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 NR. 3 - 2018 23. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

Vinderne i fotokonkurrencen ”Turisme på Femø” er fundet.  
 

Der var 8 deltagere med 21 billeder i alt. Her på forsiden er alle deltagere repræsenteret.  
Læs mere inde i bladet s. 9. 
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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 
Højriis                                       5192 7567
   
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 

 
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 
 

Nyt fra Ø-kontaktudvalget  

6 - 8 
 

Turismens dag 

9 
 

Fotokonkurrence 

10-11 FIF’s bidrag 

12 
 

Spændende tiltag på Femø 

13 Femø Jazz 
 

14-15 
 

Kirkesiderne 

16 
 

Havnehøkerens indslag 

17 
 

Nyt fra landbruget 

18 
 

Nyt fra Højriis, havnen og 
Ødyseen 

19 
 

Femø sheltere 

20 
 

FJF 

21 
 

Tillykke til Fejø og Lidt af 
hvert 

22 
 

Lidt af hvert 

23 Langpæretræer 
Nedbør 
 

24-26 
 

Annoncer 

27 
 

Foreninger og fadderskab 

28 
 

Kalender 

I det frivillige arbejde er de fleste 
af os mere eller mindre amatører 
på de områder, som vi beskæfti-
ger os med. I redaktionsgruppen 
er der en enkelt professionel 
journalist, som var ved at gå ud 
af sit gode skind, da der var 
smuttet et par horeunger med i 
trykken, fordi hun ikke kunne nå 
at være med til korrekturlæsning. 
Horeunger—det lyder voldsomt, 
men er blot et journalistisk fag-
udtryk for noget, man skal undgå 
i opsætningen, nemlig enkeltord 
øverst i en spalte. Herregud, kan 
man tænke som amatør og nok 
også som læser, kan det da ikke 
være lige meget? Og sådan er det 
inden for alle områder. Det er 
forskelligt, hvad man ser og læg-
ger vægt på, alt efter, hvor man 
står. Derfor har man også for-
skellige krav og forventninger til 
en udført opgave, alt efter om 
man er frivillig amatør eller pro-
fessionel ekspert. 
 
I foreningsarbejdet skal man hu-
ske, at vi principielt alle er ama-
tører, der arbejder con amore, vi 
gør det for fællesskabet og vores 
fornøjelses skyld. Selv om alle 
gør deres bedste, og tager imod 
gode råd fra eksperter, må man 
ikke forvente det perfekte ud fra 
en faglig standard. 
 
 

Heldigvis er der rigtig mange, 
der gerne giver en hånd med ef-
ter behov. Tusind tak til de frivil-
lige, som har hjulpet med fold-
ning og udbringning af Talerøret. 
Og endnu en gang tusind tak til 
Søren Schack, som tog en ekstra 
omgang i redaktionen af Talerø-
ret, men som nu har valgt at sige 
endeligt farvel til en fast plads i  
redaktionsgruppen.  
 
Der er jævnligt læsere af Talerø-
ret som ønsker en mindre annon-
ce i bladet Fremover kan med-
lemmer af Femø Beboerforening 
få en lille annonce for 50 kr., 
mens ikke-medlemmer skal beta-
le 100 kr. 
 
På forsiden har I fået en forsmag 
på alle de skønne billeder, der 
blev indsendt til årets fotokon-
kurrence med temaet ”Turisme 
på Femø”. Det har sandelig også 
været en sommer, hvor motiver-
ne har stået  i kø. Sol fra morgen 
til aften i månedsvis, en vrimmel 
af turister og masser af aktivite-
ter og arrangementer.  
 
I dette nummer er der mange bil-
leder fra sommerens skønne op-
levelser,  som vi kan tænke tilba-
ge på, når der også kommer rusk 
og regn. 

Amatører! 

De blinde mænd og elefanten.  
Det afhænger af synsvinklen, hvad man ser. 
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Femø Beboerforening 
Formandens indlæg 

Sommeren er forbi nu….? 
 
I seneste nummer af Talerøret 
skrev jeg på denne plads, at som-
meren var på vej – og jeg skal da 
lige love for, at jeg fik ret i den 
forudsigelse.  
Vi fik sådan en rigtig Femø-
sommer med masser af sol, glade 
turister, varmt og rent vand ved 
strandene og ikke mindst jazz og 
fest på jazzpladsen, på havnen og 
andre steder på øen, hvor der blev 
nydt kolde fadbamser, god musik 
- og ikke mindst godt selskab. 
 
Jeg håber, at naturen vil være 
venlig imod os, så det kan lykkes 
at få ryddet lidt op i ”Pigmosen”. 
Der kommer nok snart en fælles-
mail*, besked på www.femo.dk  
og opslag på tavler om ”Natur-
fitness” på Pigmosevej. 
 
Turismedag, Jazz og frivilligt 
arbejde. 
Øens store arrangementer kan 
kun gennemføres med en stor 
indsats fra frivillige i godt samar-
bejde. Det klarede vi flot til en 
overordentlig velbesøgt turisme-
dag. Det klarede vi også flot i et 
godt samarbejde mellem frivillige 
fra ”jazzen” og fra Beboerfor-
eningen. Der er blevet slidt og 
slæbt med godt humør blandt de 
mange frivillige – og det har også 
smittet af på stemningen blandt 
vores dejlige jazz-gæster.  
Tak til alle, der har ydet en ind-
sats, uanset om det er med betje-
ning i barer, i sekretariat, ved 
færgebestillinger for Femøboere, 
oprydning mv. mv. 
Vi glæder os allerede til at give 
den fuld gas igen til næste år, 
hvor Femø-jazz fejrer 50-års jubi-
læum. 
Da det for alvor trak op til hektisk 
travlhed ved start af jazzen, blev 
vores nye høkerpar desværre ramt 
af alvorlig sygdom. Efter min op-

fordring i en fællesmail stillede 
en række frivillige op som ” til-
kalde-reserve-slæbere” og hjalp 
med at bære varer ind i butikken/
lageret når det kneb.  
Tak til alle jer, der hjalp høkerne 
og dermed også jazzen og Femø 
igennem denne heldigvis midler-
tidige situation.   
      
Ny hjemmeside og legeplads på 
vej 
Femø Beboerforenings hjemme-
side www.femo.dk trænger på 
flere områder til en modernise-
ring. Vi har brug for en mere dy-
namisk og brugervenlig udgave, 
så vi nemmere kan lægge nyheder 
m.v. på siden, og så den bliver 
tilpasset også til smartphones og 
tablets.  
Vi er glade for, at Femø Beboer-
forening er blevet bevilget 25.000 
kr. i ø-støtte til dette projekt. Vi 
knokler løs for at opfylde de krav, 
som vi er stillet overfor i form af 
økonomi- og tidsplaner. Hvis DU 
har gode fif, ideer og ønsker til 
Femøs nye hjemmeside, må du 
endelig sige til. 
Meget længe har vi ønsket at 
komme i gang med en legeplads i 
nærheden af havnen, og heldigvis 
har vi nu fået tyvstartet projektet i 
praksis. Vi har via testamenterede 
midler fra Grymer-familien fået 
mulighed for at erhverve et lege-
træskib til de mindre børn. Selv 
om vi har mødt stor velvilje hos 
alle samarbejdspartnere, så som 
kommunen og ejerne af jorden, er 
selve etableringen af legeplads en 
længere proces, hvor der skal ta-
ges mange beslutninger, tegnes 
en detaljeret plan, søges midler 
fra fonde og tilladelser fra myn-
dighederne.  
Der kommer også ”legeredska-
ber” for voksne – idet velbevare-
de motionsredskaber fra Femøs 
Ve og Vel –kommer frem i lyset, 
så de kan blive brugt. 

Netværk om bosætning på små-
øer – og tillykke og tak til Fejø 
Femø Beboerforening har meldt 
sig til at deltage i et særligt net-
værk i regi af Ø-sammenslut-
ningen. TURBO-udvalget skal 
være baggrundsgruppe for Birte 
Harritsø fra bestyrelsen, som er 
udpeget som vores deltager i net-
værket - hvis vi får den ønskede 
plads. 
Vi håber at blive klogere på vores 
muligheder for bosætning på 
Femø og andre småøer. Småøerne 
samlet set er jo inde i en god bøl-
ge med samlet befolkningsfrem-
gang for første gang to år i træk, 
så det er et godt grundlag for en 
vellykket bosætningskampagne. 
Til slut: Tillykke til vores nabo 
Fejø. ”Et stærkt samarbejde, øget 
bosætning og en landsby(!), der 
har taget udviklingen i egne hæn-
der. Det er nogle af kendetegnene 
ved Fejø, der netop er blevet kå-
ret som Årets Landsby 2018”, 
sådan bliver årets vinder præsen-
teret af Landdistrikternes Fælles-
råd. 
 
Det er imponerende og det er god 
inspiration til os andre, at man 
kan nå gode resultater ved at stå 
sammen og kæmpe for en god 
ide. Vi skylder også Fejø tak for 
deres indsats for sagen om sam-
me ret til døgnpleje – på øerne 
som på ”fastlandet”. Sammen 
med Pensionistforeningen arran-
gerer vi et møde om Hjemmeple-
je, se nærmere s. 5. 

 
Ulrik 

SOMMER - Jazz - frivilligt arbejde – ny hjemmeside og legeplads på vej - 
og - tillykke til Fejø 

Fælles-mail er en nyhedsmail 

fra Beboerforeningen, som  
man kan tilmelde sig ved at sen-

de en mail herom til:  

marianne.ulrik@hotmail.com 

http://www.femo.dk
http://www.femo.dk
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Nyt fra Ø-kontaktudvalget 

Møde om hjemmepleje på Femø 
 

Hvor og hvornår: Onsdag d. 24. oktober kl. 14.00 

Program: Vi starter med kaffe som Pensionistforeningen er vært for. Derefter oplæg og drøftelse af de nye 
muligheder for hjemmepleje efter behov – døgnet rundt 
For hvem: Alle interesserede 

Med hvem: Christina Brydegaard, Ø-kontaktmedlem; Repræsentant fra Ældrerådet i Lolland Kommune; 
Finn Chemnitz fra Ældresagen 

Tilmelding: Ring 2192 0276 (Inge-Lise) eller mail taleroret@gmail.com senest d. 20. af hensyn til kaffe og 
brød 

Arrangører: Femø Pensionistforening og FBF 

Borgmesteren får sig en snak med Birthe i 
villaen.  

Folketingets Udvalg for Småøer m.fl.  på besøg på Femø.  

Flemming og Linda viser rundt på gården og 
serverer nymalket komælk.  

Udvalgsformand Peter Juel-
Jensen byder velkommen til 
borgermøde på Femø Kro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Referat fra  
møde d. 11. juni 
 
Her er et lille udpluk af det offici-
elle referat (fremhævet skrift) 
med  mine bemærkninger (Afbud 
fra Chris til dette møde):  
 
Borgmesteren  holder jævnligt 
møde med formanden for Ø-
kontaktudvalget. Askø og Femø 
ønskede at udvide repræsentatio-
nen, så ikke kun Fejø var repræ-
senteret. Borgmesteren deltog i 
dette punkt, og det blev under-
streget, at ”Formandens møder 
med borgmesteren er helt ufor-
melle.”  
Den slags møder holder han med 
alle udvalg af samme type som Ø
-kontaktudvalget, og det vil han 
fortsætte med. 

”Repræsentanterne redegjorde 
for, hvordan man havde tilret-
telagt besøget med Folketingets 
Ø-udvalg” 
Der var enighed om, at det havde 
været en god og udbytterig dag 
med interessante ø-besøg og bor-
germøder med debatlystne øboe-
re.  
Det var dog et minus, at der ikke 
deltog nogen lokalpolitiker på 
turen rundt på Askø.  
 
”Udvalget drøftede status på 
den behovsbestemte døgnpleje. 
Ø-repræsentanterne ønskede 
en mere klar formulering af 
kvalitetsstandarden. Kommu-
nen tilkendegav, at man ville 
gennemgå formuleringen på 
ny.” 
Det er vigtigt at følge beslutnin-
gen om samme vilkår for alle 
borgere til dørs, og her er vi hel-
dige, at vi har Christina Bryde-
gaard til at holde øje med, at for-
muleringerne er helt klare og ty-
delige, så der ikke opstår misfor-
ståelser. 
 

”Øernes indsatser i forhold til 
tilflytning og bosætning drøfte-
des i forhold til de seneste posi-
tive resultater.” Det er enormt 
positivt, at der for første gang to 
år i træk samlet set er tilflytning 
til de danske småøer, og at det i 
Lolland Kommune både gælder 
Askø, Fejø og Femø. Tager man 
det i procent, er det endnu mere 
imponerende set fra de mindste 
øers synsvinkel. 
 
”Emne til næste møde: Visions-
planerne til drøftelse med fokus 
på kommende muligheder.” 
Som mange nok husker, udarbej-
dede vi på kommunens opfor-
dring visionsplaner  i 2015. Vi 
tager visionsplanerne op til drøf-
telse i udvalget med henblik på at 
udvikle samarbejdet i Ø-
kontaktudvalget i en mere visio-
nær retning , hvor vi får politiker-
ne mere på banen  og måske når 
frem til en kommunal ø-poltik.  
Næste møde holdes d. 10/9. 
Sig til, hvis der er nye punkter, 
du ønsker sat på dagsordenen. 
    Inge-Lise 
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Turismens dag på Femø 2018 

Marie Louise Friderichsens  
tale 

 

Tak for invitationen til at holde 
talen i dag på Turismens dag her 
på Femø. 
11,5 km2 kuperet terræn, 14,5 
km naturstrand, 33 km offentlig 
vej, to landsbyer, en havn og 131 
fastboende sjæle. Det er de tørre 
facts om Femø.  
Sådan beskriver I selv jeres ø på 
jeres hjemmeside og det er fuld-
stændig rigtigt, det er de tørre 
facts, men det er så langt fra ord, 
der beskriver, hvad Femø i virke-
ligheden er. 
For I forstår både at være ø med 
afsondret ro fra verdens jag og 
midt i den politiske udvikling 
med kvindelejr. 
I formår at være urørt natur og 
kvalitets kultur med Hanne Var-
ming skulpturpark på samme tid.  
Jeres Femøbænk er et fantastisk 
eksempel på Femøs ånd, en fuld-
stændig praktisk foranstaltning, 
som bliver opstillet til hvile på en 
skøn gåtur af Femøs gamle stier, 
bliver lokalt produceret og så 
kunstnerisk udsmykket og ender 
derfor med at blive et fornemt 
symbol på stil, nærhed og lokal 
historiefortælling i en og samme 
genstand. 
Femø er i sandhed, hvor himlen 
kysser jorden, men også stedet 
hvor Vor Herre ånder på sjælen: 
Der findes måske nok 
Et mål, en mening med vor færd, 
Men det er vejen, 
Som er al besværet værd. 
Det største mål, det er 
En rolig natlig rast,  
når ilden tændes, brødet brydes,  
Uden dagens hast. 
På steder, hvor man sover 
Højst en enkelt gang, 
Bliver søvnen fredfyldt, 
drømmen ren af sang. 
Der findes måske nok 
Et mål, en mening med vor færd, 
Men det er rejsen, som 
Gir vejene lidt værd. 
Digterpræsten Kurt E. Johans-

sons fine digt fra samlingen Ud-
syn fra Femø har virkelig greb 
om livet, som det bør leves, det 
er vejen mod målene, der gør be-
sværet værd. 
I vores travle stressede hverdag, 
da holder vi efterhånden aldrig 
fri. Vi er konstant online og vi er 
konstant på.  
Jeg hørte for nylig en historie om 
den unge Abraham Lincoln, som 
tørstede så meget efter viden og 
litteratur, at han gerne gik en hel 
dag for at komme til et bibliotek, 
hvor han kunne låne en bog. I 
dag er al information tilgængelig 
24/7 og vi har adgang til utallige 
bøger på alle mulige sprog og 
som lydfil via den telefon vi har i 
baglommen. Det som er blevet 
værdifuldt, er tiden, tiden til at 
fordybe sig og roen til at have en 
hel dag til at kunne gå og lade gå.  
Så vi søger steder, hvor vi kan få 
den oplevelse, hvor verden bliver 
lille og overskuelig, men stadig 
er stor. Hvor vi finder en indre ro 
og kommer forandrede og gen-
fødte tilbage fra. 
Det er præcis det, Femø kan til-
byde nutidens og fremtidens turi-
ster. I skal indfange dem digitalt 
og så lade dem komme hertil og 
stresse af, finde nærheden og je-
res smil og opdage, at den store 
rejse ligger i at finde indre ro. 
Vejene hertil er utallige – over 
vand til jeres havn med lystbåd, 
ombord på færgen med en bil el-
ler endnu bedre med en cykel el-
ler af luftvejen med landings-
plads ved kroen, hvor eksklusivt 
er det ikke lige – at have egen 
flylandingsplads! 
Vi er så heldige, at Lolland-
Falster igennem de senere år har 
oplevet en stigning i turismen og 
det er ikke kun børnefamilier, der 
gerne vil besøge vores store at-
traktioner, det er også par, der 
ønsker at opleve kultur og kulina-
riske fristelser. Alene i april i år 
havde vi en stigning i antal over-
natninger på 4,6 % eller 96.000 
flere overnattende end april 2017. 

Så der kommer flere og de kom-
mer tidligere end de plejer. 
Rigtig mange danskere er blevet 
opmærksomme på deres eget 
land og på de særlige pletter de 
ikke tidligere har besøgt og ø-
samarbejdet gennem sammen-
slutningen af Danske Små-øer og 
indsatsen indenfor ø-turisme, 
som blandt andet Færgen har væ-
ret bannerfører for, har gjort rig-
tig meget ved opmærksomheden 
for vores øer. Vi deler mange, 
mange ø-pas ud gennem en som-
mer og mange turister gør det til 
en opdagelsesrejse at besøge alle 
danske småøer gennem nogle sæ-
soner og få de eftertragtede stem-
pler i deres pas. Så Femø er inde 
i en god stime også nationalt og 
de mange aktiviteter og mulighe-
der som dagens program indehol-
der vidner om en spændende ø at 
besøge, som er opmærksom på at 
give turisten en oplevelse med 
hjem, men som også tilbyder den 
ro og nærhed, som nutidens men-
nesker har så stor brug for. 
Den bedste oplevelse I giver folk, 
er dog jer selv. For mig er en 
Femø-bo kendetegnet ved godt 
humør og overskud. Jeg ringer 
aldrig forgæves til Femø, når jeg 
har brug for aktive positive men-
nesker, der kan deltage i et op-
slag om øen på VisitLolland-
Falster-siden, stille boder op til et 
event i København eller være 
med til at stable en fælles ø-
brochure på benene. Tak for det! 
Så derfor er det en stor glæde at 
stå her og bare kunne give en 
brøkdel tilbage. 
 
11,5 km2 kuperet terræn, 14,5 
km naturstrand, 33 km offentlig 
vej, to landsbyer, en havn og 131 
fastboende sjæle.  
 
En sydhavsperle, hvor himlen 
kysser jorden, Femø 
Rigtig god Turismens dag og 

tak for ordet. 

 
         Marie Louise Friderichsen 
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Tage Andersens tale 
 
I 1970 fik Femøsund bøjet skruen 
så meget, at der ikke kunne sej-
les, gode råd var dyre. Vi fandt 
ud af, at vi kunne skifte skruen på 
Femø. Vi talte med Egon smed, 
Ib Rommelhoff og færgebesæt-
ningen, og så gik alle mand i 
gang. Vi lagde færgen ind i hav-
nen og begyndte at laste sand på 
forenden af færgen, ca. 50 tons, 
og der var vand på dækket i for-
enden og agterenden vippede op, 
så meget at skruen lige kom op, 
så den kunne skiftes. Skruen 

skulle varmes op og der skulle 
aftrækkerværktøj til at trække 
skruen af. 
Vi havde en strop på skruen, så 
når den slap, lod vi den gå til 
bunds i færgelejet, den kunne vi 
altid fiske op senere. Vi fik sat 
vinterskruen på og sejlede uden 
for havnen og smed alt sandet 
over bord. Så kunne vi sejle igen. 
Næste morgen satte vi kurs mod 
Kragenæs for at brække en rende 
op, det tog 7 timer og i den rende 
sejlede vi i 2 måneder. Det var en 
hård isvinter. 

Tage Andersen Tage fortæller historien om skruen.. 

Udvalgte billeder 

 fra en dejlig dag 

Den gamle Femøsund får skiftet skruen på en alternativ måde. Den gamle Femøsunds sommerskrue. 
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Femø – hvor himlen kysser jorden 
 

Flyv over øen i stilhed, mærk øens kraft og natur! 
Hører du røsten af stemmer værne om Femøs kultur. 

Landskabet med åbne vidder, fred giver initiativ. 
Ildsjæle flammer i vinden, spreder en glød, der gi’r liv. 

 
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Her er der glæde og smil!  

   Femø - hvor himlen kysser jorden. Her kan man alt, hvad man vil!  
   Femø - hvor himlen smider skjorten. Her føler man, at man er til! 
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Øens folk ved, hvad de vil!  
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Øens folk ved, hvad de vil! 

 
Samles de sjæle, der magter at puste liv i en glød:  

Flytter de stenen med kræfter, skabt af kultur-fremstød! 
Storsind og åbent vidsyn åbner døren til ejerskab.  

Fred, Fantasi og Fremsyn! Frihed i Fællesskab! 
 

   Femø - hvor himlen kysser jorden. Her er der glæde og smil!  
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Her kan man alt, hvad man vil!  
   Femø - hvor himlen smider skjorten. Her føler man, at man er til! 
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Øens folk ved, hvad de vil!  
   Femø - hvor himlen kysser jorden. Øens folk ved, hvad de vil! 

Fællessang  
Claus & Fluerne havde skrevet en ny Femø sang til Turismens dag.  

Der var fællessang rundt på øen og på kroen. 
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Fotokonkurrencen ”Turisme på Femø” 

Vinderne i Femøs fotokonkurrence 2018                     
 

1.præmie:                                                       2. præmie:  
Aud Ovenstad fra Oslo, Norge                    Anita Christensen 

Turisten kigger forelsket på ansigtet—på 
bænken—på Femø. Og så er Femø med på 
cyklen. 
Aud skriver:”Vi har seilt fra Oslo og fant 
vakre Femø på veien rundt Sjælland” 

På  Femø  er der nærmest ingen grænser for, hvor 
langt ud man kan komme med sin cykel.  
Anita skriver: ”Tak for en skøn dag i Femøs pragtful-
de natur og til alle de imødekommende øboere, som vi 
traf undervejs.” 

Fotokonkurrencen blev udskrevet 
på Turismens dag, og det varede 
ikke længe, før de første bidrag 
begyndte at tikke ind. I alt kom 
der 21 billeder fra otte forskellige 
deltagere. De fleste udenøs, nogle 
med tilknytning til øen, en enkelt 
fra Femø og en enkelt udenlands.  

Opgaven lød på at tage et kreativt 
og sjovt billede, som afspejler tu-
risme på Femø.  
 
Dommerkomiteen består af Turbo-
udvalget og Heidi Nübling, som 
var med til at foreslå den første 
fotokonkurrece sidste år, og som 

har skænket nogle af sine egne 
fine kunstværker som præmier. 
Alle deltagere får en hilsen som 
tak for de flotte billeder. Alle bil-
leder vil blive udstillet på Femø-
sund. 
 
                  TILLYKKE! 

 

      3. præmie: Thereza Hansen 

Thereza skriver: ”Eliaz elsker Femø og derfor 
ville han have stenen på Kongevejen med 
hjem, for så kunne han altid huske Femø. Vi 
kommer der hvert år og Femø er bare vores 
sted, smuk natur, venlighed og Ja, bare 
mit magiske sted.”                                                                       

Ekstrapræmie til Nynne Krogh Cleiren 

Nynne skriver: ”Tak for gode dage på Femø! 
Motiv fra Turismens dag. 
Her er det mine drenge Viggo og Silas, der besøger 
de arbejdende værksteder ”Huset ved vejen”, hvor 
der blev vævet (v/Erica Sørensen), lavet pileflet, 
honning, vokslys, keramik.” 
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FIF’s bidrag til Talerøret 
Gymnastik: “Efter en lang varm 
sommer, har vi alle brug for at få 
rørt os, så mød op til gymnastik 
mandag d.1.oktober kl.14.00 på 
kursuscentret. Vi tager en snak 
om, hvad dag og klokkeslet det 
skal være fremover. Jeg glæder 
mig til at se rigtig mange friske 
damer og mænd. Hilsen fra Eile-
en.”  
 
Kano og kajak: Det har hele 
sommeren været kanon vejr til at 
ro kajak eller sejle kano. Det er 
dejligt, at mange meldte sig ind i 
foreningen som aktive medlem-
mer. 
 
Triathlon: Femø Kvindelejr var 
særdeles aktiv i Triathlon i år. De 
deltog den 24 juli med fire kvin-
der i individuel triathlon. Vandet 
var 24 grader varmt og luften var 
vel over 30 grader varmt. Derfor 
var det imponerende at alle delta-
gere gennemførte. Karoline B.T. 
Larsen vandt overlegent hos de 
voksne. Den 8 årige Alfred Ravn 
Brandt vandt hos børnene, selv-
om Hannah Hougaard Bagge, 
gjorde sit for at forsvare titlen fra 
sidste år, men den brændende sol 
tog pusten fra hende til sidst.  
 
I stafet triathlon den 29. juli var 

holdene mere jævnbyrdige, men 
til sidst tog kvinderne både første 
og anden pladsen. Melanie brugte 
de 500 meter svømmetur til op-
varmning til morgendagens dyst i 
tiden 10 minutter og 20 sekunder. 
Gitte, som også dyrker Ironman, 
cyklede på en ordinær cykel i ti-
den 19 minutter og 4 sekunder. 
Anna, som skulle være følgebåd i 
kajak næste dag, ordnede løbedi-
sciplinen i tiden 28 minutter og 
55 minutter. Samlet tid 58 minut-
ter og 19 sekunder. En flot første-
plads og et skulderklap til dysten 

næste dag. 
Svømning: Mandag den 30. juli 
blev en historisk dag, da Gitte 
Bjørlig og Melanie Büscher 
svømmede Femø Rundt, det var 
dagen efter, de havde vundet 
Femø Stafet Triathlon. Det var 
godt at se, at mange troppede op 
kl. 9.00 for at vise atleterne re-
spekt ved svømmeturens start - 
ikke alle var sikre på, at de ville 
kunne gennemføre deres foreha-
vende. Da de kom i mål efter 6 
timer og 42 minutter og havde 
svømmet 15,73 kilometer om-
kring Femø, stod vores fanebæ-
rer, Sven Leo Jensen, i strandkan-
ten og tog pænt imod med fanen, 
hvorefter foreningen kvittere-
de  for deres enestående præstati-
on med to FIF-medaljer. Alice 
Madsen oversprøjtede dem med 
champagne. Svømmerne var me-
get glade for denne lokale opbak-
ning. Melanie vil gerne afholde et 
kursus i crawl næste år, i forenin-
gens regi. 
 
Fodbold: Tommy Olsen havde 
slået græs på fodboldbanen i lø-
bet af sommeren, så dem der hav-
de lyst til at spille fodbold kunne 
gøre det. Kvindelejren trænede 
fodbold i deres sportsuge, som 
kulminerede med den traditions-
rige kamp Femø mod Kvindelejr 
torsdag den 4. august kl. 15.00. 
Vi havde planlagt en opvarm-
ningskamp kl. 13.30, for at give 
dem, der er rigtige gode fodbold-
spillere mulighed for at vise, hvor 
dygtige de er. Det var nemlig ik-
ke sikkert, at de fik spilletid i 
kampen mod kvindelejeren, da vi 
ville tilstræbe jævnbyrdige hold. 
Efter 20 minutters fodbold ind-
stillede vi kampen, da flere spille-
re var bange for ikke at have 
kræfter til at spille med i  næste 
kamp, hvis de fortsatte. Man må 
sige, at det blev en fair fodbold-
kamp, hvor holdene matchede 
hinanden med en masse flot fod-
bold fra begge sider. Selv om 
kvinderne kæmpede bravt, så re-
sulterede skarpheden fra de 4 Flot fremmøde til triathlon. 

Svend-Leo og svømmerne. 
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drenge fra familie Grenåe, og An-
nika Frederiksen, som stod på 
mål som et plankeværk, i en 4 - 2 
sejr til Femø. Kvindelejren var 
meget glade og fejrede den 3. 
halvleg, som om de havde vundet. 
 
Peder Madsens Mindekoncert: 
For 29. gang blev der afholdt 
koncert for Peder Madsen. Første 
gang mens han stadigvæk var i 
live, men lå på sygehuset med en 
brækket hofte fra et fald på hav-
nen under Jazzen i 1990. Strålen-
de vejr, omend der lige kom en 
lille byge forbi. 20 oplagte musi-
kere, der udover glad musik bød 
på musiker-strip. Der blev solgt 
for ca. 20.000 kr. øl, som går til 
Foreningen Femø Jazz, som fi-
nancierer kransen til Peder Mad-
sen. Til auktionen blev der skæn-
ket flotte præmier, som Jørgen 
Christensen fik solgt for 4.150 
kr., som går til foreningen. På 

havnen samlede musikanterne 
penge ind, mens de spillede. Det 
blev til 691,50 kr., som de skæn-
kede til FIF, som siger mange tak. 
 
Havneskrald: Igen i år har Femø 
Idrætsforening stået for rengøring 
på havnen under Femø Jazz. Vi 
delte opgaverne med beboerfor-
eningen, således fik vi hver 4.000 
kr. til kontoen. Selv om der var 
rigtig mange mennesker på hav-
nen i alle dagene, blev der taget 
meget hensyn til os, der gjorde 
rent. Tak for det. 
 
Flere muligheder for fiskeri: 
Lørdag den 20. oktober afholder 
vi Femø Lystfisker Mesterskab 
2018. Der bliver fisket med stang 
efter havørred fra kl. 7.00 til kl. 
12.00. Alle kan deltage - det er 
gratis. Vi arbejder på, at sidste års 
vinder, Bård Thoresen,  afholder 
et kursus i fluekast i forbindelse 

med mesterskabet. Det bliver 
sandsynligvis fredag den 19. ok-
tober fra kl. 9.00 til 12.00. Der er 
plads til op til 8 personer (Bård 
har 5 fluestænger) “efter først til 
mølle” princip. Det er gratis at 
deltage i selve kurset           
       
                                Peter Warnar 

Mandestrip ved Mindekoncert. 

Tre seje fejøpiger og deres mødre  

svømmede fra Fejø til Femø.  

Det er ca. 4,5 km, og det tog dem ca. 3 timer  

at krydse Femøsund.  

Efter kaffe og kage i Sønderby sejlede de retur. 

De stærke kvinder dominerede både på Femøs og Kvindelejrens hold. Drengenes niveau var også højt. 
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To nye spændende tiltag på Femø 

 

 

Tillykke til Sussie og Bo  

med jeres dejlige lille butik D'Okay. 
Det er altid en fornøjelse at besøge jer og gå på 

opdagelse i jeres lille butik, der bugner med 
spændende varer. 

 
Også tillykke til Anne-Lise og Niels  

med jeres gode initiativ til Smuthullet. 
 

Kirsten og Bjarne med flere 

Folketidende lørdag d. 21. juli 

Femø T-shirt 2018 
Motivet på årets T-shirt er en 
toppet skallesluger, kunstne-
ren er Jens Bohr. 
Den kan stadig købes i Det 
gule Magasin 

Femø Æblemost 
Til salg rundt omkring på 
øen. Kig ud i boden ved Fa-
sangården eller kontakt Syss  
40857275 hvis du har brug 
for nogle flasker.  

Guld på kronen 
Guldsmed Sabine Sørensen, 
opvokset på Femø, lagde en 
sommeraften bladguld på Kon-
gestenen. Det er 10 år siden, 
hun lagde guld på første gang. 

Gustav og Emil, Høkerstrædet 8, boede denne 
sommer dejligt tæt på Smuthullet. Værktøj og ma-
ling blev flittigt brugt, og værkerne pynter nu 
hjemme i Fredensborg. 
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Tusind tak! 
 

Tusind tak til alle der deltog  
som frivillige hjælpere  

under dette års  
Femø Jazz Festival. 

Uden jer – ingen jazz!  
Femø Beboerforening  
modtog kr. 10.000 for  

det store arbejde. 
Vi håber på jeres hjælp  

igen i 2019, hvor  
Femø Jazz Festival  

kan fejre 50 års fødselsdag. 
 

På foreningernes vegne - Chris 

Doc Houlind Band lukkede og 
slukkede årets Femø Jazz Festival 
søndag den 5. august. Dermed 
blev cirklen sluttet, da samme 
band i foråret optrådte, da festiva-
len i begyndelsen af marts offent-
liggjorde musikprogrammet ved 
et velbesøgt arrangement på Is-
lands Brygge i København. På 
det tidspunkt havde kulden godt 
fat i landet, og sneen dalede. 
 
Kulde var der derimod ikke me-
get af på årets festival, der var 
ramt af en regulær hedebølge 
med dage, hvor temperaturen pas-
serede de 30 grader. Og vejret var 

en afgørende faktor i forhold til 
billetsalget, der er bedre end sid-
ste år. “ 
 
Vi har solgt godt 700 billetter, og 
især døgnbilletter har vi solgt 
markant flere af i år. Sammenlagt 
med frivillige og musikere har 
der været omkring 1.000 deltage-
re. Det gode vejr har betydet, at 
flere har kunnet se fidusen i at 
tage en tur til Femø. Det er rigtig 
dejligt, og det tyder på, at vi øko-
nomisk ender med et bedre resul-
tat end sidste år,” siger Jørgen 
Vad, formand for Foreningen 
Femø Jazz. 

Næste år afholdes Femø Jazz Fe-
stival for 50. gang. Traditionen 
tro afslørede Jørgen Vad på festi-
valens sidste dag, hvilke datoer 
man skal sætte kryds i kalende-
ren, hvis man vil med til næste 
års store og swingende guldbryl-
lups-festival: 30. juli til den 4. 
august 2019! 
 
“Vi har allerede ideer til, hvordan 
vi kan fejre festivalen næste år. 
Lige nu holder vi kortene tæt ind 
til kroppen. Men jeg lover, det 
bliver et brag af en fest,” siger 
han. 

LBJ 

Godt vejr trak flere folk til Femø Jazz Festival 

Årets festival var varm og tør, og Street Paraden fredag middag krævede et par ekstra drikkepause til musikere og gæster. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 

September - Oktober - November  

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 d. 9. september………………………………………………………….kl. 13.00  15. s. e. trin.         
Høstgudstjeneste, kaffe og kringle 

 

Søndag d. 7. oktober ……………………………………………………………kl. 13.00  19. s. e. trin. 

Derefter Menighedsmøde kl. ca. 14.00. 
 
Søndag d. 4. november …………………………………………………………kl. 13.00  Alle helgens dag 
 
 
Søndag d. 2. december…………………………………………………………. kl. 19.00  1.s. i advent            
Kaffe og julekage i præstegården 
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Så er det ved at være tid, hvor vi 
skal have vort ordinære menig-
hedsmøde. 
 
Mødet vil finde sted umiddel-
bart efter gudstjenesten den 7. 
oktober i Femø Kirke  kl. ca. 
14.00. 

På dette møde vil Femø menig-
hedsråd redegøre kort om sidste 
års regnskab og det kommende 
års budget. 
Endvidere aflægger menighedsrå-
det beretning om rådets virksom-
hed i det forløbne år og oriente-
ring om planlagt virksomhed i det 

kommende år. 
Menighedsrådet serverer kaffe og 
kage i Våbenhuset i en kort pause 
efter gudstjenesten. 
 
På gensyn. 
På vegne af menighedsrådet      

                                                 Lis 

Femø Kirke 
Kirkebygningen er der ikke sket 
det store med hen over somme-
ren. Den står på vanlig vis og 
knejser smukt på den plads, der 
blev den givet i starten af 1500 
tallet. 

 
Præstegården 
I begyndelsen af juni måned blev 
Præstegården kalket. Flot er den 
blevet i en lidt mørkere gule to-
ne, valgt med megen omhu.   
Vi mangler at male døre og port i 
den lille bygning, tidligere bla. 
hestestald, dette vil ske her i lø-
bet af efteråret. Farven bliver 
svensk rød. 
Vi har haft besøg af Landskabs-
arkitekt Kirsten Jensen, hun har 

givet gode råd om, hvordan vi får 
gjort gårdspladsen og  haven me-
re indbydende, så der vil også 
ske noget på den front. Jeg vil  
ikke sætte dato på, hvornår vi når 

så langt, mange ting spiller ind 
bla. vejret. 
 

Sangeftermiddage 
Om en god måneds tid starter vi 
op på næste sæsons sangefter-
middage. Som sædvanlig vil de 
finde sted i Præstegården på fre-
dage eftermiddage kl. 14.00. Før-
ste gang fredag den 12. oktober. 
Se mere om disse sangeftermid-
dage andet steds på siden. 
 
Se i øvrigt aktivitetskalenderen 
på bagsiden af "Talerøret". 
 
Ellers er der vist kun at sige: 
"Tak for en dejlig sommer til 
jer alle" 
På  vegne af Femø menighedsråd     

                                                Lis 

Efter en pragtfuld sommer, hvor 
vi ikke kan klage over manglende 
solskinstimer og varme, skal vi 
nu til at vænne os til, at vejret 
også kan opføre sig anderledes, 
med andre ord efteråret står og 
banker på.  
 
Vi vil opleve dagene kortere 
grundet mørke morgener og afte-
ner, og vi vil også mærke, at ti-
den nu er inde til hyggeligt sam-
vær. Hvad er så mere nærliggen-
de end at mødes i Præstegården 
til sangeftermiddage. Alle er me-
get velkomne, med eller uden 

stor sangstemme, det væsentlige 
på disse dage er det sociale sam-
vær. Som noget nyt vil vi i denne 
sæson lave et fast lille indlæg, 
hvor vi synger en af vore nye sal-
mer fra salmebogen, evt. en af de 
salmer der skal synges ved efter-
følgende gudstjeneste. Dette til-
tag for at blive dus med de nye 
salmer i Den Danske Salmebog. I 
værste fald  kunne det jo ende 
med, at de såkaldte "nye" salmer 
bliver gamle, inden vi lærer dem 
at kende. Dette lille indlæg kunne 
være den første sang, efter vi har 
drukket kaffe. 

Menighedsrådet er vært med kaf-
fe og kage, og hvad der ellers 
hører med til en hyggelig efter-
middag. 
Jeg skal lige nævne, at vi igen 
har Henriette med ved klaveret til 
at slå tonen an. 
 
Se datoer for sangeftermidda-
gene på Begivenhedskalende-
ren på bagsiden af "Talerøret". 
 
På gensyn. 
 
På vegne af menighedsrådet  

Lis 

Nyt fra menighedsrådet 

Menighedsmøde 

Sangeftermiddage 



 

Talerøret nr. 3 2018 - Side  16 

Efter en streng vinter kom foråret 
som et brag, og selvom havnen 
ikke var færdig, så kom der sejle-
re i mængder, vi ikke havde reg-
net med. En dejlig oplevelse og 
ikke mindst et godt pust til butik-
ken, at nu skulle den op i omdrej-
ninger, hvis vi skulle klare alle 
ønskerne fra vore nye kunder. 
 
Et vi ikke havde regnet med var, 
at tyske sejlere har en appetit om  
morgenen, som går ud over vores 
fantasi, det er ikke ualmindeligt 
at de tage ti til femten stykker 
morgenbrød med til skibet, og 
det var anderledes end det vi var 
vant til, så for at kunne klare ef-
terspørgslen måtte ovnen arbejde 
på højtryk, men det blev klaret til 
alles tilfredshed, og ingen forlod 
havnen uden at være mætte og 
tilpasse, og ikke mindst havde de 
en god oplevelse af Femø. 
 
Så kom sommeren, og hvilken 
sommer, det var en sommer  alle 
sukker efter og mængden af kun-
der eksploderede, både hvad an-
går sejlere, men også besøgende 
til øen. Vi slæbte varer ind hver 
torsdag, og inden vi så os om så 
måtte vi genbestille lige så store 
ordrer for at kunne følge med. 
Indrømmet der har været nogle 
huller i sortimentet, men vi har 

næsten hver gang kunnet finde 
alternativer, så alle fik deres øn-
sker indfriet. 
Jazzen har det lige som barselshi-
storier, de bliver værre og værre, 
og hvis vi havde lyttet til dem 
alle i stedet for  vores sunde for-
nuft, så havde vi nok været ry-
stende nervøse allerede inden 
den gik i luften. 
 
Selvom jeg blev syg på et rigtigt 
dårligt tidspunkt, så kan jeg være 
stolt af Lisa, som tog handsken 
op og gik i gang med at løse alle 
problemerne, med fantastisk 
hjælp fra rigtig mange her på 
øen. Og uden jeres hjælp havde 
jazzen ikke kørt igennem for os, 
på den gode måde den gjorde, så 
det skal I alle have tak for. Jeres 
hjælp gav os luft til at planlægge 
og disponere på en fornuftig må-
de, så alle kunne få en god ople-
velse i vores butik. 
 
Som jeg skrev, er der mange hi-
storier omkring jazzen, om hvad 
der skal gøres osv., men set I 
bakspejlet i dag, er der ikke altid 
hold i dem alle, eller også har de 
det ligesom H.C Andersens  hi-
storie, at en fjer kan blive til 10 
høns. 
 
Vi tog beslutningen om, at  vi 
ville lade vores erfaring indtil nu, 
samt hvad vi havde planlagt om-
kring jazzen, være vores køre-
plan, og det fortryder vi ikke i 
dag, vi manglede rugbrød i 4 ti-
mer og ellers kunne vi klare ef-
terspørgslen, under hele jazzen, 
selvom vi må indrømme, at man 
er meget, meget, meget træt,  når 
man kører hjem om aftenen. 
 
Men det har været det hele værd, 
og vi glæder os til næste år, hvor 
opgaven nok bliver det samme, 
bare med den undtagelse, at jeg 
er med hele vejen, og Lisa ikke 
skal stå alene med alle beslutnin-
gerne, og vi har vores egne erfa-

ringer. Nu er det hele overstået, 
det er begyndt at regne !!!, og 
som Lisa skrev på FB, “ Her er 
såå stille“, og ja her er stille, det 
er ligesom at slukke på en kon-
takt ugen efter jazzen, alt går i 
stå, alle skal til kræfter igen. 
 
Nu glæder vi os til efteråret, glæ-
der os til igen at have  alle femø-
beboerne i butikken, med alt den 
hygge og ro der er, når I handler 
hos os, det er den  bedste tid på 
året. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god efter-
sommer, og endnu engang tak for 
al jeres hjælp, positive ord  og 
optimisme, som I giver os hver 
eneste dag. 

Lisa og Carsten 

Et lille resume fra Det Gule Magasin  
“Høkerens” første halvår 

Lisa holder humøret oppe 

Søren gir’ et nummer. 
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En tør og varm sommer for landbruget 
Sommerens tørke er naturligvis 
ikke gået ubemærket hen for 
landbruget. Selv om høsten er i 
hus, har landmændene stadig nok 
at se til, men det er lykkedes at få 
Flemming Jensen og Henrik Ras-
mussen til at komme med nogle 
foreløbige vurderinger af årets 
høst. 
  
Flemming Jensen: ”Det er lige 
tidligt nok at vurdere konsekven-
serne af sommerens tørke. Vi har 
høstet for lidt, men kvaliteten har 
været god. Det er meget individu-
elt fra ejendom til ejendom, hvor-
dan det er gået. Det er mit ind-
tryk, at det ikke er så egnsbe-
stemt. Områder med let jord er 
hårdt ramt. Det er forventeligt, at 
der kommer til at mangle noget i 
det samlede regnskab. Udbyttet 
er nok ca. 20% lavere end forven-
tet. Det er klart at sommerens tør-
ke ikke går ubemærket hen, det 
vil give konsekvenser. Jeg bruger 
jo noget af avlen i stalden, så det 
vil vise sig, hvor meget jeg kom-
mer til at mangle – som jeg så må 
købe - i løbet af året. 
  
Jeg har alligevel glædet mig over 
det gode sommervejr. Det har 

været dejligt. Og det virker da 
også til, at der har været godt 
gang i turismen, det gavner jo 
hele øen.” 
  
Henrik Rasmussen: ”For vores 
vedkommende har udbyttet i byg-
get været 30-35% mindre end 
forventet, det er den afgrøde, der 
udbyttemæssigt er hårdest ramt. 
Til gengæld ser det ud til, at al 
bygget kan holde proteintallene 
til at kunne sælges som maltbyg. 
Hveden er nærmere det forvente-

de, måske 20% lavere. Rapsen 
har klaret sig bedst og udbyttet er 
kun ca. 10-15% lavere. 
 
I år har vi haft nul tørreudgifter, 
og vi har for første gang solgt al 
halmen, så der får vi noget ekstra 
ind til at bøde på udbyttetabet. Vi 
har i mange år nedmuldet vores 
halm, så vi forventer ikke at skul-
le tilføre ekstra næringsstoffer af 
den grund”.                                    

                                                                                                                             
ILB  

Byg i byg. Inden høsten kom i hus, lignede nogle marker landart med grønne fir-
kanter i det gule. De grønne områder mindede os om, hvor vådt, det var i foråret, 
da kornet blev sået.                                                                Foto: Rita Larsen 

 
Tirsdag d. 31. juli kl. 04 om 
morgenen gik brandalarmen, 
og Femøs frivillige brand-
korps blev kaldt ud til en 
brændende mejetærsker i 

Sønderby. De fik hurtigt styr 
på flammerne, og Femøsund, 
der var sejlet mod Lolland, 

blev kaldt tilbage, da der ikke 
var behov for at få hjælp fra 
fastlandet. Stor tak til de fri-

villige brandfolk!  
(facebookopslag v. LBJ) 

 

Brændende mejetærsker i Sønderby 

Foto: Kaj Larsen 
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Det har været en helt forrygende 
sejlsæson i år med massevis af 
gæstesejlere til følge. 
I skrivende stund nærmer havnen 
sig 3000 overnatninger. Gæste-
sejler nr. 1000 og 2000 modtog 
begge en Femø T-shirt og blev 
foreviget ved havnefogedkontoret 
til stor morskab for de andre gæ-
stesejlere, der misundeligt så til. 
Jeg har fået overdraget statistik-
ken for gæstesejlere fra 2009-
2017 af Niels, og kan se, at det i 
den periode kun er 2010, der lig-

ger højere besøgsmæssigt end i 
år.  August måned (2018) ligger 
til gengæld nede på en 6. plads.  
På en dag med stille vejr, vil fast-
ligger pladserne blive opmålt, for 
at sikre, at alle har en plads, der 
svarer til det, som der betales for. 
En evt. prisændring vil blive re-
guleret fra næste sæson. 
Femø Havn fik nye blomster-
kummer - udformet som skibe - 
først i juli måned. Gartneren fra 
Park & Vej frarådede at der blev 
plantet i dem pga. tørke, og først 

i den forgangne uge, fik jeg be-
sked om, at planterne nu var be-
stilt med levering til Femø i uge 
35. Forhåbentligt er de ankom-
met og plantet, når I læser dette 
indlæg. 
Måske bør jeg nævne, at blom-
sterkummerne er magen til dem 
der står på Nakskov Havn og i 
Kragenæs, så der nu bliver en rød 
blomstertråd gennem Kommu-
nens havne – man kan se, at vi er 
en del af det kommunale fælles-
skab.                                    Chris 

Det er mig en stor glæde at kunne 
meddele, at jeg har lejet Højriis 
ud for 5 år med gensidig uopsige-
lighed og forkøbsret efter udløb 
af lejeperioden. Lejeperioden er 
startet den 26. juli. 
 
Femøbeboerne kan glæde sig 
over de nye lejere Bjarne Nielsen 
og Vinnie Pedersen. Bjarne har 
rødder på Femø, hvor han levede 
til han fyldte 16. Hans forældre 
var Elinor og Svend Nielsen. Det 
har været spændende at følge 

Bjarne rundt på øen og lyttet til 
hans fortællinger om de gamle 
huse og beboere.  
 
Bjarne har længe ønsket at kom-
me tilbage til Femø, hvor han har 
så mange dejlige minder fra. Vin-
nie og Bjarne har mange planer 
for Højriis og medbringer en ræk-
ke positive erfaringer fra Fejø kro 
og Kvasen som de har drevet 
sammenlagt i 3 år.  
 
De har ligeledes erfaringer fra 

Langø havne grill som de har 
drevet med stor succes.  
 
Nogle af deres planer er at bringe 
mad ud hele året, at lave banko-
spil og fortsætte renoveringen af 
laden så der kan blive velisoleret 
og indrettes Billard og dart. 
Kontakttelefonnummeret for Vin-
nie hvis nogen ønsker bestillinger 
fra grill eller smørrebrød er Tlf. 
51297567, men alle er i øvrigt 
altid velkomne. 

Poul Vestervig Poulsen 

Uddrag fra Ødysseé-pigernes artikel efter besøg på Femø i starten af juni 

Læs hele artiklen på  
www.opdag-øer.dk. 

 
… Heldigvis bimlede telefonen, 
for vi havde aftalt med Anders – 
en ung Femøbo – at mødes med 
ham og hans bror og ven, der og-
så var opvokset på øen. To af de 
tre gutter var i gang med en land-
brugsuddannelse og var ikke af-
visende overfor, om de senere 
skulle bo på en ø igen. Men nu 
skulle de først ud at se verden, 
sagde de og fortalte om, hvordan 
det havde været at bo på Femø og 
gå i skole på Lolland.  
 
”Så tager man færgen hver mor-
gen kl. 6,” fortalte Anders. ”Så 
det bliver nogle gange en lang 
dag”. ”Især hvis det er midt i høj-
sæsonen,” supplerede hans bror 

Alex, ”Vi har jo ikke forrang til 
færgen, så nogle gange er der så 
mange turister, at man må vente 
to timer på den næste.”  
 
Der er bestemt nogle ting, der er 
mere komplicerede ved at bo på 
en ø, men så kan det nogle andre 
ting. Det oplevede vi selv en time 
senere, hvor vi havde fundet 
Femøs lille køkken- og badhus 
ved shelterpladsen, som man kan 
låne, hvis man lige smider en 
mobilepay til beboerforeningen.  
 
Ikke mere end 5 minutter efter 
stod Jørgen i døren. ”Jeg ville 
bare lige tjekke, at her så pænt 
nok ud, når I nu skulle bruge 
det,” sagde han og smuttede lige 
så hurtigt, som han var kommet.  
Efter et par timers blog- og foto-

arbejde i køkkenbadehuset, var 
solen ved at gå på hæld. Og kro-
en havde jo åbent endnu, og da 
ideen om en bajer og solnedgang 
lokkede gevaldigt, begav vi os op 
langs eventyrstien og hilste på 
fyrtøjet, rødhætte og de syv små 
dværge, som stak hovedet ud af 
nogle gamle træer med store hul-
ler i ...  

Nyt fra Femø Havn 

Nye lejere på Højriis 
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Status vedr. Femø sheltere 

Jeg synes, at disse udpluk blandt 
mange fra dagbog i sheltere og 
beskeder fra min telefon, beskri-
ver folks glæde ved vores sheltere 
og klubhus. 
 
Og det er samtidig utrolig hygge-
ligt at møde dem, som kommer 
for at overnatte i shelterne. Til 
dato er der indtjent 4.650,00 kr. 
og divideret med 150,00 pr. gang 

er det ca. 31 enkelt overnatninger. 
Nogle af pengene er også fra vo-
res kurser i smykkefremstilling, 
hvor 100,00 kr af hver kursists 
gebyr går til klubhuset. 
  
Antal personer på en overnatning 
har svinget fra 2 til 5 personer, og 
jeg vil derfor skyde på at vi har 
haft ca. 90 – 100 overnattende 
personer igennem indtil dato i år. 

Lis og jeg tjekker selvfølgelig 
klubhus og sheltere ved afrejse, 
men alle lejere har en rigtig god 
forståelse for at aflevere området 
rigtig pænt rengjort. 
  
Jeg ved at en del laver mad selv 
ved shelter og klubhus, og en del 
går op til kroen, så det giver også 
lidt til både købmand og kro. 
                               Lis og Jørgen 

En overnatning i en shelter koster 150,00 kr 

Bookning af sheltere til: Jørgen Larsen tlf. 5121 4485 

eller mail jlr@larsen.mail.dk  
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FjF generalforsamling holdt på Præstegården lørdag, den 17. marts 2018: 
Formanden, Flemming Bech, aflagde bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalfor-
samling (25. marts 2017). Herfra skal bl.a. fremhæves: 
Det har været et godt år for Jagtforeningen: Vildtplejemæssigt og økonomisk!. 
Vildtplejemæssigt har FjF udsat:  
2 råer og 1 buk. Råerne er set med henholdsvis 1 og 2 lam. Den (i 2018) lune forsommer og tropevarme sommer har 

gavnet vildtet, der generelt er i fremgang. Bemærk: Råvildtet er fredet til den 31. marts 2020. 
100 fasaner, der - trods den meget våde sommer i 2017 – nu ses i fremgang. 
48 agerhøns (4 familier a’ 12 høns) har overlevet 2017, og der er set enkelte flokke på 6-8 kyllinger. 
Der spores en lille fremgang af harer. 
FjF har holdt 2 rævejagter med gæster. Lørdag, den 13. januar 2018 og lørdag, den 10. februar 2018. I første jagt 
deltog 31 jægere, 10 klappere og 15 hunde. Der blev nedlagt 1 ræv. I anden jagt deltog 21 jægere, 8 klappere og 8 
hunde. Der blev nedlagt 2 ræve. I bekæmpelse af rævene, er det vigtigt, at FjF fortsat har mulighed for at gå på det 
meste af øen. I perioden er der nedlagt 8 ræve. 
Økonomisk.  
Danmarks Jægerforbunds tilskud til indkøb af de 3 stk. råvildt på 10.000 kr. og jagtforeningens modtagne donationer 
på 13.500 kr. gjorde det muligt, at styrke vildtbestanden med en udgift på i alt 29.925 kr. Det er noget af en præstati-
on for en så lille jagtforening. Det kan vi alle godt være lidt stolte af. 
FjF har i perioden holdt 4 bestyrelsesmøder. FjF har til efteråret plan om at anlægge 2-3 rævegrave og primo 2019 
afholde 2 rævejagter med gæster. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 
 

FjF 1. bestyrelsesmøde 2018. 
Mødet blev holdt umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituere sig således: 
Formand: Flemming Bech. Næstformand: Torben Frederiksen. Kasserer/Sekretær: Esben Roug. Bestyrelsesmed-
lem: Niels Troels Hansen. Bestyrelsesmedlem: Kaj Larsen. Bestyrelsessuppleant: Ebbe Jacobsen. 
 

FjF opfordring til Jagtsæsonen 2018/2019. 
På trods af FjF udsætninger og den gode sommer har givet en general fremgang for vildtbestanden på øen, er be-
standen fortsat middelmådig. ”Høst” med omtanke. Styrk i stedet jagten på kragefugle, duer, ænder og gæs samt 
naturligvis ræven.  
Agerhønsene skønnes at have overlevet den meget våde sommer sidste år. Vi håber, at agerhønsene nu får fodfæ-
ste på Femø.  
FjF opfordring til lodsejerne er, at FREDE ”AGERHØNS, HØNER og HARER”! 
Knæk & Bræk! 
 

 
 
 
Planlagte aktiviteter: 
- Lørdag, den 3. november 2018 kl. 1930 Vildtspil på Femø Kro.  
- Lørdag, den 12. januar 2019 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal. 
- Lørdag, den 9. februar 2019 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal.  

- Lørdag, den 16. marts 2019 kl. 1000 Generalforsamling på Præstegården. 
 

 

ER 

Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934 
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Strikkecafe 
Strikkecafeen i Præstegården 

fortsætter i efteråret, den 27. sep-
tember, 25. oktober og 29. no-
vember, alle dage kl 14-17. Vi 

mødes over strikketøjet eller an-
det håndarbejde. Nogle gange 

tager vi et emne op, eller kigger i 
bøger. men altid hyggeligt sam-
vær med håndarbejde mellem 

hænderne.  
Venlig hilsen Erica, Birthe og 

Jeanette 

 
Femø Kulturkreds 

 
Som skrevet i sidste nummer af Talerøret, starter  

sæsonen 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.  
Adgangsbillet denne aften er en vittighed! 

 
                                                                         Venlig hilsen Inge-Lise 

Tillykke til Fejø - Årets Landsby 2018 
Lørdag den 25. august gav fejbat-
tingerne den en ordentlig en på 
sinkadusen - derovre på naboøen, 
der ligger og lurer på den anden 
side af Femøsund. 
 
Fejø er nemlig blevet kåret til 
Årets Landsby 2018. Og det kan 
jo undre de fleste, for Fejø er da 
stadig en ø? Ikke desto mindre 
skulle den pris selvfølgelig fejres 
med maner, og en anonym Femø-
bo sneg sig med som spion.  
 
Der kan berettes om, at omkring 
300 såkaldte fejbattinger mødte op 
på Fejø Børne– og Kulturhus, som  
skolen nu kaldes. Her kunne de 
smovse sig i ikke mindre end 6,5 
meter lagkage fra Horslunde Ba-
geri. Ja, det var 6,5 meter. Og hele 
lagkagen blev spist (og den smag-
te godt) og skyllet ned med kaffe. 
 
Fine folk fra fastlandet havde også 
fundet vej: Holger Schou Rasmus-
sen, borgmester i Lolland Kom-
mune, Carsten Hansen, tidligere 
landdistriktsminister og nuværen-
de formand i det udvalg, der har  
valgt Fejø til Årets Landsby, og 
Steffen Damsgaard, Landsfor-
mand, Landdistrikternes Fælles-
råd, for at nævne en lille håndfuld. 
 
De holdt alle tale, hvor de lykøn-
skede Fejø med den flotte pris. 
Borgmesteren talte blandt andet 
om, at Fejøboerne er nogen stædi-

ge krabater, der er fandenivoldske, 
og at det faktisk også gjaldt bebo-
erne på Femø og Askø. Øboerne 
er lidt til en side, men det har han 
respekt for. 
 
Det er Landdistrikternes Fælles-
råd, Landsbyerne i Danmark og 
Forenet Kredit, der er foreningen 

bag Nykredit og Totalkredit, der 
står bag prisen, der første gang 
blev uddelt i 1995.  
 
Og nå ja, så vandt Fejø faktisk for 
øboernes evne til at SAMARBEJ-
DE og opnå KONKRETE resulta-
ter - eksempelvis, da de fik reddet 
Fejø Skole. Respekt herfra.     LBJ 

De kan så meget på Fejø. Selv en regnbue fik de til at vise vej den 25 august.  
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Jeg har tidligere i Talerøret givet en smagsprøve på min erindringsbog, som jeg på det tidspunkt arbejdede 
på. Bogen er nu officielt udgivet, og kan købes hos undertegnede, eller bestilles hos nærmeste boghandel, 
eller nettet. 

Asger 

Tak for al opmærksomhed på min  
80 års fødselsdag. 

Sonja Olsen 
Erik på Femø museum 

 

OPRYDNING 
  

På Gåsemosevej 1, mell. 10-14.00 den 5-6-7. oktober. 
  
Traktordele, elkabler, værktøj, havemøbler, svejseanlæg, tasker, save, køkken ting og 
meget mere. 
 
Små priser 

  

Sælges 
  
Topbetjent Scandia keramikovn 
med fuldautomatisk styretavle. 
Indvendige mål: Højde 45 cm. og 
diameter 40 cm. 
Der medfølger div. plader m.m. 
til opstabling af det som skal 
brændes. 
  

 
 
 
 

Pris: 3.000,00 kr. 
 
Kom og se på den. 
 
 
Lis og Jørgen Larsen 
Tlf 51 21 44 85 

Lidt af hvert 
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Papir, glas og metal hver 5. uge 20/9, 25/10, 29/11 
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 2018 

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 70,2 

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 34,2 

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 83,3 

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 37,9 

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 33,9 

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 8,8 

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 17,0 

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  

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

Sommeren 2018 var meget speciel med meget få dage med nedbør: 
Maj måned - 5 dage, Juni måned -  2 dage, Juli måned - 2 dage  

Efterlysning – Langpæretræer 
 

 
Den 17. august kom Erik Pedersen fra Marstal på besøg på Femø. Lige 
som hans besøg på Askø og Fejø, var formålet med besøget at undersøge, 
om der stadig var langpæretræer på Femø. Erik Pedersen interesserer sig 
meget for gamle danske frugtsorter, der iblandt langpærer, som også fin-
des på Ærø og Tåsinge. 
På Femø har jeg kendskab til fire træer, men mon ikke der findes flere? 
De fire træer er: 
Madsens Vænge.  
I vejkanten ved Sonja og Hennings frugtplantage. 
Klubvej 1. Viggo Reffelts have. I et gråpæretræ er der podet langpære. 
 
Æblestien ved sommerhusområdet. 
I Margit Skovs have. Dette træ er meget gammelt – måske 150 år.  
Margit fortæller, at hendes far Peder Rudolf Olsen havde fortalt hende, at 
det var et gammelt træ, allerede da han var barn. Peder Rudolf var født i 
1899. 
På en båndoptagelse med gårdejer Harald Nielsen, Langemose 26 fra 1970erne fortæller Harald en del om 
gamle frugtsorter og fortæller, at man omkring 1900tallet kun havde tre pæresorter. Sommer Bergamotter,  
Vinter Bergamotter og Langpærer, som han fortæller også blev kaldt Agurkepære. 
 
Har nogen kendskab til andre langpæretræer på Femø, så vil jeg være taknemmelig for et ring. 
 

Palle Sørensen 
40 97 36 40 
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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 grovkøk-
ken, fremstillingskøkken og opva-
skekøkken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Hvis I er 4 – 6 personer som har ønske om 
et kursus, skal I bare kontakte os med fo-
respørgsel om dette. 
Vi laver kurser på hvilket tidspunkt som 
ønskes, hvis vi er hjemme og har tid. 
2 dages kursus 700,00 kr. (+ forbrugte 
materialer)  

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 

mailto:femoe@femoekro.dk
mailto:jlr@larsen.mail.dk
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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. Sigurskjold 

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 Tambour 

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   
Westen 

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. Hansen og Ann-
Mari Aggergaard 

Hanne Rosenvold Åse Maj Frühwirth 

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 

Peter Hegnhøj og Sophie  
Gammeltoft 

Poul Vestervig Poulsen  
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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 december 2018  

Begivenhedskalender Efterår 2018 

 

September 
Onsdag d. 10. kl. 14.00 

Femø Pensionistforening 
Præstegården 

Søndag d. 4. kl. 13.00 
Gudstjeneste 
Femø Kirke 

Onsdag d. 5. kl. 14.00 
Sommermøde 

Femø Pensionistforening 
Præstegården 

Torsdag d. 11.. kl. 19.00 
Femø Kulturkreds  

Præstegården 

Hver onsdag i november kl. 14.00 
Femø Pensionistforening 

Præstegården 

Søndag d. 9. kl. 13.00 
Høstgudstjeneste 
Kaffe og kringle 

Femø Kirke 

Fredag d. 12. kl. 14.00 
Sangeftermiddag 

Femø Menighedsråd 
Præstegården 

Fredag d. 9. kl. 14.00 
Sangeftermiddag 

Femø Menighedsråd 
Præstegården 

Tirsdag d. 18. kl. 15.00 
Linedance starter 

Præstegården 

Lørdag d. 20.  
Oktoberfest 

Femø Kro 

Lørdag d.10. kl. 23.59 
Deadline Talerøret 
taleroret@gmail.com 

Torsdag d. 20. kl. 19.00 
Femø Kulturkreds Sæsonstart 

Præstegården 

Onsdag d. 24. kl. 14.00 
Møde om hjemmepleje 

Alle er velkomne 
Præstegården 

Torsdag d. 22. kl. 19.00 
Femø Kulturkreds 

Præstegården 

Torsdag d. 27. kl. 14.00—17.00 
Strikkecafe 
Præstegården 

Torsdag d. 25. kl. 14.00—17.00 
Strikkecafe 
Præstegården 

Torsdag d. 29. kl. 14.00—17.00 
Strikkecafe 

Præstegården 

 

Oktober 
Onsdag d, 31. kl. 14.00 

Femø Pensionistforening 
Præstegården 

December 

Mandag d. 1. kl.14.00 
Gymnastik 

Kursuscentret 
November 

Søndag d. 2. kl.19.00 
Adventsgudstjeneste 

Femø Kirke 

Onsdag d. 3. oktober kl. 14.00 
Femø Pensionistforening 

Præstegården 

Torsdag d. 1. kl. 19.00 
Femø Kulturkreds 

Præstegården 

 
Tirsdag d. 4.12. 

Talerøret udkommer 

Søndag d. 7. kl. 13.00 
Gudstjeneste 

Menighedsmøde kl. ca. 14.00 

Lørdag d. 3. kl. 19.30 
Vildtspil 

Femø Jagtforening 
Femø Kro  

Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer 


