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 NR. 2 - 2018 23. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

                        MARTS                                                       MAJ 

Forår på havnen 
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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  Formand 

Inge-Lise Bisted   Ø-kontakt  
og Næstformand 

Marie Jakobsen       Kasserer 
Birte Haritsø    Sekretær 
Chris Grube Petersen   Ø-kontakt 
Ove Roug 

Tommy Olsen 

 

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 

 

FBF Formandens indlæg 

Sankt Hans 

5 FT’s Udvalg for Småøer 

6 Nyt fra Ø-kontaktudvalget  

7 SADS Generalforsamling 

8-9 Turismens dag 

10-11 FBF Generalforsamling 

Beretning og Referat 

12 Turismemøde 
Suveræn musikoplevelse 

13 Femø Jazz 
Ødysséen 

14-15 Kirkesiderne 

16 Mogens Warrer 

17 Ulla Tarp Danielsen 

18 FIF 

19 Femø Bådelaug 

Femø pensionistforening 

20 Femø Havn 

21 Femø Jazz hjælpere 
Hilsen fra Bo og Sussie 

22-23 Lidt af hvert 

24-26 Annoncer 

27 Foreninger og fadderskab 

28 Kalender 

“Maj slutter med et varmebrag: 
Den mest solrige måned - nogen-
sinde”, sådan beretter dr.dk i 
skrivende stund den 29. maj, 
hvor Nørrebros hede nærmest 
ikke er til at holde ud. Hvem der 
bare kunne købe en is hos Alice 
og køle tæerne i Smålandshavet. 
Omkring 350 timer ender solen 
med at have skinnet ned på os i 
maj 2018, og det er rekord, siden 
DMI begyndte at måle lands-
dækkende soltimer i 1920. Maj 
2008 og maj 1947 indtager 2.- og 
3.-pladsen med henholdsvis 347 
og 330 timer. Kom maj du søde 
milde, nu skal vi rigtig grille.     

I slutningen af februar væltede 
sneen ned på Femø. På få timer 
sneede vejene til, og Flemming 
og Arne kæmpede en brav kamp 
for at holde vejnettet nogenlunde 
farbart, mens vinden kæmpede 
imod. Men i sne og slud skal Ta-
lerøret jo ud, og netop forårs-
nummeret skulle død og pine 
omdeles til tiden, da det inde-
holdt indkaldelsen til Femø Be-
boerforenings generalforsamling. 
Og den slags skal offentliggøres 
i rette tid. 
 

Den 2. marts, mens solen tittede 
frem for første gang i flere dage, 
vovede to redaktionelle medar-
bejdere sig derfor ud i de grote-
ske snemasser. Og mens Femø i 
et par dage havde været lukket 
ned, og femøboerne havde barri-
kaderet sig med kaffe og blødt 
brød i de varme stuer, piblede 
indbyggerne nu frem med sne-
skovle og varme huer. Der skal 
mere end en bette halv meter sne 
til at slå øboere ud. Herregud, i 
Vinterkrigen 78/79 lå der godt to 
meter! Og det var mange penge 

dengang. 

Det var faktisk ret hyggeligt at 
omdele Talerøret personligt og 
hilse på. Den service kunne Post-
Nord lære noget af. 
 

Når du sidder med denne udgave 
af Talerøret, viser kalenderen 
sommer… så nu er der sikkert 
regn på vej! Spøg til side. Vi for-
venter en bragende god sommer i 
år. Og som altid er begivenheds-
kalenderen fyldt med inspireren-
de tilbud til øens fastboende og 
gæster. Sankt Hans-fejring, Tu-
rismens dag, Yoga og Grønne 
ture er blot et lille udvalg. 
 

Med ønsket om en god sommer 
til alle læsere, vil jeg slutte med 
de to sidste strofer af Johannes 
Jørgensens “Nu lyser løv i lun-
de”, som han skrev i 1891. 
 

 

Den frihed, som vi savner 
bag byens mur og tag, 
på åben mark vi favner 
en solglad junidag; 
så skære er dens kinder 
som æbleblomstens blad, 
og om dens hår sig vinder 
dugdråbers perlerad. 
 

Du lyse, friske sommer! 
vor friheds unge brud, 
fra støv og støj vi kommer 
til fred og stilhed ud. 
Vort liv til lyst du vende 
på dagens solskinsfelt, 
og over os du spænde 
de lyse nætters telt! 

 

 

LBJ 

   Du danske vejr — Du lyse, friske sommer 

JBJ 
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Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 

Generalforsamling – frivilligt arbejde – havn og – SOMMER. 

Generalforsamlingen og den 
nye bestyrelse: 
 

Generalforsamlingen i Beboer-
foreningen 24. marts forløb på 
ægte Femøvis med interesserede 
deltagere i en debat med forskel-
lige klare holdninger og syns-
punkter, men med respekt for 
hinandens synspunkter og argu-
menter. Det var en fornøjelse og 
lover rigtig godt for vores lokale 
demokrati og (sam-)arbejde.  

Arbejdet for fælles interesser er 
frivilligt og ulønnet, uanset om 
man deltager aktivt i enkelte op-
gaver / projekter, eller man som 
bestyrelsesmedlem har del i det 
formelle ansvar for foreningens 
opgaver. Derfor skal det også - 
samlet set - være en fornøjelse 
for den enkelte at deltage i det 
frivillige arbejde. Er det ikke 
længere tilfældet, er det helt OK 
at trække sig og overlade opgaver 
til andre.  
På generalforsamlingen var der 
også valg til bestyrelsen, hvor 
Tommy Olsen og Birte Harritsøe 
blev valgt som nye medlemmer, 
og hvor jeg selv blev genvalgt.  
  

På suppleantposterne blev Anette 
Hellwing og Marianne Kyhl En-
gelhardt valgt. Velkommen til de 
nye. Jeg håber at I – som det alle-
rede tegner – bliver glade for at 
deltage i arbejdet i bestyrelsen. 
På side 2 kan I se en oversigt 
over den samlede nye bestyrelse. 
 

Havnerenovering og blåt flag 

 

Mens disse linjer skrives, er kom-
munens renovering af Femø 
Havn afsluttet. Det bliver rigtig 
dejligt med den nye belægning, 
som både er praktisk og meget 
kønnere end det ”kludetæppe” af 
asfalt, beton og huller, vi har set 
på i årevis.  
Det er et – meget – gammelt 
fremført ønske, som nu er gået i 
opfyldelse. Jeg håber, at det er 
første skridt i en længere rejse 
hen imod et rigtigt indbydende 
og velfungerende havnemiljø på 
Femø til gavn for beboere, hand-
lende, sejlere og andre turister.  
Vi har behov for yderligere reno-
vering og bygninger. Projekt 
Stenbider – en ny bygning på 
havnen – opnåede desværre ikke 
den ansøgte bevilling om støtte 
fra ”Underværker”/ real-dania. 
Projektgruppen klør på med an-
søgninger til andre fonde m.v. 
Beboerforeningens bestyrelse 
indvier den ”nye” havn – og hej-
ser blåt flag for vores fine bade-
vand ved havnestranden søndag 
3. juni kl.15. Invitationer er sendt 
på fællesmail og ved opslag på  

Tavlerne. 
 

Sommeren er på vej nu 

 

Ja – mon ikke vi kan se frem til 
endelig igen at få en rigtig Femø-

sommer med masser af solskin – 
og masser af glade beboere og 
gæster.  Det våde vinter- og for-
årsvejr indtil medio maj i år har 
forhindret os i at få gang i vores 
første mose-renovations-projekt i 
Pigmosen ved - Pigmosevej. Nu 
når det hele tørrer lidt i solen, 
ligger ænder m.fl. på æg, så der-
for må vi udsætte projektet med 
”naturfitness” i Pigmosen til au-
gust eller september måned – na-
turen bestemmer! Vi inviterer, 
når vi har fastlagt tidspunktet. 
Sommer på Femø – er blandt an-
det kvindelejr og jazz-festival og 
masser af turister i solen.  
Sommer på Femø er også vores 
smukke ”kunst-bænke”. Dem fik 
vi fordelt og sat ud her i maj må-
ned med et nyt stort hold glade 
frivillige – efter fin og positiv 
overlevering af vejledning om 
placeringer m.v. fra frivillige for-
gængere.  
 

Det frivillige arbejde er afgøren-
de for fællesskabet og for øen. 
Nye, der vil prøve - eller rutine-
rede, der vender tilbage - vi ta-
ger imod alle frivillige med be-
gejstring og åbne arme. 

Ulrik Andreasen 

Sankt Hans Aften  
 

Igen i år bliver det et fælles arrangement for alle på øen arrangeret af Femø 
Beboerforening og Lille Strandgård Grundejerforening. Stedet er på stran-
den ved havnem. Bålet starter kl. 21.30. 
Der må gerne lægges brænde på bålet nu ! 
Nærmere kommer på tavler og mail.   

Stig V. S. Hansen 

Ulrik Andreasen 
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Folketingets Udvalg for Småøer 
besøger småøerne i Lolland Kom-
mune den 7. til 8. juni 2018. 
Formålet med besøget er, at politi-
kerne får et indblik i de vilkår, 
som øboerne har. Hvad rører der 
sig på småøerne, hvilke udfordrin-
ger har øerne, og hvordan kan ud-
viklingen på øerne understøt-
tes?  Udvalget tager årligt på et 
småø-besøg, og det er vigtige be-

søg, som klæder politikerne på i 
deres arbejde med landdistrikter 
og øer. 
Udvalget vil få en rundtur på hver 
ø og også møde beboerne til of-
fentlige debatmøder.  
Udvalget har indbudt embeds-
mænd og politikere fra kommunen 
til at deltage i ø besøget. Sammen-
slutningen af Danske Småøer del-
tager også.   

Debatten vil handle om bosætning, 
offentligt serviceniveau, ”den blå 
landevej”, arbejdspladser, land-
brug, turisme og andre erhverv, 
bredbåndsforbindelser og småøer i 
udvikling i det hele taget 
På Småøerne glæder vi os over, at 
vi nyder Folketingets opmærksom-
hed og ser frem til deres besøg.  
 

 

Folketingets Udvalg for Småøer  
besøger Smålandshavets Ørige  
Fejø, Femø og Askø-Lilleø 

Pressemeddelelse 

På Beboerforeningernes vegne 

 

Sally Møller Hansen                     Ulrik Andreasen                  Anne-Grethe Laursen  

Formand for Askø Beboerf.              Formand for Femø Beboerf.               Formand for Fejøforeningen 

Borgermøde 
med 

Folketingets Udvalg for Småøer 
 

 

Folketingets Udvalg for Småøer besøger Femø  
torsdag den 7. juni 2018.  

 

Udvalget vil i den forbindelse invitere til borgermøde  
på Femø Kro kl. 19.30-21.00.  

 

Udvalget inviterer øens beboere til en fri og åben debat  
om livet på Femø – udfordringer og glæder.  

 

Udvalget vil sørge for kaffe og kage til mødet.  
 

 

 

 

 

Såfremt der er spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Tommy Jørgensen, sekretariatet,  
Udvalget for Småøer, på tlf. 33 37 55 34 
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Nyt fra Ø-

kontaktudvalgets møde 
mandag den 14. maj 2018 

 

Fælles for alle tre øer: 
Formål, fokus og samarbejde: 
Vi har brugt tid på at drøfte ud-
valgets formål og samarbejds-
form, for at sikre en konstruktiv 
opfyldelse af ø-kontaktudvalgets 
mål. Fokus er på potentialet i den 
rådgivende funktion, samt hvad ø
-repræsentanter og politikere 
sammen kan opnå, og hvordan 
parterne hver især kan medvirke 
til at skabe gunstige forhold, eks. 
ved gensidige forespørgsler til 
holdninger og muligheder, så der 
tages højde for øboernes vilkår, 
samtidig med at vi skaber fordele 
til gavn for hele Lolland Kom-
mune.  
 

Mulighed for en afløserfærge i 
budgetåret 2019 – og på sigt 
Askø, Fejø og Femø ansøger 
kommunen om en bevilling på 
300.000 kr. til en afløserfærge i 
budgetåret 2019. Formålet er i 
forbindelse med planlagt vedlige-
holdelse at slippe for særplan, der 

er til gene for alle øboere og gæ-
ster, når færgerne skal på værft. 
Øerne anbefaler tillige, at Lolland 
Kommune kommer med i samar-
bejdet om en afløserfærge under 
Færgesekretariatet, hvor 18 kom-
muner samarbejder om effektiv, 
driftssikker og omkostningsbe-
vidst færgefart til småøer. Lol-
land Kommune gav tilsagn om at 
ville behandle anbefalingen. 
 

Hjemmehjælp på Femø, Askø 
og Fejø 

Ordlyden i Lolland kommunes 
kvalitetsstandard er endnu ikke 
opdateret, men vil blive tilrettet, 
svarende til en behovsbestemt 
døgnmodel. Ordningen er dog 
allerede trådt i kraft. 
 

Regnskab for godstransport-
støtten 2017 

Regnskabet udviste et underskud 
på 536.000 kr. Hensigten med 
loven om godsstøtte er at under-
støtte landbrug og erhverv på øer-
ne, herunder transport af gods til 
og fra øen. Loven er ikke bereg-
net for privatpersoner, som kører 
private ærinder i papegøjeplade-
bil eller gulpladebil, ej heller for 
private biler med trailere. Der er 
altså flere begrundelser for un-
derskuddet på godstransportstøt-
ten. 
Der skal strammes op, således, at 
det er de rigtige, der får gavn af 
den lave takst, og alle øvrige be-
taler normal takst. Overfartsledel-

sen undersøger derfor Fur-
modellen, som skulle dæmme op 
for det utilsigtede brug af den 
billige takst. Generelt må der 
henstilles til, at alle medvirker til, 
at ordningen anvendes efter hen-
sigten. 
 

Regnskab for den blå landevej 
Regnskabet for den blå landevej 
for 2017 viste et overskud på 
91.000 kr. Overskuddet er over-
ført til brug for ordningen i 2018. 
Her er prisreduktionen i de så-
kaldte skulderperioder fastsat til 
30%. 
 

Punkter fra Femø:  
• Fartbegrænsning 

• Femøbussen 

• Stenbideren. 
 

Hastighedsbegrænsning er en sag 
som Park og Vej og Politiet tager 
sig af.  
Femøbussen kommer op igen i 
Teknisk Udvalg.  
I forhold til Stenbider projektet 
havde kommunen ikke noget at 
tilbyde på nuværende tidspunkt 
 

 

Dagsordner og mødereferater fra 
Ø-kontaktudvalget er tilgængeli-
ge på  
https://dagsorden.lolland.dk/ 

 

                
Ø-kontaktudvalget 

Nyt fra Ø-kontaktudvalget  

Der er nu indført en behovsbe-
stemt døgnmodel for Femø, Fejø 
og Askø-Lilleø. Modellen om-
handler akut og planlagt visiteret 
hjemmehjælp døgnet rundt, samt 
nødkald. Lolland kommune har 
oplyst, at ordningen allerede er 
trådt i kraft. 
 

Visitationen afgør på baggrund af 
en konkret og individuel vurde-
ring, om ansøgere kan visiteres til 
hjemmehjælp / nødkald. 

 

Kopieret fra Lolland kommunes 
hjemmeside:  
 

 

Du har mulighed for at søge om 
hjemmehjælp, hvis du har ned-
sættelse i dine funktioner, i en 
grad der gør, at du ikke selv kan 
udføre opgaver omkring den 
personlige pleje, eller den prak-
tiske hjælp. 
 

 

  Fortsættes næste side 

Samme service som i resten af Lolland kommune 

-Sådan lyder udmeldingerne om hjemmehjælp nu i Lolland kommune.  
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Sammenslutningen af Danske Småøer 
 

Generalforsamlingen blev i år 
afholdt på Mandø den 24.-26. 
maj.  
Femø var repræsenteret ved Ove 
Roug og Birte Harritsø. 
Formandens beretning, regnskab 
og et mere fyldestgørende referat 
bliver bragt i næste nummer af Ø
-posten. 
Formanden Dorte Winther var på 
valg og blev genvalgt med 21 ud 
af 21 mulige stemmer. Anholt og 
Venø udtrådte af bestyrelsen. 
Nye i bestyrelsen er repræsentan-
ter fra Fur og Egholm. 
Derudover blev emnet om bjerg-
bondestøtte drøftet. Der er stor 
uenighed på de enkelte øer om  
 

hvorvidt den nye ordning med 
ophævelse af bopælspligten er til 
gavn eller skade for øerne. Der 
forestår bestyrelsen et større ar-
bejde forude med denne sag. 
Derudover blev der drøftet emner 
som strandbeskyttelse, almene 
lejeboliger, aktindsigt i færge-
regnskaber og den nye personda-
talov. 
Der er for tiden 2018 medlemmer 
i Sammenslutningen. Medlems-
kontingentet for de enkelte øer 
blev fastholdt på 50 kr. pr. med-
lem. 
Ansøgningsfristen for ansøg-
ning af LAG-midler er den 17. 
august.  
 

Mandø Beboerforening havde 
lavet et utrolig flot arrangement 
for os. Vi var på tur øen rundt 
med traktor og vogn, hvor vi fik 
fortalt om det helt specielle ved 
at være afhængig af tidevandet 
og leve med det. Søndag morgen 
var vi på hestevognstur til sand-
bankerne, hvor der blev serveret 
rå rejer lige fra stranden, cham-
pagne og østers. Derefter spiste 
vi morgenmad overvåget af hav-
ørne og sæler. Det helt utrolig 
flotte vejr gjorde dette til en ople-
velse ud over det sædvanlige.  
 

- se mere i næste Ø-posten 

       
    Birte H. 

Næste år afholdes der generalforsamling på Sejerø den 25- 26 maj.  

Champagne, 
østers og rejer 
med udsigt til sæ-
ler og havørne på 
Mandø 

Hjælpen kan blandt andet dreje sig 
om: 

• Daglig personlig pleje 

• Bad 

• Toiletbesøg 

• Af- og påklædning 

• Opvarme og anrette dine mål 

      tider 

• Rengøring 

• Tøjvask 

• Bestilling af købmandsvarer 
Det er vigtigt, at du får hjælp til at 
bevare de færdigheder, du har. 
Derfor ydes al hjælp ud fra en 
konkret, individuel vurdering af 
dine behov, hvor ’aktiv hverdag’ 
er et grundlæggende princip. Dette 
betyder at der er målrettet fokus på 

om du har træningspotentiale til at 
blive selvhjulpen eller få mindre 
behov for hjælp. Der er også fokus 
på, om der er en rask ægtefælle 
eller andre i husstanden, der kan 
varetage opgaverne, specielt i for-
hold til de praktiske opgaver. 
Måske kan du også få genoptrænet 
færdigheder ,du ikke længere troe-
de, du havde. Herved får du mu-
lighed for at klare dig selv bedst 
muligt 

 

 

Venlig hilsen 

Christina Brydegaard 

Fejø 

Dato 16.05.2018 

Visitation til hjemmehjælp 

 

Visitator kan kontaktes alle 
hverdage mellem kl. 8.00 og 
11.00 på telefon 54 67 62 20 
tast 1 
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Turismens dag på Femø med gratis fær-
getransport for gående og cyklister er 
blevet et årligt tilløbsstykke med mange 
herlige traditioner og nye, spændende 
tilbud. Det er en tradition, at vi afslører 
noget nyt på øen, i 2018 kommer det til 
at foregå på den nyrenoverede havne-
plads. Vi byder velkommen til alle og 
enhver og ønsker jer en dejlig dag med 
sjove og skønne oplevelser.  
Der er sat ekstrafærger ind fra  
Kragenæs kl. 9.20 og retur fra Femø kl. 
18.20 og 22.00. 

 

- hvad, hvor og hvornår? 

Program 

 

Velkomst på færge og ved havn 

Femø Beboerforening byder velkommen 
på færgen. 
  

Ø-ture i prærievogn 

Prærievognen kører rundt på øen – se 
rute og tidsplan på opslagstavlen ved 
havnen og rundt på øen. 
Prisen er 20 kr. og så kan man hoppe 
på flere gange. 
 

Busture 

Du kan også ta’ Femø bussen fra 12- 16 
- se rute og tidsplan på opslagstavlen 
ved havnen og rundt på øen 

Prisen er 10 kr. pr. gang 

 

 

Afsløring af noget Maritimt på Femø 
havn kl. 10.30-11.00 

Velkomsttale ved Femø Beboerfor-
enings formand Ulrik Andreasen. 
Hovedtaler turistchef i Lolland kommune 
Marie Louise Friederichsen. 

Høkeren 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 cy-
keludlejning. Vi har et godt udvalg af 
dagligvarer og kød på frost. Det vi ikke 
har, prøver vi at skaffe hjem hurtigst 
muligt. Du kan ringe eller skrive og be-
stille dine varer, så de er klar, når du 
ankommer til øen.  
detgulemagasin@outlook.dk  
2122 5051 

 

Musik på havnen ved Det gule Maga-
sin tid – se plakat 
Musik ved Claus og Fluerne, sange in-
spireret af  Storm P.’s Fluer. 
Og andre sange om bl.a. livet. 
Oplev Claus på havnen, rundt om på 
øen og efter spisning på kroen.  
 

Femø Is- og Pølsebod  
11:30-22:00 

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. 
 

 

 

 

Fællesspisning, musik og sang på 
Femø Kro kl. 18.00 

Musik ved Claus og Fluerne 

2-retters menu:  buffet med to slags kød 
og salater, is og frugt til dessert. Kuvert-
pris 165 kr., musik 25 kr.,i alt 190 kr.  
Gratis krobus til og fra færge. Sidste 
færgeafgang fra Femø kl. 22:00  
Turismens Dags frokosttilbud:  
Stjerneskud m/2 rødspættefileter, caviar, 
rejer, røget laks, asparges, dressing – 
på ristet brød Kr. 98,00 

Tapas m/parmaskinke, chorizopølse, 
panchetta, gorgonzola, brie og ostebjæl-
ke, 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 
 

Kaffe, hjemmebag og guitarklange 
13:00-16:00 

Pensionistforeningen arrangerer kaffe-
bord til fornuftige priser ved dammen i 
det smukke anlæg i Nørreby. Guitaristen  
Asger Thomsen sørger for den musikal-
ske underholdning. 
 

Højriis Café og galleri 10:00-24:00  
Der serveres lækre frokostsandwich 
og laves dejlig mad til venlige familie-
priser. 10 % af omsætningen på turist-
dagen går til beboerforeningen.  
I galleriet udstiller vi kendt dansk og 
international kunst f.eks. Lidia Kozlova 
medlem af det russiske akademi og un-
derviser på Ruslands ældste kunstaka-
demi, polske Karolina Nowysz tyske 
Peter Robert Kiel, islandske Jon Gisla-
son, danske William Skotte OIsen, Vibe-
ke Alfelt, stor samling af Strib maleren 
William Hansen, Morsømalerne Preben 
Wølck og Jenny Pedersen, Erik Hoppe, 
bakkemaleren Jens Sørensen, Per 
Flemming med flere.  
Besøg også vores loppe- og kræmmer-
marked med mange gode tilbud. 
Askhavnsvej 64 tlf. 2023 3114 

 

Antik og Nostalgi 11:30-16:30  
Den Gamle Købmandsgård midt i Nørre-
by er et sandt slaraffenland for samlere 
af ting og sager med sjæl og charme. Så 
smut ind og gør en god handel. 
 

"Et pust fra Orienten" – Sommersalg 
11:30-16:30  
i Galleriet i Høkerstræde 14, Nørreby. 
Persisk mundblæst glas. Hånddekore-
ret / håndlavet porcelæn. Keramik med 
persiske motiver. Håndtrykte duge. Per-
siske kakler. 
 

Besøgshaven i Nørreby 11:30-16:30 

Kom ind i Arne Andersens have og se 
hønselabyrinten og hør om Femøbæn-
kene.  
 

 

Turismens dag på Femø, lørdag den 7. juli 

Turismens dag 2017 -  Afsløring ved borgmesteren af  Stor Amalie på stol  
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Mark-til-Park projekt. Havevandring 
11:30-16:30 

v. Bent Danielsen Langemose 24 

I haven er der spor af fortidens projekter: 
forfædrenes bondehave langs det gamle 
stuehus i den nuværende bærhave, den 
professionelle frugthave med op til 112 
år gamle skulpturelle kæmpefrugttræer, 
samt Farmors nye blomsterhave (fra 
1934), der i noget forenklet og omredi-
geret stand findes bag det nye stuehus. 
Der er lagt vægt på planter, der holder 
liv i mange fuglearter, men det tiltrækker 
også mange mindre dyr, ikke mindst 
insekter. 
 

Lav din egen sølvring 11:30-16:30 

I det det lille sølvsmedeværksted i Klub-
huset, Damstrædet 26, kan du med vej-
ledning af Lis og Jørgen Larsen, Femø 
Design, lave din egen fingerring i sølv – 
og det koster kun 50,00 kr. inkl. materia-
ler pr. ring. Samme sted sælges der 
Femø Design sølvsmykker. 
 

Bag din egen pandekage  
11.30 – 16.30 

Ved shelterne på idrætspladsen, 
Damstrædet 26, kan du tage en pause, 
og bage en pandekage for 5 kr. sammen 
med Mona og Christina. 
 

Arbejdende værksteder ved ”Huset 
ved Vejen” 11:30-16:30 

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 Sø-
rensen har stillet sin væv op. 
 

Besøg Sletterspidsen  
Femøs Sydspids  
11:30-16:30 

På Sydspidsen af Femø ligger en af 
øens bedste strande, og på Sletteren er 
der får, man gerne må klappe. Få ad-
gang til Sydspidsen ad stien fra Sletter-
gården, Krangs Stub 25. Anne og Je-
sper byder på kaffe og saftevand på 
gårdspladsen 

Femø Museum 11:30-16:30 

På øens lille museum på Kirkehældevej 
44 i Sønderby fremviser Svend Leo Jen-
sen og Ebbe Jacobsen ting og sager 
med tilknytning til Femø. Her er oldtids-
sager, gamle køkkenredskaber og værk-
tøj med mere.   
  

“Elmelund” Madsens Vænge 2, Søn-
derby 11:30-16:30 

Pensioneret Femølæge, Klaus Falbe 
Hansen, udstiller billeder med motiver af 
Femø. 
Desuden et lille loppemarked med ting 
fra gården. 
 

Loppemarked på Kinnerupgård  
11:30-16:30 

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. 
  

Salg af Femø produkter på Præste-
gården 11:30-16:30 

Salg af bl.a. honning, husflid, Femø blu-
ser og æblemost. 
 

Lokalhistorisk Arkiv 11:30-14:30 

På 1. sal i Præstegården står arkivleder 
Palle Sørensen klar til at vise,  
hvad arkivet opbevarer af foto og andre 
arkivalier 
  

Shop D’Okay Kirkehældevej 22 · 
50434282 eller 6066587 

Kom og kig i vores lille butik. Her er nyt 
og gammelt, men ingen skrammel. Du 
finder bl.a. delikatesser, gode vine, 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´. 
 

Femø Kirke: kontinuerlig rundvisning, 
musik og foredrag 11.30-13.30 

Kirkens organist Henriette Pedersen 
spiller populær orgelmusik, medens vi 
veksler mellem menighedsrådsformand 

Lis Christoffersen, der fortæller om 1500
-talskirkens historie, bygninger og inven-
tar og Peter Heiberg, der fortæller om 
Stefan Viggo Pedersen kalkmalerier. 
 

Femø Jazz Festival sælger billige bil-
letter 11:30-16:30  

Femøs ikoniske jazzfestival sætter i år 
svingninger i Smålandshavet for 49. 
gang. Besøg festivalens stand på Femø 
Havn. Her kan du se årets plakat, kigge i 
programmet og købe billetter med en 
klækkelig rabat. Normalprisen er 1.350 
kroner, men denne dag sælges billetter-
ne til 1.100 kroner. Vi byder på kaffe og 
kage til gode priser. Du er også velkom-
men til at gå en tur ud på den naturskøn-
ne jazzplads (Darrehøjvej 1), hvor frivilli-
ge kræfter er ved at gøre klar til festiva-
len, der i år afholdes fra den 31. juli til 
den 5. august. Vi glæder os til at hilse på 
dig! 
 

Fotokonkurrence, "Turisme på 
Femø". 
Tag et kreativt og sjovt billede, som af-
spejler turisme på Femø.  
Konkurrencen starter på turismens dag, 
og den dag burde der være rigeligt med 
motiver. 
Fang f.eks. besøgende der deltager i en 
vores sjove aktiviteter eller en flok børn 

der leder efter de fine indbyggere i 
"Eventyrstrædet". Billedet skal emme af 
turisme. 
Fotografierne skal sendes elektronisk til 
taleroret@gmail.com senest d.10. au-
gust 2018. 
Bidragsyderne skal være indstillet på at 
fotografierne offentliggøres på internet-
tet. 
Der bliver fine Femø præmier og en 
udstilling af alle deltagerbillederne. 
Vinderne offentliggøres i september 
nummeret af Talerøret. 

Der tages forbehold for ændringer i 
programmet 
    Venlig hilsen Femø Beboerforening 

Musik på Turismens dag 
Oplev Claus og Fluerne ved havnen,  

rundt omkring på øen og efter middagen på kroen. 
 

Allerede som ung kendte Claus til Storm P.’s forunderlige og finurlige univers. 
Claus fik en Storm P. kalender og lavede et dogme, hvor han hver måned valgte en Flue 
og skrev en sang inspireret af denne. Nu synger og spiller Claus og Fluerne alle vegne, 

hvor der er lyst til en sang. Det er sange på dansk. Nogen gange konkret om folk og oplevelser. Andre gange mere 
abstrakt, hvor lytteren udfordres, som når man betragter et maleri, der ikke forestiller noget!? Claus fortæller sine 
historier, og det er aldrig kedeligt. 

Fællesspisning på Femø Kro  
På Turismens dag er der fællesspisning kl. 18.00  

med efterfølgende musik og hyggeligt samvær for turister og øboere 

 

Middagen består af  buffet med to slags kød og salater, is og frugt til dessert.  
Kuvertpris kr. 165, musik kr.25,-; i alt kr. 190,-  
Vær hurtig og bestil bord nu på 5471 5009 

Gratis krobus til og fra færge. Sidste færgeafgang fra Femø kl. 22:00  
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Hovedpunkter og pointer i Bestyrelsens Beretning til Generalforsamlingen i Femø Be-
boerforening 24. marts 2018 på Femø Kro 

 

Hele beretningen kan ses på femo.dk 

 

♦ Nyt færgesamarbejde og ny færgeteknologi: 
Der er god fornuft i en fælles reservefærge, som kan sættes ind på alle færgefarter ved behov på 
grund af reparationer.  
Ny hybridfærge er nok ikke ”lige på trapperne”, men det er godt, at vi er en del af en sådan mulig-
hed. Vores færge ”Femøsund” holder jo ikke evigt.  
 

♦ Den blå landevej 
På den lange bane – eller skal vi sige varige sejlads – efter den blå landevej er gennemført som løs-
ning i 2020 får vi fuld gavn af princippet om samme pris på vandet som på landet.  
 

♦ Det Gule Magasin 

Som ejere af ”Det Gule Magasin” har vi 2 ufravigelige krav til vilkår for udlejning af butikken: 
Der skal ikke permanent støttes med kontingentkroner fra Beboerforeningen – og butikken skal være 
åben hele året. 
 

♦ Nye høkere på havnen 

Vi glæder os over de nye høkere og den fine opbakning til dem – og – jeg vil slutte denne del med 
at opfordre jer alle til at købe varer hos Høkerne på havnen.  
 

♦ Døgnplejesagen fra Fejø 

Vi ser frem til, at man kan få samme vilkår med døgnpleje på øerne, som i resten af Danmark. Vi 
kan takke initiativtagerne på Fejø for deres kompetente indsats og hjælp til, at vi opnår dette resultat. 
 

♦ Busdrift på Femø 

Vi må håbe det bedste for vores forslag om bedre busdrift i forhold til nu. Spørgsmålet tages op igen 
i Økontaktudvalget og videre til behandling i Teknisk udvalg. 
 

♦ Bredbånd uden for de røde streger: 
Vi fortsætter indsatsen for at få ordentligt bredbånd på rimelige vilkår til de yderst beliggende ejen-
domme på Femø. Det kan godt blive et hektisk forår med den opgave, og den er nok fortsat svær. 
 

♦ Turisme: 
Kan vi styrke turistarbejdet yderligere ved et tættere samarbejde mellem ”erhverv” og ildsjæle – så 
skal vi gøre det. 
 

♦ Fælles projekter og arrangementer: 
Vi på Femø er kendte for et højt aktivitetsniveau og vilje til at hjælpe hinanden og fællesskabet. Det 
skal vi forsøge at brede endnu mere ud. Og vi skal holde fast i det muntre fællesskab, hvad enten vi 
slår os løs på kroen eller slider med praktiske opgaver eller møder. Vi har brug for alle, der vil være 
med. 
 

♦ Renovering af havnen 

”Stenbideren” skal sammen med havnerenoveringen tiltrække flere turister og dermed øget omsæt-
ning på Femø – også hos kro og høkere. 
 

♦ Valget til Ø-kontakter: 
En ny bestyrelse må prøve at finde en bedre løsning end de nuværende valgregler. 

FBF Generalforsamling - Formandens beretning 
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Stemningen ved general-
forsamlingen var god lige 
fra starten af.  
Der var mødt 45 medlemmer op, 
og i løbet af de tre timer, general-
forsamlingen varede, gjaldede 
klapsalverne gang på gang gen-
nem krosalen.  
 

Bestyrelsens beretning  
blev aflagt af fungerende for-
mand, Ulrik Andreasen, idet tidli-
gere formand og økontaktmed-
lem, Jørgen Larsen, havde valgt 
ikke at genopstille til økontaktud-
valget og derfor også var trådt ud 
af bestyrelsen. Der blev klappet 
af beretningen, og der blev klap-
pet af Jørgen Larsen, som blev 
takket for sin store indsats for 
Femø, hvor han altid er gået for-
rest med praktiske opgaver, og 
han har lovet også i fremtiden at 
gøre en aktiv indsats. 

 

Ø-kontaktudvalget 
Chris Grube Pedersen orienterede 
om arbejdet i økontaktudvalget. I 
det forløbne år har der været me-
get fokus på hjemmeplejesagen, 
som nu nærmer sig en god afslut-
ning. Der blev klappet ivrigt, da 
Chris fortalte, at byrådet på deres 
møde torsdag d. 22/3 besluttede 
at svare Ankestyrelsen, at beboer-
ne på småøerne fremover vil kun-
ne få døgnpleje på lige fod med 
folk på Lolland.  
 

Et andet emne, som vakte begej-
string, var udsigten til at få reno-
veret havnen med ny belægning. 
På grund af vejrlig og miljøgod-

kendelser, der skulle i hus først, 
var projektet blevet udskudt no-
get. Chris fortalte, at Park og Vej, 
Lolland Kommune, havde vundet 
licitationen og snart ville gå i 
gang med arbejdet. Hele forsam-
lingen tilkendegav deres opbak-
ning til ønsket om at få opført et 
nyt havnehus ”Stenbideren”, som 
foreløbigt er på ansøgningsstadi-
et. 
 

Turboudvalget  
(som står for TUR-isme og BO-

sætning) meddelte, at Turismens 
dag i år bliver d. 7. juli. Der ar-
bejdes ihærdigt på at udbrede 
kendskabet til Femøs livsalighe-
der gennem både trykte og digita-
le medier. For at styrke det lokale 
samarbejde i turismeerhvervet på 
Femø var der planlagt et turisme-
møde på Femø, hvor turistchef 
Mare Louise Friederichsen ville 
deltage og holde oplæg. 
 

Ø-sammenslutningen 

Ove Roug, kontaktperson til Ø-

sammenslutnngen, havde i forbin-
delse med evaluering af tilskuds-
ordninger på færgeområdet været 
på rundtur til samtlige selvstændi-
ge på Femø, som alle gav udtryk 
for tilfredshed med den ordning, 
der er nu med tilskud til erhverv. 
– At Lolland Kommune får et 
meget begrænset tilskud til Den 
blå landevej er vi til gengæld alle 
sammen utilfredse med, men når 
Den blå landevej endeligt gen-
nemføres i 2020, får vi fuld gavn 
af princippet om samme pris på 
vandet som på landet. 
 

Regnskab og budget 
Kasserer Marie Jakobsen fik 
klapsalver for sit store og grundi-
ge arbejde med regnskab og bud-
get, men der blev udtrykt bekym-
ring for foreningens økonomiske 
situation. Der har i det forløbe år 
været mange ekstraordinære ud-
gifter, bl.a. har det tæret i Det gu-
le Magasins økonomi at skifte 
høker, idet den nye høker er star-
tet med at have huslejefri i vinter-

perioden, da bestyrelsen har prio-
riteret opgaven med at sikre en 
helårskøbmand. I det kommende 
år vil bestyrelsen have fokus på at 
skaffe flere indtægter og holde 
endnu bedre øje med udgifterne. 
Et medlemsforslag om kontin-
gentstigning blev diskuteret og 
sat til afstemning, der var dog 
flertal for bestyrelsens forslag om 
uændret kontingent i år. 
 

Vedtægtsændringer 
På sidste års generalforsamling 
var der en lang drøftelse af for-
slag til vedtægtsændringer, som 
blev vedtaget af de tilstedeværen-
de, som ikke udgjorde 2/3 af 
medlemsskaren. Derfor skulle de 
til afstemning igen og blev vedta-
get med stort flertal, idet kun en 
stemte imod. 
 

Valg til bestyrelsen m.m. 
Næste afstemning gjaldt valg af 
tre bestyrelsesmedlemmer. Af de 
seks opstillede kandidater opnåe-
de Ulrik Andreasen genvalg og 
Tommy Olsen og Birte Harritsø 
blev nyvalgte medlemmer af be-
styrelsen. Marianne Kyhl Engel-
hardt og Annette Hellwing blev 
suppleanter uden modkandidater. 
Da både Esben Roug og Palle Sø-
rensen var villige til genvalg som 
revisorer var det valg hurtigt kla-
ret med en klapsalver. Bjarne 
Hilsløv blev valgt til revisorsup-
pleant. 
Til sidst blev Henning Grenaa og 
Lis Christoffersen, som havde 
valgt ikke at genopstille, takket 
for deres indsats. Vi klappede 
igen og grinede af, at kroen hur-
tigt måtte finde nogle flasker 
frem til de tre afgående bestyrel-
sesmedlemmer, fordi gaverne på 
grund af en misforståelse ikke var 
til stede.  
 

På femo.dk kan man læse et 
mere udførligt referat af gene-
ralforsamlingen. 

 

ILB 

Referat fra FBF generalforsamling den 24. marts på Femø Kro 
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TURISMEMØDE PÅ FEMØ KRO 

Turister går ikke op i kommunegrænser   
Samarbejde på kryds og tværs er et must 

Sjældent har så kompeten-
te musikere givet koncert 
på Femø, som det skete 
den 28. april på kroen.  
 

”Det yderste hav” er en trio fra 
Sønderho på Fanø, med Jeppe 
Brixvold, vokal, Peter Uhrbrand, 
violin og Jørgen Bjørslev, guitar. 
Alle med en solid professionel 
baggrund. De tre har gennem en 
årrække arbejdet med at bevare 
Sønderhoning, en dansemusik 
der rækker tilbage gennem år-
hundreder.  
Trioen spillede i et par timer, kun 
afbrudt af en kort pause. Især var 
Jeppe Brixvolds sang bemærkel-

sesværdig, dyb, rusten og næsten 
meditativ. Men de to andre lod 
ham ikke noget tilbage.  Og ind 
imellem underholdt Peter 
Uhrbrandt med anekdoter og ud-
dybende omtale af musikformen 
fra Fanø, der er helt unik. 
At aftenen overhovedet kom i 

stand – musikken var gratis! - 
skyldtes en finansiering fra Er-
hvervsstyrelsen, der på den måde 
har sørget for at Sønderhoningen 
kan blive formidlet til mange af 
de danske småøer. Tovholder på 
Femø var Ove Roug, fra Beboer-
foreningens bestyrelse. Tak for 
det. Virkelig helt enestående med 
så god og usædvanlig kvalitet på 
øen. 
Det gjorde bestemt heller ikke 
aftenen ringere, at vi forud kunne 
nyde kroens gode mad, afstemt 
med musikken: gratineret fiskeret 
og krydret kalveragout. 
 

/Stig V.S. Hansen 

Suveræn musikoplevelse på Femø Kro 

Turistchef Marie Louise Friede-
richsen  havde de ca. 30 veloplag-
te deltagere i sin hule hånd, da 
hun på  turismemødet på Femø 
Kro d. 25/4 holdt  et meget ind-
holdsrigt og inspirerende oplæg 
om, hvordan turismearbejdet er 
organiseret på Lolland-Falster, og 
hvordan vi kan styrke turismeind-
satsen ved at satse mere på samar-
bejde, mangfoldighed, brug af 
digitale virkemidler og formidling 
af det unikke.  
 

Hun præsenterede os bl.a. for lag-
kagemodellen, som på billedlig 
vis forklarer om markedsføring. 
Fadet er organisationerne 

Bunden er alle de ting, som bare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skal være i orden - skilte, veje,  
toiletter osv. 
Syltetøj er tilbud – overnatning, 
restauranter, sommerhuse, museer 
Flødeskummet er de ekstra tiltag, 
vægtere, kunstture, naturguider, 
dekorerede bænke 

Krymlen er unik sales point, es-
sential  sales point – alt det der 
spiller på information og følelser– 
glæden ved vinden i håret og den 
store himmel 
Lysene er events – de særlige ting, 
der lyser op og gør at folk udefra 
ser os—Turismens dag 

Måske til nogen events klogt at 
have en dronning/konge der får 
opmærksomhed – en landskendt 
ambasadør? 

 

Marie og Inge
-Lise præsen-
terede Femøs 
turistmateria-
le, både hvad-
vi har på papir 
og på de digi-
tale platfor-
me. Denne 
aften blev pa-
letten udvidet, 
da Marie Lou-
ise havde den 
nye fælles Ø-

folder med til 
os lige fra trykkeriet, den var nær-
mest varm endnu. 
En ”brainstorm-runde” affødte 
mange gode ideer, som vi arbej-
der videre med i turbo-udvalget 
og bestyrelsen. 
Vi snakkede desuden lidt om øko-
nomi, da beboerforeningen bliver 
nødt til at blive bedre til at kradse 
lidt penge ind ved alle de forskel-
lige arrangementer, som forenin-
gen står for eller er medarrangør 
af. 
Til sidst tog vi fat på planlægning 
af Turismens dag d. 7. juli 2018
                             
     ILB 
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For 49. gang sætter 
Femø Jazz Festival øen 
på den anden ende i 
starten af august. Billet-
salget og årets program 
blev traditionen tro of-
fentliggjort i Islands 
Brygge Kulturhus i Kø-
benhavn den 7. marts, 
og musikken spænder 
bredt fra det legendari-
ske Dutch Swing Col-
lege Band, der spillede 
de første toner i Holland 
under den tyske besæt-
telse for 75 år siden, til The Vooo 
Ca Ray, der er et nyt band fra Aar-
hus, der mestrer en blanding af 
jazz og funky old school r’n’b. 
New Orleans-jazzen er selvfølge-
lig grundtonen, og i år er festiva-
len stolte af at præsentere Rode-
rick Paulin fra jazzens fødeby. 
Han er en ung saxofonist, der både 
er velbevandret i traditionelle og 

nyere jazzformer. Paulin-familien 
er en af de mest kendte musikerfa-
milier, som New Orleans er så rig 
på. Roderick Paulin begyndte at få 
undervisning, da han var otte, og 
han var så talentfuld, at han hurtigt 
kunne blive medlem af sin navn-
kundige fars band - The Doc Pau-
lin Dixieland Jazz Band. 
På Femø Jazz Festival skal han 

være gæsteinstruktør for 
de unge musikere på Ma-
sterclass 2018, og så gi-
ver han den gas sammen 
med Fessor’s Jazz Kings 
både fredag og lørdag i 
teltet. 
De mindste jazz’ere kan i 
år glæde sig til Æsken, 
der vandt Danish Music 
Awards børnejazzpris i 
2017. Æsken spiller kon-
certer, laver musikteater 
og kreative workshops, 
hvor publikum inddrages 

aktivt. Alle er velkomne til at hop-
pe, danse og synge onsdag den 1. 
august kl. 11.30. Der er gratis ad-
gang og en forfriskning til alle 
børn og barnlige sjæle. 
 

Køb billetter og læs mere på  
femoejazz.dk.              
 

     LBJ 

Stort navn fra New Orleans og prisvindende børnejazz 

Når dette nummer af Talerøret 
udkommer, har Femø netop haft 
besøg af Tine og Sarah, de to unge 
Ødysséfarere. På deres blog opdag
-øer.dk/projekt-odysseen  fortæl-
ler de om deres projekt: 

Hvad? Fra marts til september 
2018 drager vi på opdagelse i ø-

riget og rejser rundt til 37 øer i 
Danmark. Det bliver et eventyr. Et 
eventyr, vi kalder Ødysséen. Gen-
nem kortere og længere ture til 
små og større danske øer, vil 
vi  blive klogere på livet og mu-
lighederne på øerne. Vi vil jagte 
natur- og kulturoplevelser, opsøge 
lokale historier og ildsjæle – og 
finde ud af, hvilke friluftsaktivite-
ter, festivaler og specialiteter øer-
ne byder på. I kan følge vores rej-
se på vores blog og på Facebook 

og Instagram. 

Hvorfor? Vi er en del af en gene-
ration, der flyver verden rundt ef-
ter bogen “1000 steder du skal se, 
før du dør”, men stadig aldrig har 
været på Avernakø eller kørt over 
Storstrømsbroen. Vi er også en del 
af den mest klimabevidste genera-
tion nogensinde – som dog allige-
vel ser det som en menneskeret at 
flyve sydpå et par gange om året. 
For os er det tid til at lægge Lone-
ly Planet og sulten på fjerne egne 
lidt til side og i stedet finde Dan-
markskortet frem. Med mere end 
400 øer er Danmark et af de stør-
ste ø-riger i Europa – men vi ken-
der nærmest kun en håndfuld af de 
største. Det næste halve år vil vi 
vende blikket indad og blive klo-
gere på vores eget land. Vi vil op-

søge de eventyr, der venter rundt 
om hjørnet  – på Fejø, Fanø, Fur 
og de 34 andre øer, som vi rejser 
rundt til på vores Ødyssé. 

 
Tine og Sarah 

 

Rundrejsen Ødysséen  
 

odyssé; [odyˈseˀ], langvarig og begivenhedsrig rejse, fortælling eller andet forløb 

ø; [ˈøˀ], landområde der er omgivet af vand på alle sider, og som ikke er et kontinent 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 

Juni– Juli—August 

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 17. juni……………………………………………………………….……………. kl. 13.00  3.s.e.trin. 
  

Søndag 15. juli….……………..…………………………………………………………….kl. 13.00  7.s.e.trin 

  

Søndag 19. august…..………………………………………………...…………..……….  kl. 13.00  12.s.e.trin 

 

 

Onsdag den 5. september kl. 19.00  ”Vi synger solen ned” i Femø Kirke 
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FEMØ KLASSISK 2018 – kunstnere : 
 

4. juli 
Tine Lilholt  

er kendt fra sine mange år i Lars Lilholt band. Tine spiller både fløjter og har-

pe og er et geni til at finde ind i fløjtens sjæl i sine flotte improvisatio-

ner. Tine vil ligeledes ved denne koncert spille harpe, som hun nu mestrer og 

vil akkompagnere på dette svære instrument. 

Pigerne vil blive professionelt understøttet af pianist Knud-Erik Thrane, som 

med sin indføling og smukke harmonier vil fuldende trioens ramme for en 

meget hyggelig og stemningsfyldt koncertoplevelse. 

"Den Unikke Trio" har arbejdet sammen i 10 år og har med succes rejst rundt i landet, hvor der al-

le steder bliver meldt om fulde huse, og gruppen har fået virkelig gode anmeldelser. Trioen startede 

som en julekoncert Trio, men spiller nu hele året rundt, med et repertoire, som består af traditionel-

le danske, svenske, norske mere eller mindre kendte sange, instrumentalnumre, som kan være både 

lidt klassiske og nyere, samt egne kompositioner. 

 

18. juli 
Trine og Josefine Opsahl 

En koncert med Josefine Opsahl på cello og Trine Opsahl på keltisk harpe. 

Repertoiret består af egne kompositioner. Musikken er melodiøs og inder-

lig med et strejf af irsk og nordisk folketone. Det er musik til fordybelse og 

eftertanke. 

Josefine er klassisk cellist fra konservatoriet i København og har sammen 

med Trine udgivet to albums, "Leaving my Silent Empty House" og "Unbroken Dreams". Trine kom-

ponerer duoens repertoire og Josefine er medkomponist og arrangør. 

En koncert kan kombineres med fortælling om den keltiske harpe og om celloen.  

 

25. juli 
In Consort  

er en kvartet bestående af fire af Danmarks førende blokfløjtespillere. De er 

alle uddannede på såvel Det kgl. danske Musikkonservatorium som på kon-

servatorier og universiteter i udlandet. 

In Consort spiller først og fremmest musik fra renæssancen og barokken, 

og de krydrer desuden deres koncerter med musik fra vores tid. Fløjterne er 

kopier af de gamle instrumenter. 

In Consort er en gammel engelske betegnelse for at følges ad i enighed og harmoni. Medlemmer-

ne af kvartetten har alle fire vidt forskellige musikalske ståsteder i både det danske og det uden-

landske musikliv. ”At kunne samle vores forskellige erfaringer og idéer i enighed og harmoni er for 

os netop det, der skaber musik” 

 

8. august 
Gitte Nyholm Klausen Duo 

Gitte Nyholm er fløjtenist og organist uddannet på Det Kongelige Danske Musik-

konservatorium. Hun bliver akkompagneret af pianist Berit Juul Rasmussen – ud-

dannet på Syddansk Musikkonservatorium. 
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Vi har nu overstået ”De lyse 
nætter” men det forhindrer os 
ikke i, at vi skal synge solen ned 
endnu en gang i Femø Kirke.  
 

Dette vil være den sidste gang i 
2018. 
Konceptet er det samme, som før-
ste gang vi sang solen ned. Vi 

begynder med en lille andagt, 
dernæst solo optræden og fælles-
sang, denne gang med Jeanette 
Ulrikkeholm. 
Jeanette Ulrikkeholm bliver om-
talt som den lille dame med den 
store stemme, og hun akkompag-
nerer sig selv på guitar, guitarlut 
og cello. 

I lighed med vort første arrange-
ment vil der i løbet af aftenen bli-
ve budt på et glas vin eller æble-
most med tilhørende snacks. 
 

På vegne af menighedsrådet  

Lis. 

Vi synger ”solen ned” i Femø Kirke.  
Onsdag den 5. september kl. 19.00 

Afsked med Mogens Warrer 
Journalist på Folketidende 

Mogens Warrer kvitterede med et 
takkebrev, hvor han bl.a skrev: 
 

Mange tak for jeres besøg ved 
min afskedsreception og for at I 
var med til at gøre den minderig - 
men også lidt vemodig. 

Og tak for gaven fra øen, nu kan 
jeg smage på Femø, og det væk-
ker mange minder. Jeg har altid 
nydt at komme til Femø, nydt 
jeres utrolig kønne natur og jeres 
særpræg, de mange dejlige men-
nesker der bor på jeres ø. 

Tak for læserbrevet Helga, ja, 
den traktor husker jeg så godt.... 
Jeg håber I fortsat kan trænge 
igennem på avisen med jeres 
budskaber, og så vil jeg nyde at 
følge det som læser. 
     mw 

Femø Kulturkreds 

 

Sæsonen starter med planlægningsmøde torsdag d. 20. september kl. 19.00 i Præstegården. 
Mødet er for alle, som ønsker at deltage i bogmøder, teaterture og andre kulturelle arrangementer, og som 
gerne vil have indflydelse på programmet. Alle bedes denne aften medbringe en vittighed.   
          
             Venlig hilsen Inge-Lise 

Tidligere formænd for FBF til afskedsreception 

Mogens Warrer er gået på pension efter mere end 50 år i jour-
nalistfaget. Han har i mange år været Femøs trofaste kontakt 
og skrevet engageret om stort og småt fra øen, sådan som det 
også fremgår af Helgas læserbrev, som chefredaktøren citere-
de fra i sin takketale til Mogens. Læserbrevet blev bragt i Fol-
ketidende side om side med billeder fra afskedsreceptionen. 

Læserbrev 
Tusind tak, Mogens Warrer! 
 

Vi mødtes første gang, da jeg 
som frustreret mor til 4 skolebørn 
blokerede Femøfærgen. Børnene 
fra Femø måtte meget tidligere 
op end Fejøbørn, for færgerne 
skulle dele færgelejer, da den ene 
skulle repareres. Igen, igen skulle 
det gå ud over Femøboerne og 
Fejøboerne slap billigt. Desværre 
hjalp det ikke, men et langt ven-
skab tog sin begyndelse. Hvis der 
opstod problemer med politiker-
ne, som sjældent er meget lydhø- 

 

re, hjalp det lige at ringe til Mo-
gens og bede om at få forsiden! 
Fordi, en lille ø som os har jo 
altid behov for at blive set og 
hørt, så vi ikke skulle drukne i 
Smålandshavet og blive glemt 
langt derude. Du har altid formå-
et at bakke os op, og det vigtigste 
var, Du skrev faktisk det, vi for-
talte! En lydhør journalist som 
skriver sandheden...! Du havde 
nok ikke fået job på Ekstra Bla-
det eller Se og Hør!!!  
Hvis det var muligt for Dig, tog 
Du en tur til Femø og skrev f.eks.  

 

om turismedagen og gik på jagt 
med Dit kamera og det gav flotte 
billeder! 
Vi har altid holdt af at læse Dine 
indlæg i Folketidende, som gav 
et billede af situationer her og 
nu! 
Vi håber, Du får tid til alt det Du 
nu gerne vil! 
Tusind tak for al Din journalisti-
ske Støtte og varme! 
 

Helga Frederiksen 

Issemosevej 15 

4945 Femø 
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….oftest kun et par dage 
ad gangen, med rumpen i 
vejret og fjerner vedbend, 
brombær og anden ikke 
ønskelig vegetation om-
kring Damstrædet 17?  
 

Væk igen med færgen, når der 
begynder at se beboeligt ud - ind-
til næste gang stormen har væltet 
et træ på den lille grund. 
Det hele begyndte for ca. 65 år 
siden, dengang færgeforbindel-
sen til Femø gik fra Bandholm. 
Med kaptajn Bloksbjerg ved roret 
lagde færgen først til ved Askø, 
fortsatte til Fejø og kom til sidst 
til Femø.  
De to studerendes tur på stop fra 
København til Bandholm var 
tidsmæssigt ikke så let at afpasse 
til færgetid. Den flinke kaptajn 
lod os så overnatte på færgen. 
Gratis og koldt. Men det var det 
værd. Jeg lille vendelbo tabte ik-
ke bare mit hjerte til Valdemar 
Danielsens Erik, men også til 
hans store dejlige familie og den 
skønne ø. 
Svoger Ebbe har just afleveret 
skøder på slægtsgården tilbage til 
1700-tallet til Palle Sørensen på 
lokalarkivet. 
Palles mor Karen, som jeg havde 
fornøjelsen af at besøge to gange 
i hendes sidste leveår, fortalte, at 
hun og Herluf plejede at spøge 
med, at de boede på gårdsplad-
sen. Nemlig på den grund, hvor-
fra slægtsgården blev udflyttet i 
1878 til placeringen på Nystæn-
gevej 10.  

Ingeborg og Valdemars nærme-
ste naboer var Marie og Bertel 
Jacobsen med døtrene Ketty og 
Åse. Der var daglig kontakt, star-
tende med telefonisk morgenkon-
ference de to svogre imellem. 
Tog min svigermor telefonen lød 
det i røret "Er det Valdemar?" og 
Ingeborg: "Nu skal jeg kalde på 
ham." 

Familierne mødtes om aftenen 
med frugtgrød og badetøj med 
omklædning i det med salpeter-
sække beklædte skur ved Bertel 
og Maries strand, hvor også sene-
re vore drenge oplevede, det var 
godt at stryge rejer. 
Familiesammenkomsterne var 
fantastiske. De var så store, at der 
var middage to dage i træk. 2. 
dagen var det "de unge",  
 

Jeg holdt meget af min svigerfar 
og har endnu i levende erindring 
den præsentationstur af øen han 
gik med Erik og mig en kold vin-
terdag gennem Sønderby og for-
talte om Peter Lock og hans hus 
mellem lægebolig og den legen-
dariske købmand Sørensens bu-
tik. Gennem frugttræerne ned i 
bækken, stien stejlt op mod den 
gamle skole, hvor øens øverste 
lovgivende og udøvende magt 
sognerådsformand og sognefoged 
knaldede sammen på cykel uden 
lygter i mørket, ad Krangen, som 
senere, da vejnavne kom officielt 
til øen, kom til at hedde 
Damstrædet, forbi det der i hans 
barndom var den stråtækte poge-
skole, de gamle trapper med ge-
lænder og den smukke gamle 

stråtækte skole.  
Valdemar nåede at opleve sit før-
ste barnebarn, vores Klavs blive 
et år, før han døde ved juletid 
1956. Min svigermor ville ikke 
beholde gården efter min sviger-
fars død - og min svoger Ebbe, 
som var landmandsuddannet hel-
ler ikke.  
Det skar mig i hjertet, og glad var 
jeg, da Peter Jensen solgte os 
Damstrædet 12. Den gode histo-
rie om forvandling af et hus, der 
var forladt som menneskebolig, 
en dør med savet adgang til høn-
sene og huller i det stråtækte, til 
et primitivt, men velholdt drøm-
mehus med blåmalede døre og 
vinduer, må vente. Ligeledes dets 
endeligt ved brand i 1984, og 
derefter køb af Damstrædet 17.  
Jeg er nu vicevært, med frihed til 
at skalte og valte, for min yngste 
søn Daniel, som måske engang 
får tid til at besøge sin ejendom. 
Jeg holder det beboeligt så vidt 
muligt og har tid til det for alle 
de andre aktiviteter, jeg har gang 
i.  
 

Af slægtsgården er stuehuset be-
varet. De smukke røde bindings-
værks-udbygninger og det mor-
somme dashus med zinkkasse 
under direkte til mødding med de 
sociale tre huller i kassen - det 
lille hul afpasset til barnerumper, 
er selvfølgelig også væk. 
 

Ulla Tarp Danielsen 

Rosenstandsvej 15, 2920  
Charlottenlund. 

Nystængevej 10 Damstrædet 17 

 

 

HVEM? HVORFOR står en gammel kone…. 
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FIF´s bidrag til Talerøret 
Fiskeri:  
 

Lørdag den 5. maj fra kl. 8.00 - 
12.00 afviklede foreningen i sam-
arbejde med købmanden vores 
årlige Hornfiskekonkurrence. Der 
var 11 deltagere, som nød godt af 
købmandens frisklavede morgen-
kaffe og morgenbrød. 

Konkurrencen blev vundet af Pe-
der Lund Madsen, der fangede 
den tungeste  hornfisk, 384 gram. 

Der blev fanget rigtig mange 
hornfisk. Lidt efter kåringen var 
overstået, kom de sidste fiskere 
med en bunke hornfisk, men hel-
digvis var deres tungeste hornfisk 
2 gram lettere end vinderfisken. 
Købmandsfrue Lisa overrakte 
gavekortet på 200 kr. til køb hos 
købmandsforretningen og for-
manden overrakte vandrepoka-
len. I evalueringen kom et ønske 
frem om at afholde konkurrencen 
fremover fra kl. 10.00 til kl. 
14.00, da man tilsyneladende fan-
ger flest hornfisk midt på dagen. 
  

Generalforsamlingen:  
 

Tredje gang blev lykkens gang, 
da vi efter to aflysninger på 
grund af vejrforhold, kunne holde 
generalforsamling den 12. maj i 
Præstegården. Formandens beret 

ning blev godkendt ligesom kas-
serens regnskab. Ole Skibdal og 
Eileen blev genvalgt til bestyrel-
sen, Pia Christensen som supple-
ant. Sussie Brøchner-Nielsen 
blev genvalgt til revisor. Kontin-
gentet til gymnastik bliver 300 
kr., kano og kajak 100 kr. og pas-
sivmedlemskab 20 kr.  
 

Fodboldbanen:  
 

Fra mandag den 25. juni til den 
27. juli kan der spilles fodbold på 
sportspladsen i Bækkenet. Alle er 
velkomne til at bruge banen, dog 
ser vi gerne, at forældre til min-
dreårige børn tager ansvar for 
deres unger. Torsdag den 2. au-
gust kl. 15.00 afholder vi den tra-
ditionsrige fodboldkamp mellem 
Kvindelejren og øens ungdom  på 
sportspladsen. Forinden vil der 
være en opvarmningskamp mel-
lem “dem der er eller har været 
fastboende” og “All Stars”. Se 
opslag på tavlerne. 
 

Kano og kajak:  
 

Aktivt medlemskab koster kr.100 
for hele sæsonen. Alle medlem-
mer kan gøre brug af vores 5 ka-

jakker og en kano, der står ved 
stranden for enden af Nystænge-
vej. Man skal skrive under på, at 
aktiviteterne foregår på eget an-
svar, at man overholder Søfartens 
Sikkerhedsregler, og at man selv 
kontrollerer, at udstyret er i or-
den. Indmeldelse og afhentning 
af nøglen til kajakkerne foregår 
på Madsens Vænge 2. Hvis vi 
ikke er hjemme kan man ringe 
61275251 eller 23307713. 
 

Triathlon:  
 

Distancerne er 500 meter svøm-
ning, 9,2 km cykling og 5,4 km 
løb. Hos børnene er det 500 me-
ter vandløb, 5,4 km cykling og 
2,5 km løb. Onsdag den 25. juli 
kl. 10.00 afholder vi individuel 
triathlon for børn og voksne. 
Desuden kan man stille op til du-
athlon, hvor der svømmes og 
cykles, eller cykles og løbes. Fa-
miliestafet triatlon afholdes søn-
dag den 29. juli kl. 10.00. Vi la-
ver et opslag på tavlerne, Face-
book og hos Havnehøkeren, hvis 
der er ændringer i programmet. 
 

Skraldemænd: 
 

I år står Femø Idrætsforening for 
at holde havneområdet rent under 
Femø Jazz. Vi håber, at mange 
vil give et nap med. I kan kontak-
te os på 61275251 eller 
23307713 

 

Peder Madsens Mindekon-
cert:  
 

Traditionen tro mindes vi Peder 
Madsen i haven, Madsens Vænge 
2, under Femø Jazz med en Jam 
Session. Begivenheden finder 
sted lørdag den 5. august fra kl. 
13.00 til kl.15.00, og er en del af 
det officielle Femø Jazz program. 
Overskud fra ølsalg går i år til 
Foreningen Femø Jazz. Over-
skuddet fra auktionen går til FIF. 

Femø Idrætsforening på 
cykeludflugt på Fejø. 
 

I strålende vejr og i behagelig 
selskab af Birgitte Pedersen, for-
mand for Fejø Idrætsforening, og 
hendes datter Mie cyklede 7 gæ-
ve femøboerne, hvoraf den æld-
ste er 85 år, Fejø på kryds og 
tværs lørdag d. 26. maj. Vi blev 
helbredt i " den helbredende ha-
ve” af en utrolig smuk urtehave, 
som vil gøre ethvert middelalder-
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kloster grøn af misundelse. Vi 
besøgte Fejø Kirke ligesom fe-
møboerne gjorde for mange år 
siden, inden de fik deres egen 
kirke. Vi spiste frokost ved Fejø 
Mølle, hvor Birgitte var vært til 
lagkage og kaffe, og Preben Post 
fortalte om møllens historie. I 
Dybvig Havn holdt Bernard Jep-

pesen et foredrag om Fejø Driv-
kaselaugs imponerende historie, 
hvor Bernard har brugt rigtig 
mange timer på bådene de sidste 
25 år. Vi drak flere slags cider og 
Fejø calvados, mens Kai Winter 
fortalte om Kernegårdens fanta-
stiske historie. På Fejø Skole for-
talte Birgitte om skolen, Fejø 

Idrætsforenings historie og akti-
viteterne i dag. Efter 5 dejlige 
timer på Fejø, tog vi afsked med 
Birgitte og aftalte, at vi i fremti-
den ville lave flere aktiviteter 
sammen. 

Peter Warnar 

Generalforsamlingen 

Den 28. april var der genvalg til 
alle poster. Den foreslåede ved-
tægtsændring blev vedtaget, så 
tegningsrettigheder er i overens-
stemmelse med ønsket fra vor 
bankforbindelse. Havnefoged 
Chris orienterede om tiltag på 
havnen. 
 

Søsætning 

Søren Kran sørgede for en sikker 
søsætning af bådene den 29. 
april, og den nye mastekran blev 
taget i brug samme dag. 
 

 

Renovering af Æggeskallen  
er påbegyndt, så hus og lokaler 
fremstår flot til den nye sejlersæ-
son. Der vil blive ophængt plan-
cher med havnens og færgernes 
historie, når lokalerne er malet. 
Mange gæstesejlere er glade for 
at anvende lokalerne, specielt 
hvis vejrforhold ikke er til uden-
dørs ophold. 
 

Vi ser frem til en god sejlersæ-

son og glæder os også til at by-

de gæstesejlere velkomne til en 

flot havneplads. 

Palle Sørensen 

 

Femø Bådelaug. 

Femø Pensionistforening 

 

Sommermødet afholdes på Præstegården 

onsdag den 5. september 2018 kl. 14.00. 
Første ordinære møde i vintersæsonen finder sted 

onsdag den 3. oktober 2018 kl. 14.00 ligeledes på Præstegården 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 
Vagn Pedersen 
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På Femø Havn er der nye 
indflyttere, der gør alt for 
at servicere øboerne og vo-
res mange gæster.  
 

Carsten og Lisa har næsten døgn-
åbent hos Høkeren, noget, jeg 
ikke kan hamle helt op med - 
endnu. Carsten og Lisa har 
”nedlagt” flagstangen (i samar-
bejde med Flemming Bech), 
mens jeg har valgt at hejse flaget, 
når jeg er på havnens område.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som noget nyt, har jeg indført 
kontortid, hvor sejlerne skal 
komme forbi kontoret for at beta-

le havnepenge, så jeg ikke skal 
stå i rusk og regn med blokken 
og balancere hen over skibsræk-
ken. I Kr. himmelfartsferien hav-
de jeg mit første lille mini-
jubilæum – 100 lystsejlere havde 
været i havn.  
Der har været travlt på havnen i  
den seneste tid pga. renovering. 
Vi fik efter flere forhandlingsrun-
der lov til at bevare vores utroligt 
flotte brosten, placeret rundt 
langs kajkanten. Asfalt- og be-
tonbelægningen blev brudt op og 
knust, der blev etableret nye klo-
aker og trukket nye kabler, nu 
mens ”låget” var af. Det knuste 
materiale blev genbrugt som 
fyld, inden der blev rettet af og 
de nye coloc-sten langt. Et impo-
nerende arbejde udført på rekord-
tid af dygtige fagfolk.  
 

9. maj var de tre øverste havne-
chefer i Lolland Kommune på 
besøg for at besigtige havnepro-
jektet, men også for at sige tak til 

Niels for hans mangeårige virke 
på Femø Havn.  
 

En fornyelse, der ikke er blevet 
til noget – endnu -, er 
”Stenbideren”. Havnebyggeriet, 
der gerne skulle gi’ vores gæster 
en endnu bedre oplevelse af og 
på Femø, fik i slutningen af april 
afslag fra RealDania Fonden. Vi 
søger stadig midler til projektet, 
og håber, at det vil lykkes.  
 

På havnekontoret har jeg indret-
tet et lille turistkontor, med bro-
churer fra fortrinsvis Lollands 
attraktioner. Det har vist sig at 
være til stor glæde for sejlere, 
cykelturister samt krogæster.  
Vores egne foldere har jeg netop 
modtaget, her er det især folderen 
med kortet over øen, der er popu-
lær. 

                                                                                 
Christine 

Velkommen til Femø Havn – fuld af fornyelser. 

 

Til fastliggerne i Femø Havn. 
 

Jeg vil her igennem opfordre jer til at sende mig en mail med jeres navn, tlf. og mail-
adresse på min mail: chrisfemoe@gmail.com eller ringe på mobil 23603032 
(Havnefogednr.), så jeg efterfølgende har mulighed for at kontakte jer, hvis der opstår 
spørgsmål/problemer med eller ved jeres både. 
Der er også nogle, der mangler at fremsende dokumentation for bådforsikring. (Pr. mail, 
eller i havnekontorets postkasse).  

Med venlig hilsen Chris 

Renovering af 
havnepladsen        
i gang 
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Igen i år samarbejder Femø Be-
boerforening og Femø Jazz Festi-
val. 
Nu er det ved at være tid til at 
finde jazzhjælpere til dette års 
Femø Jazz Festival. 
I år er der svingende jazz-rytmer 
på Femø i dagene 31. juli – 5. 
august. 
I år skal vi passe den store bar i 
teltet (øl, kaffe samt cocktails), 
øldepotet, sælge øl i Madsens ha-
ve til mindekoncerten, bruge et 
par folk til sekretariatet samt be-
mande fadølsvognen på havnen 
og havebaren på jazzen i efter-
middagstimerne. 
Det kunne være sjovt, hvis der 
dukkede et stort hold ”gamle” 
Femøbørn op som hjælpere, så 
jeg vil opfordre alle til at invitere 
børn og børnebørn til Femø i 

jazzugen, for vi trænger til flere 
livlige arbejdshænder. 
Til jer, der vælger at bruge nogle 
hyggelige arbejdstimer på Femø 
Jazz, vil der være et gratis arm-
bånd til hele festivalen, en spise-
billet og en øl/vand efter endt 
vagt. 
Igen i år laver vi hyggehjørne i 
den ”varme” container. 
Vagterne bliver af ca. fire timers 
længde, og man deltager i mini-
mum to, i løbet af jazzen. 
Meld tilbage hurtigst muligt, om 
du/I er interesserede i at hjælpe 
med dette hyggelige job, og angiv 
venligst, om der er dage / tids-
punkter, hvor du/I IKKE kan del-
tage i vagtplanen og skriv også 
gerne, hvis der er ønske om et 
bestemt arbejdssted. 
 

Min mailadresse er:  
chrisfemoe@gmail.com 

 

                                                                  
Med swingende jazzhilsen  

                                                                                   
Chris 

 

Tusind tak, for at I har været med til at gøre Grønlandsturen til en ekstra 
dejlig oplevelse!  

For vores afskedsgave fra jer, købte vi en hundeslædetur i Aasiaat sammen med yngste datteren og svi-
gersønnen. Turen gik udover havisen til en lille ø med en varm kilde, ikke så varm, men den frøs ikke, så 
midt i is og sne og minus 15 gr. var der klart vand. I Ilulissat tog vi en sejlads på isfjorden mellem isbjer-
gene, det var en fantastisk oplevelse, så storslået og smukt!  Billederne er fra de to begivenheder. Der var 
også penge til at købe et par små figurer skåret i rensdyrgevir, en fanger og hans viv, de står nu og pynter 
i et stort vindue i vores hus i Næstved og minder os både om Grønland og Femø. Man kan ikke beskrive 
med ord, hvor stort indtryk Grønland gør på én, men vi vil rigtig gerne bruge en eftermiddag eller aften til 
efteråret på at vise billeder og fortælle skrøner. 

Vi glæder os rigtig meget til at åbne vores lille nye shop, D`okay. Det sker lørdag d 28/6, men fredag d 
27/6 ml 13 og 17, er der "smugåbent" og hvor vi giver 15% rabat på alle varer, hvis man er fastboende 
Femøbo. Alle er selvfølgelig velkomne, men lad nu være med at købe gaver til os, vi ønsker blot, at I ta-
ger godt imod det nye tiltag på Kirkehældevej!  

                                                                                                                        Venlig hilsen Bo og Sussie 

 

Femø jazz-hjælpere 2018 
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Atter velkommen til yoga og meditation på Femø. 
 

I år vil vi især fokusere på de mere klassiske yoga asanas med tid 
og ro samt den mere restorative del til genopladning af krop og 
sind. 
Desuden en del pranayama i sammenhæng med yogaen.  
Stille gåtur og meditation ved stranden efterfulgt af en lang Yoga 
Nidra afspænding. 
Du er velkommen til at tage en med. 
 

Sted: Atter på Femø  Kursuscenter, Askhavnsvej 69 overfor kroen. 
Tid:   

Onsdag d. 18. juli kl. 19 til 21. 
Torsdag d. 19.  kl. 10 til ca.15. 
Fredag d. 20. kl. 9.30 til ca. 14.          

Overnatning:  
Femø Kro med særlige juli tilbud for 2 nætter. 
Hør nærmere på 5471 5009 

Desuden overnatning andre steder f. eks. i sheltere 
ved sportspladsen. Prøv at undersøge på Femø siden. 

 

Yderligere oplysninger og tilmelding- Kontakt 
Suzanne Friis Ratner  6013 3848 

Email: suzfriis@gmail.com 

 

Tilmelding ved betaling: 
LOF Lolland Falster, 5486 5135 / 21404358 

email:     lollandfalster@lof.dk 

 

Jeg glæder mig til at se jer. 
Mange hilsner 
Suzanne F R 

Højriis galleri og café 

Åbent fra 15. juni til 15 august, Askhavnsvej 64 tlf. 20233114 

Udstillere  
Danske og internationale kunstnere bl.a. Lidia Kozlova, medlem af det russiske akademi og lærer på det 
ældste kunstakademi i Rusland, polske  skulptører, tyske Peter Kiel, samlinger af Stribemalerenen Willi-
am Hansen, Morsømaleren Preben Wølck, Finn Petersen, Vibeke Alfelt og mange flere. 

Loppe og kræmmermarked. 
 

Kom ind og nyd den hyggelige gårdhave og caféens venlige familiepriser. 

Tillykke til Anni med de 80 år 

Søren Schack 

         Tilbud på Femø kalenderen 

Femø beboerforening ligger inde med et 
mindre restoplag af Femø Kalenderen for 
2018.  
Der er jo lige et halvt år tilbage af 2018, så 
den kan købes for halv pris-kun 50 kr.,-  i 
Det gule Magasin og rundt omkring på 
øen. I kalenderen kan man følge med i 
årets arrangementer, og den er fyldt med 
skønne Femø billeder. Beboerforeningens 
slunkne kasse siger tusind tak. 

 

Tak til Birthe 
for at lægge 
hus til en skøn 
afslutnings-
middag i Kul-
turkredsen 
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Papir, glas og metal hver 5. uge 7/6, 12/7, 16/8 

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 

34,2 

83,3 

37,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

Så er det igen tid til serviceeftersyn af vores varmepumper m.v.  
her på Femø. 

Hvis I er interesseret  i et eftersyn, så skal I tilsende mig følgende oplysninger på e-mail inden  
1. JUL. 2018.:  
E-mail: dynamitterne@gmail.com 

- - - - - 
Priserne for eftersynet vil i lighed med 2014 og 2016 være, 
som følger: 

1.       Luft til vand pris inkl. moms. 1.400,00 kr. 
2.       Jordvarme pris inkl. moms. 1.400,00 kr. 
3.       Luft til luft pris inkl. moms. 950,00 kr. 
 

Reparationer m.v. aftales med montøren og vil selvfølgelig 
være udover anførte priser. 

M.v.h. 
Kaj Larsen, Femø Tlf.: 20154875 

I april 2018 var der 14 dage med nedbør. 

Akuthjælper 
 

Jeg takker tusinde gange for jeres effektive og hurtige indsats.                         Kærlig hilsen Bjarne Hilsløv 

Eksempel: 
Hvem drejer det sig om:   Kaj Larsen, 
Boende: Askhavnsvej 8,  
4945  Femø 

Tlf.: 36703415 / mobil 20154875 

Type / mærke m.v. 
IVT - NORDIC INVERTER luft - til luft. 
R410A - model 12KHR-N 

Opsat 31/5-2010 af REX 

Betalingsadresse: Askhavnsvej 8, 4945 Femø. 

Dorthe Krøyer har skrevet ”Tobias og Knuthenborg”, en herlig og meget 
underholdende bog for såvel store som små. Dorthe har skænket en del ek-
semplarer af bogen til Femø Beboerforening 

 med henblik på salg. 
 

Femø Beboerforening siger mange tak! 
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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 

Kurser i smykkefremstilling 
(sølvsmedearbejde) 

 

”Klubhuset” på Femø. 
Foreløbig planlagt kursus, lørdag d. 9. og søndag 
d. 10. juni 2018 

2 dages kursus 700,00 kr. (+ forbrugte materialer) 
Der er ledige pladser på dette kursus. 
Ud over dette kursus laver vi kurser på hvilket 
tidspunkt som ønskes (hvis vi har tid) 
Hvis I er 4 – 6 personer, som har ønske om et så-
dan kursus, skal I bare kontakte os med en fore-
spørgsel. 

Lis og Jørgen Larsen, Femø Design 

51 21 44 85,  jlr@larsen.mail.dk 

Følg Femø Design på Facebook 

Det Gule Magasin ”Høkeren” 

Stedet, hvor der handles 

Alle former for dagligvarer til frokost og 
middag, altid kolde øl og vand, nybagt 

brød, wienerbrød og kager og noget til den 
lille sult. 

Vi glæder os til at betjene jer alle ! 

 

detgulemagasin@outlook.dk  

21 22 50 51 

Hilsen Lisa og Carsten 
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Foreninger  Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

Beboerforeningen Femø 

 

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  
 

Ebbe Jacobsen 

23810927 

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 Jensen 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 

Louise Poulsen og Hans 
Jakob Varming 

Birgit og Ole Bryde Sisseli og Nils Krogh Susanne og Flemming We-
sten 

Georg Brack 

Krista Hyldmar 
Dorte Krøyer 
Ole Willersted 

Gitte og Niels Henrik 
Østergaard Nielsen 

Lene og Kaj Larsen Jytte og Richard Larsen Vivi og Erik Andersen 

Hanne Norup Carlsen 

Ernst Hvidt Brejner 
Nina Bryde og 

Søren 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 Hans Henrik Petersen 

Marianne Hassø 

Grethe og Egon Danielsen Heidi Nübling 

Tilo Scheuermann 

Vagn og Ritta Pedersen 

Ulla og Poul Davidsen Karen og Gert Olsen Knud Henrichsen 

Bente Engelbrecht Sonja og Henning Olsen Ib og Gerda Rommelhoff 

Anni og Torben Engel-
brecht-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 Svensson 

Helga og Peder Fredriksen Henrik og Lisbeth Rasmus-
sen 

Gitte Nygaard og Hans 
Christian Hansen 

Robert Ganesh Anne Raun Ninna og Per Nielsen 

Niels Troels Hansen Anni og Karl Heinz Remar Dorte og Jan Darfeldt 

Stig V. S. Hanne Rosenvold Åse Maj Früwirth 

Annette og Henning Hell-
wing 

Esben Roug Linda Bielefeldt og Henrik 
Øhl 

Malene Hessov 

Morten Grobbe Hansen 

Niels Henrik Roug 

Helen Ingerslev 

Kirsten Bttiger og Peter 
Heiberg 

Per Høy Ove Roug Benny Ringtved 

Bente Lorentzen Dorthe Carstens Mariann og Ole von Wo-
wern 

Jette og Poul Rosenberg Helle Charlotte Knudsen Pia Køppen 

Kisser Brøndum-Møller og 
Peter Warnar 

Pia Christensen og Asger 
Fanning 

Jette og Børge Hansen 

Peder Johansen og Susanne 
Lundvold 

Marianne og Børge Chri-
stensen 

Mette og Peter Houmøller 
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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 september 2018  

Begivenhedskalender Sommer 2018 

 

Juni 

Søndag d. 15.7. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke  

August 

Torsdag d. 7.6. kl. 19.30-21.00 

Borgermøde med Folketingets 
Udvalg for Småøer 

Femø kro 

Mandag d. 16.7. kl. 10.00-12.00 

Femø museum åben 

Kirkehældevej 44 

Tirsdag d. 31.7. til søndag d. 5.8. 

Femø Jazz 

Søndag d.17.6. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke  

Onsdag d. 18.7. kl. 19.00 

Femø Klassisk 

Femø kirke 

Torsdag d. 2.8. kl. 15.00 

Fodboldkamp mellem  
Kvindelejren og Øen  

Sportsplads i Bækkenet 

Lørdag d. 23.6. kl.  21.30 

Sankt Hans 
Stranden ved havnen 

Onsdag d. 18.7. kl. 10.15 

Grøn Cykeltur  
Mødested Femø havn 

Lørdag d. 4.8. kl. 13.00-15.00 

Jazz: Mindekoncert 
Madsens Vænge 2 

 

Juli 
Onsdag d. 18.7. –fredag d. 20.7. 

Yoga og meditation 

Femø kro, centret 

Lørdag d. 4.8. kl. 15.00 

Kirkekoncert 
Femø Kirke 

Mandag d. 2.7. kl. 10.00-12.00 

Femø museum åben 

Kirkehældevej 44 

Mandag d. 23.7. kl. 10.00-12.00 

Femø museum åben 

Kirkehældevej 44 

Onsdag d. 8.8. kl. 19.00 

Femø Klassisk 

Femø kirke 

Onsdag d. 4.7. kl. 10.15 

Grøn Travetur  
Mødested Femø havn 

Onsdag d. 25.7. kl. 19.00 

Femø Klassisk 

Femø kirke 

Søndag d.  19.8. kl. 13.00 

Gudstjeneste 
Femø kirke  

Onsdag d. 4.7. kl. 19.00 

Femø Klassisk 

Femø kirke 

Onsdag d. 25.7. kl. 10.15 

Grøn Cykeltur  
Mødested Femø havn 

September 

Lørdag d. 7.7.  kl. 11.00 

Turismens dag 

Femø 

Onsdag d. 25.7. kl. 10.00 

Individuel Triathlon 

Se opslag 

Tirsdag d. 4.9. 
Talerøret udkommer 

Mandag d. 9.7. kl. 10.00-12.00 

Femø museum åben 

Kirkehældevej 44 

Søndag d. 29.7. kl. 10.00 

Familie stafet Triathlon 

Se opslag 

Onsdag d. 5.9. kl. 19.00 

Vi synger solen ned 

Femø kirke 

Onsdag d. 11.7. kl. 10.15 

Grøn Travetur  
Mødested Femø havn 

Mandag d. 30.7. kl. 10.00-12.00 

Femø museum åben 

Kirkehældevej 44 

Onsdag d. 5.9. kl. 14.00 

Sommermøde pensionistforeningen 

Præstegården 

Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer 


