Program

Turismens dag på Femø
Lørdag, den 6. juli 2019

Turismens dag på Femø med gratis færge transport for
gående og cyklister er blevet et årligt tilløbsstykke,
så i år har vi gjort plads til endnu flere gæster.
For at udnytte færgekapaciteten bedre har vi forlænget
dagens program, så vi starter med tilbud om morgenmad i
Æggeskallen på Femø Havn fra 8-11. De fleste aktiviteter
holder åbent formiddag og eftermiddag med frokostpause
omkring kl. 12. Kl. 13 samles hele øen med gæster på
Femø havn. Vil du være sikker på at få det hele med,
så tag første færge fra Kragenæs 7.15.
Ekstra færge fra Kragenæs kl. 9.20 og fra Femø kl. 18.20
og 22.00. Se færgeplan på lollandfaergefart.dk.
Vi byder velkommen til alle og ønsker jer en dejlig dag.

Afsløring af donation på Femø havn kl. 13.00
Tale ved Tine Vinther Clausen, fritids- og
kulturudvalgsformand i Lolland Kommune.
Afsløring og navngivning af legeskib.
Musik på havnen og rundt om på øen – se plakat
Kom i godt humør med Spillopperne.
Finansieret med støtte fra Lolland Kommunes frie midler.
Ladye Dora besøger Femø Havn
Kom ombord på Ladye Dora som har en spændende historie
og hør om skibet der i 1940 var med til at redde de engelske
soldater ved Dunkirk i Frankrig.
Købmanden i Det Gule Magasin
Det Gule Magasin er en købmandsbutik i den gamle stil. Vi er et
købmandspar med positiv holdning og god karma.
Vi har nybagt brød og kager, postkort, frimærker, T-shirt, håndkøbsmedicin, vand, øl, vin, cigaretter, spiritus og cykeludlejning.
Vi har et godt udvalg af dagligvarer og kød på frost.
Fællesspisning, musik og sang på Femø Kro kl. 19.00
Koncert efter middagen.
Menu 2 x kød, gris og okse, 2 x kartoffel, salater, dessert is og
frugter . Kuvertpris 165 kr., musik 35 kr.,i alt 200 kr.
Gratis krobus til og fra færge.
Sidste færgeafgang fra Femø kl. 22:00
Turismens Dags frokosttilbud:

•
Ladye Dora besøger Femø havn på turismens dag 2019.

- hvad, hvor og hvornår?
Velkomst på færge og i Æggeskallen på havnen.
Femø Beboerforening byder velkommen på færgen.
På færgen Femøsunds ture sørger Det gule Magasin /
Høkeren for, at der kan købes kaffe/te og brød.
Og når I kommer frem er der morgenmad til salg
i Æggeskallen på havnen fra kl. 8.00 - 11.00.
Transport på turismens dag og ”se på huse-tur.”
Prærievognen og bussen kører rundt på øen – se rute og
tidsplan på opslagstavlen ved havnen og rundt på øen. En
dagbillet koster 20 kr. og så kan man hoppe på flere gange.
Kom rundt på øen og se, hvad Femø har at byde på af huse
til salg. Kl. 14 kører bussen en rundtur til huse til salg.
Tilmelding på dagen på liste ved havnen.
Guidet tur ved Annelise Svensson 10.00-12.00
Femøs egen ø-guide viser rundt og fortæller om den
smukke ø. Turen starter ved Dronningestenen.

•

Stjerneskud m/2 rødspættefileter, caviar, rejer, røget laks,
asparges, dressing – på ristet brød Kr. 98,00

Tapas m/parmaskinke, chorizopølse, panchetta,
gorgonzola, brie og ostebjælke, 3 slags dip, brød og smør
Kr. 98,00
Vil du overnatte, så råder kroen over 24 moderne værelser.
Bord / forudbestilling og reservation
på 5471 5009 eller femoe@femoekro.dk
Højriis Café og galleri 10:00-20:00
Vi viser dansk og international kunst og serverer dejlig mad til
familievenlige priser. Askhavnsvej 64 tlf. 2023 3114
Femø is- og pølsebod 10:00-20:00
Trænger du til en forfriskning, så tag et pitstop hos Alice, der
har tilbud på is og meget andet godt i den lille bod ved lystbådehavnen.
Kaffe, hjemmebag og guitarklange 13:00-16:00
Pensionistforeningen arrangerer kaffebord til fornuftige priser
ved dammen i det smukke anlæg i Nørreby. Guitaristen
Asger Thomsen sørger for den musikalske underholdning.
Besøgshaven i Nørreby 10:00-12:00 og 14:00 - 18:00
Kom ind i Arne Andersens have og se hønselabyrinten og
hør om Femøbænkene.

Smuthullet 10.00 - 16.00
I Smuthullet ved den gamle smedje i Nørreby kan du hamre
og save og bruge din fantasi. Her er værktøj, materialer
og modeller til fri afbenyttelse.
Femø Jazz Festival fylder rundt og sælger billigebilletter
12:00-16:00
Femøs ikoniske jazzfestival sætter i år svingninger i Smålandshavet for 50. gang. Det skal fejres! På Turismens Dag kan du
besøge festivalens stand på Femø Havn. Her kan du få årets
plakat og program og købe billetter med en klækkelig rabat.
Normalprisen er 1.395 kr., men denne dag sælges billetterne til
1.200 kr.! Du er også velkommen til at gå langs stranden og ud
på den naturskønne jazzplads (Darrehøjsvej 1), hvor frivillige
kræfter er ved at gøre klar til festivalen, der i år afholdes fra
den 30. juli til den 4. august. Vi glæder os til at hilse på dig!
"Et pust fra Orienten" – Sommersalg 10:00– 12.00
og 14.00-18.00 i Galleriet i Høkerstræde 14, Nørreby.
Persisk mundblæst glas. Hånddekoreret / håndlavet porcelæn.
Keramik med persiske motiver. Håndtrykte duge.
Persiske kakler.
Mark-til-Park projekt. Havevandring 10:00-16:30
v. Bent Danielsen Langemose 24
Med udgangspunkt i Oldefars frugthave fra 1904, Farmors
misligholdte, engelske blomsterhave (fra slut 30´erne),
madurten, samt nytilkøbt bar mark fra 1994, drives økologisk
have med særligt henblik på smådyreliv. En langsom proces,
hvor naturens luner bliver indregnede. Hvert år er der nye tiltag,
som i år - en plads mod nord – bl.a. til solbær. Stor variation og
mange haverum.
Lav din egen sølvring 09:00-12:30 og 14:00—18:00
I det lille sølvsmedeværksted i Klubhuset, Damstrædet 26, kan
du med vejledning af Lis og Jørgen Larsen, Femø Design, lave
din egen fingerring i sølv – og det koster kun 50,00 kr. inkl.
materialer pr. ring. Samme sted sælges der Femø Design
sølvsmykker
Besøg Femøs Sydspids 10:00-16:00
På Sydspidsen af Femø ligger en af øens bedste strande, og på
Sletteren er der får, man gerne må klappe. Få adgang til Sydspidsen ad stien fra Slettergården, Krangs Stub 25. Anne og
Jesper byder på kaffe og saftevand på gårdspladsen
Arbejdende værksteder ved ”Huset ved Vejen”
10:00-12:00 og 14:00—16:00
I Huset Ved Vejen på Præstevangen 26 udstiller og sælger
Sus P sin fine keramik. I haven kan man prøve pileflet hos
Marianne Andreasen, og Erica Sørensen har stillet sin væv op.
“Elmelund” Madsens Vænge 2, Sønderby 10:00-16:30
Pensioneret Femølæge, Klaus Falbe Hansen, udstiller
malerier med motiver fra Femø.
Desuden et lille loppemarked med ting fra gården.
Fortsættes på næste side

- hvad, hvor og hvornår? (fortsat)

Her finder du (Se større kort på infotavlerne )

Femø Museum 10:00-12:00 og 14:00—17:00
På øens lille museum på Kirkehældevej 44 i Sønderby
fremviser Ebbe Jacobsen med flere, ting og sager med
tilknytning til Femø. Her er oldtidssager, gamle
køkkenredskaber og værktøj med mere.

1. Æggeskallen, Havnen

Salg af Femø produkter på Kursuscenteret
9:00-12:00 - 14:00 - 18:00
Smut en tur ind på Kursuscentret ved Kroen og køb en
souvenir med hjem. Salg af bl.a. honning og husflid,
Femø T-shirts og æblemost.

5. Loppemarked, Kongevejen 13

Lokalhistorisk Arkiv 10:00-12:00 og 13.30-15.00
I Præstegården står arkivleder Palle Sørensen klar til at
vise, hvad arkivet har opbevarer af foto og andre arkivalier.

9. Højriis Galleri, Cafe og B&B - Askhavnsvej 64

Peter Heiberg i Præstegården kl. 11.00 og kl. 14.00
På rejsen rundt til de danske øer i 1920’erne kom malerne
Achton Friis og Johannes Larsen også til Femø. Opholdet
her blev et af højdepunkterne på hele turen. Det fortæller
Peter Heiberg om og viser hidtil ukendte fotos fra øen taget
af Achton Friis. Alt sammen suppleret med uddrag af
dagbogen, som er ganske anderledes end den beskrivelse,
som er kendt fra bogen De Danskes Øer.

12. Mark-til-park projekt - Langemose 24

Femø Kirke: kontinuerlig rundvisning 10.00-16.00
Den lille idylliske kirke fra 1500-tallet med det smukke,
gotiske krucifiks og de enestående kalkmalerier er åben
hele dagen. Der er fortløbende rundvisninger ved tidligere
graver Georg Brack.

18. Femø Museum, Kirkehældevej 44

Fotokonkurrence, "Natur på Femø".
På Femø er naturen altid i fokus og i årets konkurrence skal
du sende os dit bedste natur billede. Deadline for deltagelse
er den 10. august 2019 . De tre bedste vinder en Femøgave, som kan afhentes efter aftale. Vinderbillederne bliver
bragt i øens lokale blad ”Talerøret” og alle billeder kan blive
brugt i næste års udgave af Femø kalenderen.
Send dit billede til taleroret@gmail.com
Der tages forbehold for ændringer af programmet.
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22. Femø Kirke, Kirkealle 5
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Loppemarked på Kongevejen 13 kl. 10:00– 16:00
Henrik Rasmussen holder åbent hus og salg fra laden.
Butik D’Okay 10.00 - 17.00 · 50434282 eller 6066587
Kom og kig i vores lille buik. Her er nyt og gammelt,
men ingen skrammel. Du finder tøj til quinder - store som
små, lækre håndvævede tørklæder samt sjove og fine ting
og sager. Ses - for hos Sussie og Bo, er den go´.
Gratis kaffe på turismens dag

5

2. Femø Is & Pølsebod, Havnen

DAMSTRÆDET

Loppemarked og åben have på Kinnerupgård 9:00 -18:00
Gårdens store lade er fyldt med sjove loppeting. Der er også
et lille salg af sjældne roser, buske og frugttræer. Medbragt
mad kan nydes i haven på Kirkehældevej 31.
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INFOTAVLE/ STORT KORT
TOILET

OFFENTLIG VEJ

OVERNATNING
CYKELADGANG TIL STRAND
SPISEMULIGHED
Spilopperne står for underholdningen.

Se på Kunst
A.

B.
C.
D.

E.

Hanne Varmings ”Amalie” skulpturer
3 Skulpturer i anlægget i Nørreby
Søren Mathisen –Royalt kobberrelief
Femø Kro - Store Sal
Holger Wederkinch ”Los - ræv - urhane”
Skulptur ved Fællesvandringen i Sønderby
Erik Varming - ”Metamorfose”
Skulptur ved Bastmosen, Præstevangen
Bronzetemplet tilegnet billedhuggeren
Erna Wederkinch

GANGSTI
KVINDELEJR OBS :
Kun adgang for kvinder
og børn uge 25-33
BADESTRAND
FUGLEBESKYTTELSE
OBS : VIS HENSYN
LÆGE TLF 5471 5005

Øen rundt:
- 11,5 km2 kuperet terræn
- 14,5 km naturstrand
- 32 km offentlig vej
- højeste punkt o. havet 22 m.
- to landsbyer
- lystbådehavn
- omkring 120 fastboende

