også levere  
mad ud af huset!                
 

Med venlig hilsen 

   Pia og Asger 
Tlf. 54715009 

Email: femoe@femoekro.dk 

Lej Femø Kursuscenter til din helt egen private fest 

 

 

Din annonce her? 

 

Hvis du vil købe en  
annonce til en god pris, 
så kontakt Talerøret,  

og få et godt  
tilbud. 
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Foreningen Den Gule Skole tilbyder overnatning for medlemmer til en pris á 100,-kr., som vi regner med også 
vil kunne afhjælpe ”huller i færgedriften” når man bliver forsinket på fastlandet. Vi har pt. 2 dobbeltværelser 
og får snart indrettet flere. Der er både sengetøj og håndklæder med i prisen. 
Alle kan blive medlem ved at betale årskontingent kr. 100 til Forening Den Gule Skole. Tlf. 4014 8196, eller  
e-mail: pittstop@birket.dk                                                                                                               Libuse Müller 

Overnatningsmulighed i Birket 

Begivenhedskalender forår 2018 

 

Marts 

Lørdag d. 24.3. kl. 14.00 

Femø Beboerfor. Generalfors. 
Femø kro 

Maj 

Lørdag d.3.3. kl. 11.00 

FIF Generalforsamling 

Præstegården 

Torsdag d. 29.3. kl. 13.00-16.00 

Gratis Sildebord 

Femø kro 

Mandag d. 30.4. - Tirsdag d. 8.5. 
Færgen Særplan 1 

(begge dage inkl.) 

Onsdag d. 7.3. 
Jazz på Bryggen 

København 

 

April 
Lørdag d. 5.5.  

Hornfiskekonkurrence 
Se opslag 

Torsdag d. 8.3 kl. 19.00  
Kulturkreds 

Præstegården 

Søndag d. 1.4. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke 

Torsdag d. 17.5 kl. 18.30  
Kulturkreds 

Præstegården 

Lørdag d.10.3. kl. 18.00 

Femø Bådelaug festlig aften 

Femø kro 

Mandag d. 16.4. - Fredag d. 20.4. 
Færgen Særplan 1 

(begge dage inkl.) 

Mandag d.21.5. kl. 11.00 

Gudstjeneste 
Reventlowparken 

Søndag d. 11.3. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke 

Lørdag d. 28.4. kl. 10.00 

Femø Bådelaug Generalfors. 
Præstegården 

Onsdag d. 30.5. kl. 19.00 

”Vi synger solen ned” 

Femø kirke 

Onsdag d. 14.3. kl. 14.00 

Pensionistf., Generalforsamling 

Præstegården 

Lørdag d. 28.4. kl. 14.00 

Femø Vandværk Generalfors. 
Femø kro 

Juni 

Fredag d. 16.3. kl. 14.00 

Sangeftermiddag 

Præstegården 

Lørdag d. 28.4. kl. 18.00 

  FBF Koncert Det Yderste Hav 

Femø kro 

Tirsdag d. 5.6. 
Talerøret udkommer 

Lørdag d. 17.3. kl. 10.00 

FJF Generalforsamling 

Præstegården 

Søndag d. 29.4.  
Søsætning 

Femø havn 

 

Torsdag d. 22.3. kl. 14.00-17.00 

Strikkecafe 
Præstegården 

Søndag d. 29.4. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer 

Lørdag d.10.3. kl. 14.00 

Lokalhistorisk arkiv foredrag 

Præstegården 

Torsdag d. 12.4 kl. 19.00  
Kulturkreds 

Præstegården 

Søndag d. 20.5.  kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke 

Deadline for Talerøret nr. 2 2018 er den 10. maj 
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Foreninger  Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

Beboerforeningen Femø 

 

Konst. formand 

Ulrik Andreasen 

Kirkehældevej 44 

2053 7755 

Idrætsforeningen 

 

Formand Peter Warnar 
Madsens Vænge 2 

5471 5085 

Jagtforeningen 

 

Formand Flemming Bech 

Askhavnsvej 63 

3065 1326 

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 Ingrid Windelev Ibsen Michael og Sandra Santana 
Christoffersen 

Tage og Agnete Andersen Ebbe Jacobsen 

Inge-Lise Bisted 

Søren og Mimmi Q. 
Schack Hansen 

Marianne og Ulrik Andre-
asen 

B. Marie Jakobsen Lise Rerup og Søren 
Schmidt 

Aase Anthonsen Annemette Jensen Alice S. Sigurdskjold 

Sten Bang Emmy og Søren Jensen Ole Skibdal og Susanne 
Parsbæk Petersen 

Søren Banke Nancy og Niels Jørn Jen-
sen 

Erica og Palle Sørensen 

Bjarne Bech Kirsten Jeppesen Tove og Knud Sørensen 

Kirsten Bentsen Birthe Lily Jeppesen Michael og Hanne Tam-
bour 

Michael og Anette Bjørne-
borg 

Lone Kistrup Else Marie Thorbøl 

Tove Bjørnum 

Jan Klingenberg Beck 

Joakim Kjøller 
Pernille Sørensen 

Hans Jakob Varming 

Louise Poulsen 

Georg Brack 

Krista Hyldmar 
Sisseli og Nils Krogh Susanne og Flemming 

Westen 

Birgit og Ole Bryde Dorte Krøyer 
Ole Willersted 

Gitte Nyborg og Niels 
Henrik Østergaard Nielsen 

Nina Bryde 

Søren Larsen 

Jytte og Richard Larsen Vivi og Erik Andersen 

Hanne Norup Carlsen 

Ernst Hvidt Brejner 
Lene og Kaj Larsen Eileen Christensen 

Asger Thomsen 

Knud Christensen Lis Rye  og Jørgen Larsen Henning og Anna Grenaae 

Lis Christoffersen 

Torben Lejre 

Palle og Yvonne Larsen Preben Hansen 

Kirsten Meisner 

Jeanette B. Dalsgaard 

John Larsen 

Jørgen Lauge Laugesen Knud Henriksen 

Grethe og Egon Danielsen Heidi Nübling 

Thilo Scheuermann 

Vagn og Ritta Pedersen 

Ulla og Poul Davidsen Karen og Gert Olsen Hans Henrik Petersen 

Marianne Hassø 

Bente Engelbrecht Sonja og Henning Olsen Ib og Gerda Rommelhoff 

Anni og Torben Engelbrecht
-Vindnæs 

Tommy Olsen 

Rikke Holch 

Lissi Maj og Thorkild Kirk 
Simonsen 

Marianne Kyhl Engelhardt Jacob Pedersen Lone og Carsten Vindnæs 

Poul Tage og Annie Fogt Arne og Birgit Rasmussen Annelise og Niels Svens-
son 

Helga og Peder Fredriksen Henrik og Lisbeth Ras-
mussen 

  

Robert Ganesh Anne Raun   

Niels Troels Hansen Anni og Karl Heinz 
Remar 

  

Stig V. S. Hansen 

Ann-Mari Aggergaard 

Hanne Rosenvold   

Annette og Henning Hell-
wing 

Esben Roug   

Malene Hessov 

Morten Grobbe Hansen 

Niels Henrik Roug 

Helen Ingerslev 

  

Per Høy Ove Roug   

 

Vil du også støtte 
Talerøret med et 
fadderskab til 
mindst 100 kr.?  
 

Så kontakt Marie 
Jakobsen.  
 

Se kontaktoplys-
ninger på side 2. 
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http://www.femo.dk 

Dette blad uddeles til alle, der er  
fastboende på Femø 

Løssalg hos: 
Det gule Magasin Havnehøkeren på Femø 

og  
Alice Is og Pølser om sommeren 

 

Udkommer igen primo juni 2018  

 

 Femø Beboerforening 

 

Afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 24. marts 2018 kl. 14.00 på Femø Kro 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

 

 

 

4. Udvalg med selvstændig økonomi fremlægger reviderede regnskaber til godkendelse 

 

5. Beboerforeningens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

 

6. Fremlæggelse af det samlede årsregnskab for beboerforeningen til godkendelse 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
 

8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
 

9. Behandling af indkomne forslag: Godkendelse af de på generalforsamlingen i 2017 efter § 5 besluttede 
vedtægtsændringer. Ændringerne er indarbejdet – og markeret – i vedhæftede nye vedtægter, som for-
melt kan træde i kraft efter godkendelse 24.marts 2018.  
 

10. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen: 
 

 

 

 

 

11. Valg af 2 revisorer: 
 

 

 

 

 

12. Eventuelt 
 

På bestyrelsens vegne: Ulrik Andreasen, konst. formand for Femø Beboerforening. 

Beretning fra udvalg 

 Ø-kontakt 
 TURBO-udvalg 

 Ø-sammenslutningen 

På valg er: 
Ulrik Andreasen - villig til genvalg 

Lis Christoffersen - ikke villig til genvalg 

Henning Grenaae - ikke villig til genvalg 

Valg af 2 suppleanter 

Bestyrelsen foreslår som revisorer: 
Esben Roug - villig til genvalg 

Palle Sørensen - villig til genvalg 

revisor suppleant 


