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 NR. 4 - 2018 23. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

Jørgen Larsen sammen med direktør for Nordeafonden, Henrik Lehmann Andersen og Chris Grube P. 
 

     Én million kroner til Stenbideren 
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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  
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23 Foreninger 
Fadderskaber 
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Kontingent / Abonnement 2019 
Det er nu tid til at betale kontingent eller abonnement for 2019. 
Et medlemskab af beboerforeningen koster 200 kr. Betalingsfrist 
er 1. februar 2019, hvis man vil opnå stemmeret til FBF generalfor-
samling.  
Et medlemskab inkluderer abonnement på Talerøret. 
Et Fadderskab koster min. 100 kr. 
Ved betaling af fadderskab støtter man udgivelsen af Talerøret. 
Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. 
Forsendelse af Talerøret koster 80 kr. 

LÆS NÆRMERE I INDSTIKKET 

Året går på hæld 

Et varmt år går på hæld. Selv i 
november kunne man opleve 
friske blomster på Femø. Her-
over ses gule gyvel ved Ellys 
strand. 
 
Men uanset overraskende konse-
kvenser af klimaforandringer, 
nærmer vi os den mest traditi-
onsrige tid på året. For nu er vi 
kommet til årets sidste nummer 
af Talerøret, hvor vi så klart og 
tydeligt som muligt orienterer 
om betaling af kontingent og 
Talerøret for det kommende år. 
Sidste år gik det helt galt, fordi 
der ikke som vanligt fulgte et 
girokort med Talerøret. Vi vil så 
nødigt miste medlemmer eller 
abonnementer pga. tekniske de-
taljer, så i år har vi valgt at  med-
sende et indstik, så alle forhå-
bentligt husker at betale rettidigt 
og korrekt.  
 
Traditionen tro har Lolland 
Kommune vedtaget et budget. 
Heller ikke i år blev der afsat lidt 

ekstra penge til Femø bussen. 
Økontaktudvalgets ønske om 
leje af afløserfærge til særplan-
perioder blev heller ikke efter-
kommet. 
 
Til gengæld kan vi glæde os 
over, at Femø har fået 1 million 
kr. til Stenbideren. 
 
Når bladet udkommer, har vi 
allerede taget hul på de fælles 
juletraditioner på øen. Det er ret 
imponerende, hvad man kan nå 
at deltage i på Femø i løbet af 
december. 
 
Det lune efterår forsvandt brat, 
mørket og kulden tog over og en 
sørgelig stemning bredte sig 
over øen med flere dødsfald 
blandt tidligere og nuværende 
Femøboere. I en sådan situation 
bliver man opmærksom på, hvor 
tæt vi er på hinanden i vores lille 
samfund både i glæde og sorg. 
         
                                            Red. 
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Femø Beboerforening 
Formandens indlæg 

Stenbider på banen på havnen 
HURRAH……. så lykkedes det 
at skaffe 1 million kroner til op-
førelse af Stenbideren på Femø 
Havn. Nordeas kystpulje har be-
vilget den ansøgte sum til projek-
tet. De 2 ferme - og efterhånden 
erfarne Femø-projekt-magere og 
-ansøgere Chris Grube Pedersen 
og Jørgen Larsen – har justeret 
projektet, så der nu ikke indgår 
en egentlig ø-butik i ansøgnin-
gen. Tanken er, at vores gæster 
må rundt på øen for at købe der, 
hvor femøboere sætter egne varer 
og oplevelsestilbud til rådighed. 
Stenbideren skal først og frem-
mest være med til at udfordre og 
fornøje turister med spændende 
oplevelser rundt på vores smukke 
Femø.    
Planen med Stenbideren er altså 
at fange turisternes interesse for 
hele øen – når de lander på hav-
nen. For femøboerne skal huset 
også være til glæde, gavn og for-
nøjelse. 
Chris og Jørgen vil for beboerfor-
eningen søge yderligere midler til 
projekt Stenbideren, så bygnin-
gen kan opføres og indrettes efter 
planerne.  Projektet er mere end 
opførelse og indretning af byg-
ningen. Der skal også lægges 
holdbare praktiske og økonomi-
ske planer for drift af Stenbide-
ren.  Beboerforeningen bliver 
overordnet ansvarlig for økonomi 
og drift. Men vi får brug for man-
ge femøboere - fastboende og 
fritidshusejere – til at give en 
hånd med til opførelse og ikke 
mindst til driften af Stenbideren. 
Stenbideren skal være alle femø-
boeres hus.  
Når vi holder møde om Stenbide-
ren d. 12/12 håber vi at se masser 
af fritidshusejere og fastboende 
med den sædvanlige konstruktive 
stemning. 
 
Bosætning på Femø 
I sidste nummer af Talerøret 

nævnte jeg, at vi deltager i Ø-
sammenslutningens projekt om 
bosætning på øerne. Birte Harrit-
søe og jeg har deltaget på et ind-
ledende seminar til projektet, 
hvor der blev taget hul på ide-
udveksling og inspiration fra ek-
sperter – og fra øboere – om mu-
ligheder for at øge tendensen til 
at slå sig ned på en ø. 
Jeg tror, at det vi på Femø har 
alvorligt brug for, er, at tiltrække 
endnu flere nye aktive beboere, 
som ønsker/ vil være med til at 
iværksætte nye virksomheder. 
Hvad med for eksempel et gart-
neri? Har vi boliger til nye tilflyt-
tere? Spørgsmålene er mange – 
og svarene bliver vi forhåbentlig 
klogere på i projektet og igennem 
udveksling af ideer mellem os 
alle på Femø. 
 
Børneskib og legeplads på land-
jorden 
Børneskibet til børns leg ved hav-
nen er ankommet til Femø.  Nu 
skal det shines lidt op, så det kan 
komme i brug, når vi får lunt vejr 
igen. Vi har købt skibet ”på til-
bud” – og det er først rigtigt fær-
dig, når vi har fået det pyntet med 
lidt maling hist og pist. 

Vi er meget taknemmelige for 
arven fra Ernst Grymer og for 
sønnen Niels’ ihærdige og tålmo-
dige indsats for at få omsat den 
testamenterede arv til starten på 
en legeplads til børn, der bor på 
eller gæster Femø. Det bliver dej-
ligt med mere leg og børnelatter 
ved havnen.   

Leg og latter er ikke kun for børn, 
og der vil også dukke ”legemu-
ligheder” op ved havnen for 
voksne i form af motionsredska-
ber – heraf nogle ”arvede” fra 
Femøs Ve & Vel.    
 
Hjemmeside  
Endnu en god nyhed: Planerne 
for en ny udgave af www.fe-
mo.dk skrider planmæssigt 
fremad, så vi forventer at kunne 
gå i luften med den nye hjem-
meside i marts måned 2019. 
Foreningsfolk har nu været til 
møde i Præstegården, fordi vi 
ønsker en hjemmeside, som ikke 
bare beboerforeningen kan bruge 
– men som også Femøs andre 
foreninger kan bruge til egne 
informationer. Alle øvrige 
interesserede femøboere var også 
inviteret til at deltage i mødet.  
 
Bredbånd 
Til gengæld er der dårligt nyt om 
muligheden for, at alle på Femø 
får adgang til hurtigt og sikkert 
bredbånd til internettet. I 2016 fik 
mere end 160 boliger adgang til 
hurtigere internet. Vi  (= de fe-
møboere, der har bolig uden for 
”de røde streger”, som afgrænse-
de Fibias installationsområde i 
2016 – og mig selv, der er Fibias 
”bredbåndsambassadør”) måtte 
opgive at søge i sidste øjeblik, før 
ansøgningsfristen udløb til den 
statslige bredbåndspulje. Årsagen 
til at vi måtte opgive var, at det 
nødvendige ”træk” på statens til-
skudspulje overskred et gennem-
snit på 100.000 kr., og at reglerne 
siger, at dette gennemsnitlige til-
skud ikke må overstige de 
100.000. 
Nu slikker de interesserede uden 
for de røde streger sårene fra den-
ne skuffelse, og overvejer mulig-
heden for at prøve igen i 2019. 
 
Gaver – frivilligt arbejde. 
 Mange Femøboere udfører rigtig 

Flemming Jensen bugserer skibet—
uden  mast—i vinterhi. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.femo.dk&data=02%7C01%7C%7C9ce6a9c37cda44384b9708d655344b10%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636790080410903030&sdata=RLWv%2Fsa%2FcF3dQgS9UhKpOdKPTY0MDGF7UuNnZbW5cAc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.femo.dk&data=02%7C01%7C%7C9ce6a9c37cda44384b9708d655344b10%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636790080410903030&sdata=RLWv%2Fsa%2FcF3dQgS9UhKpOdKPTY0MDGF7UuNnZbW5cAc%3D&reserved=0
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Nyt fra Økontakt– og Fartplanudvalg 

meget solidt, gavnligt arbejde - 
frivilligt og ulønnet - for fælles-
skabet.  Det påskønner vi i Femø 
Beboerforening meget. Vi har 
hidtil i enkelte tilfælde givet ga-
ver som påskønnelse for løsning 
af særlige opgaver. Men vi har 
ønsket en mere enkel og lige be-
handling af de, der udfører frivil-
ligt arbejde.  Vi har derfor i be-
styrelsen drøftet, hvorledes vi 
skal honorere den indsats, som 
udføres som frivilligt arbejde.  Vi 
er kommet til den beslutning - 
også set ud fra vores økonomi - at 
fremover vil erkendtligheden væ-
re en stor og hjertelig tak. 
 

Besøg af politiet  
Vi har været i positiv kontakt 
med Lolland Falster Politi, som 

tilbød os at oprette en ordning 
med en ”tryghedsambassadør”. 
Sådan en har særlig adgang til det 
lokale politi i tilfælde af henven-
delser fra beboere, som føler sig 
utrygge.  
Vi har i Beboerforeningens besty-
relse valgt at takke nej til dette 
generelle tilbud, som især er rele-
vant i kriminalitetsbelastede om-
råder. Vi har meget lidt kriminali-
tet og utryghed på Femø, og vi 
har også en fin lokal ordning med 
sognefoged. Vi vil gerne holde 
den positive kontakt til politiet, så 
vi har aftalt, at de sender os ori-
enteringsmateriale m.v. – og at vi 
holder kontakt med hinanden.  
Nu har Lolland Falster Politi så 
fået egen bus, som de bl.a. vil 
bruge til at aflægge besøg – her-

under på Femø. De kommer med 
bussen 12.12.2018 kl. 10.30 til 
12.30 nede på havnen foran Hø-
keren. Politiet vil meget gerne 
snakke med Femøboere - så smut 
ned på havnen og mød politiet.  
 
Hvid jul? – på Femø 
Vinteren nærmer sig. Jeg glæder 
mig allerede til næste sommer på 
Femø med solskin og 50-års jazz-
jubilæum. Indtil da vover jeg at 
håbe på en hvid jul – som jo er 
rigtig hvid på Femø. 
 
Under alle omstændigheder:  
 

Glædelig jul til alle på 
Femø   
                                             Ulrik 

 
 
 
 
 
 
 

Ny sejlplan 
I denne omgang har vi valgt at 
fokusere på færgefarten. Ny sejl-
plan er behandlet i fartplanudval-
get og træder i kraft pr. 9/12 
2018. Sejlplanen er tilrettet øn-
sker fra øens pendlere, erhvervs-
liv og andre brugere (f.eks. hjem-
meplejen) og fra besætningen. 
Den bedste nyhed er, at vinter-
planen med indskrænket aften-
sejlads er droppet, så vi nu har 
samme sejlplan året rundt.  
I første udspil fra færgeledelsen 
var første afgang rykket frem til 
6.00. Det var et ønske fra besæt-
ningen, da de siger, at nogle 
pendlere ankommer i sidste øje-
blik, samtidigt med at der kom-
mer klager fra pendlerne pga. for 
sen ankomst til Kragenæs. Vi an-
befaler, at pendlerne strammer 
op på 10 min. reglen, så færgen 
kan sejle + ankomme til Krage-
næs til tiden. Afgangstiden 6.05 
er således bibeholdt—indtil vide-
re. 
Vi har ønsket lidt bedre tid til 
læsning og losning både i Krage-

næs ved første færge og på Femø 
ved 8-færgen. Ligeledes har vi 
argumenteret for at bevare en 
pause på mindst 20 min. på Femø 
til hurtige ekspeditioner ved 
12.55 afgangen. 
Jule– og nytårssejlads bliver efter 
lørdagsplanen, dog med visse æn-
dringer, da eftermiddagsfærgerne 
bliver bestillingsfærger, og der 
bliver også mulighed for en sen 
aftenfærge.  

 Øbokort 

Når man er fastboende med fol-
keregisteradresse på øen, har man 
ret til gratis persontransport med 
Femø færgen. Tilflyttere skal selv 
henvende sig til Lolland Færge-
fart for at få et Øbokort. Mød op i 
billethuset medbringende doku-
mentation. 

Erhvervskort 

Efter det er blevet gennemført, at 
biler med papegøjeplader skal 
have erhvervskort for at komme 
over til den billige takst, er det 
observeret, at der er kommet 100 
færre biler og trailere til den billi-
ge takst. De, der søger om er-
hvervskort, får skriftligt svar.  
 

Pris på private trailere 
I forbindelse med indførelse af 
erhvervskort, blev prisen på pri- 

vate trailere igen sat op til at ko-
ste det samme som en personbil. 
Ørepræsentanterne har søgt om 
en lavere takst for private trailere.  
Der er en undersøgelse i gang for 
at sammenligne prisen med andre 
færgeselskaber. Mon ikke det en-
der med en prisnedsættelse på de 
private trailere? 

Plan for nye færger 

Færgerne i Lolland Kommune er 
ved at have nogle år på bagen. 
Ørepræsentanterne har anmodet 
Teknisk Udvalg om, at der påbe-
gyndes en undersøgelse af retti-
dig udskiftning af færgerne. Tek-
nisk Udvalg har svaret, at det vil 
de gå i gang med. Der er også 
meget fokus på at spare på CO2 
regnskabet, og det kan gøres på 
mange måder. Tanken om at sej-
le langsommere bryder vi os 
slet ikke om—emnet tages op i 
Økontaktudvalget. 

Hunde på sæderne!  

Flere færgepassagerer har bedt 
os pointere, at hunde hører til 
på gulvet eller i bilerne og IK-
KE på de fine, blå sæder. Vi 
appellerer til, at alle overholder 
dette. 

                        Chris og Inge-Lise 
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Historik, tidsplan og økonomi 
Kommunikationsplan 
Hjælp til projektet, arbejdsopgaver. 
Spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte 

 
        
    På Beboerforeningens vegne 
                                    Chris, Jørgen og Ulrik                                                                      

Femø Beboerforening inviterer til borgermøde d. 15/12 kl. 14.00 i  

                                                Præstegården ang. projekt Stenbideren            

Stenbideren 
De fleste har sikkert hørt eller læst det – projekt Stenbideren på Femø Havn, har fået 1 mill. kr. i støtte fra 
Nordeas Kystpulje. Vi har ændret lidt på projektet siden den første offentliggørelse, så her under ses det 
honorerede projekt. Vi er nu i fuld gang med at få de sidste tilladelser på plads i forhold til nedrivning af 
det eksisterende byggeri og opførelse af den nye bygning. Vi har stadig ansøgninger ude så forhåbentligt 
bliver der også til indretning og inventar. 
En stor tak for alle de positive tilkendegivelser, som vi har modtaget vedr. projektet. 
              FBF / Jørgen & Chris 
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Onsdag d. 24/10 mødtes 25 af 
Pensionistforeningens medlem-
mer og andre interesserede fra 
Femø med indbudte gæster, som 
repræsenterede Ældrerådet, Æl-
dresagen, de daglige ledere af 
hjemmeplejen i Lolland Kommu-
ne og Økontaktudvalget. Mødet 
var arrangeret af Femø Pensio-
nistforening og Beboerforening 
og foregik i en god atmosfære. På 
mødet blev der givet udtryk for 
stor tilfredshed med, at vi på små-
øerne nu har samme rettigheder 
til hjemmepleje døgnet rundt som 
alle andre borgere i kommunen, 
det har betydet en stor forbedring 
for mange af øens borgere. Mødet 
afslørede dog også, at der stadig 
er meget, der kunne fungere bed-
re.  
Christina Brydegaard, Økontakt-
udvalget, lagde ud med at give en 
status i hjemmeplejesagen. Sagen 
startede i 2016 og i Ø-kontakt-
udvalget arbejdes der stadig på at 
få kvalitetsstandarden formuleret, 
så der ikke er den mindste tvivl 
om, at borgerne på øerne er lige-
stillede med alle andre borgere i 
Lolland Kommune. Christina, der 
selv har arbejdet som visitator i 
Vejle Kommune, havde en række 
gode råd med ved ansøgning om 
hjemmehjælp, som hun gennem-
gik i dialog med deltagerne.  

Inge Kromann Hansen, decentral 
leder af Personlig & Praktisk 
hjælp i Lolland Kommune, lagde 
ud med at sige, at de er lydhøre 
for, om noget kan gøres bedre. 
Hun blev opmærksom på, at der 
var behov for tættere kontakt til 
Lolland Færgefart, og det er der 
siden mødet rådet bod på ved et 
møde med færgeledelsen. Ligele-
des er det som resultat af mødet 
blevet aftalt, at repræsentanter fra 
Økontaktudvalget skal mødes 
med den daglige ledelse af hjem-
meplejen for at bistå med støtte 
og råd. Derudover var der mange 
spørgsmål og kommentarer vedr. 
den praktiske tilrettelæggelse af 
hjælpen. 
Rita Tonnesen, Ældrerådet, var 
her først og fremmest for at slå 
lyttelapperne ud. Hun fortalte om 
Ældrerådets opgaver og præsente-
rede en ny folder, som blev delt 
rundt. Hun opfordrede øboerne til 
at tage kontakt til Ældrerådet ang. 
generelle problemer og til at følge 
med på kommunens hjemmeside. 
Hun omtalte en undersøgelse, 
Ældrerådet havde lavet i 2013 om 
tidsforbrug. Den viste, at i Lol-
land Kommune bruges der så me-
get tid på landevejen, som svarer 
til 40 fuldtidsarbejdere. Det kun-
ne jo være dejligt, hvis noget af 
den spildtid kunne bruges til var-
me hænder, men det er svært i 
Lolland Kommune med de store 
afstande og tre øer. 
Til sidst fik Finn Chemnitz ordet. 
Han fortalte, at Ældresagen er en 

ældrepolitisk forening med man-
ge medlemmer, så den har en vis 
indflydelse. På Femø er der 45 
medlemmer. Han syntes, der var 
kommet mange gode synspunkter 
frem på mødet, og at der havde 
været en rigtig god debat. Ældre-
sagen arbejder i øjeblikket på at 
udfolde deres slogan ”Vi skal ha’ 
et godt liv hele livet”.  
Siden mødet er der sat initiativer i 
gang både i frivilligt og offentligt 
regi: 
Med støtte fra Ældresagen arbej-
des der på at etablere en  
BESØGSVENNEORDNING på 
Femø. Der vil blive indkaldt til 
møde for alle interesserede i star-
ten af 2019. De private aftaler, 
som allerede fungerer, skal selv-
følgelig bare fortsætte. 
Der er brug for et indenøs  
BEREDSKAB VED NØD-
KALD OG TRANSPORTPRO-
BLEMER. Borgere med behov 
for nødkald skal visiteres til det. 
Nødkald tildeles efter bestemte 
kriterier. 
Der er også taget initiativ til at 
oprette en HJEMMEPLEJE-
GRUPPE for at få koordineret 
initiativerne og få beskrevet hvil-
ke andre behov, øboerne kan have 
i forhold til træningstilbud og 
dagcentertilbud her på Femø.  
 
Hvis DU har lyst til at høre nær-
mere eller deltage i nogle af initi-
ativerne, bedes du kontakte Kir-
sten Gissel, tlf 2870 7854, mail 
kirsteniog@icloud.          ILB 

Initiativer til forbedring af hjemmeplejen på Femø 

Gode råd ved ansøgning 
om hjemmepleje 

 

 Søg om hjælp med god 

samvittighed.  

 Vær meget konkret i an-

søgningen.  

 Forklar hvorfor du har be-

hov for hjælp.  

 Hold fast i din egen vurde-

ring af situationen.  

 Bed altid om en skriftlig 

afgørelse. 
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FIF’s bidrag til Talerøret 
Gymnastik: Der er 12 personer
(kvinder), der en gang om ugen 
går til gymnastik. Det foregår 
under kyndig ledelse af Eileen 
Christensen. Alle er meget vel-
komne til at deltage, selvom man 
ikke kunne være med fra starten. 
Vi har søgt § 79 midler ved Æl-
dresektoren i Lolland Kommune 
for året 2019. Pengene skal dæk-
ke nogle af udgifterne foreningen 
har for at leje kroens lokale. 

Fluekastkursus: Fredag den 19. 
oktober arrangerede foreningen i 
samarbejde med Bård Thoresen 
et fluekastkursus på fodboldba-
nen fra kl. 9.00 til 12.00. Der var 
6 deltagere, som fik meget udbyt-
te af kurset. Stor tak til Bård 
Thoresen. 

Fiskekonkurrence: Lørdag den 
20. oktober afholdt foreningen 
for 8. gang Femø Lystfisker Me-
sterskab 2018. Købmand Carsten 
havde i dagens anledning kaf-
fe  klar kl. 7.00, hvor 13 forvent-
ningsfulde lystfiskere var mødt 

frem og drøftede vind, strømret-
ning og vandstand, inden de 
skyndte sig hurtigt videre i alle 
retninger. Fluefiskerne tog til 
øens østside, mens blink-fiskerne 
indtog vestsiden, hvor en jævn til 
frisk vind kom fra nordvest. Det 
viste sig, at der var meget bid ved 
Østerklint, hvor medlemmerne 
fra fiskeklubben “Det rustne 
blink”, havde indtaget deres stil-
linger. Klokken tolv samledes 
fiskerne ved Havnehøkeren, hvor 
den forsvarende mester, Bård, 
dukkede op uden fisk, til gengæld 
troppede medlemmerne fra“Det 
rustne Blink” op i højt humør, her 
i blandt Morten Stallknecht med 
en rekordstor havørred på 1.850 
kg og 55 cm. Det er kun hans an-
den havørred fanget på stang, så 
han var ovenud tilfreds. Han dyr-
ker mest undervandsjagt, hvor 
han i tidens løb har skudt mange 
fisk. Carsten Ravn overrakte vin-
deren en gavekort på 200 kroner, 
som omgående blev indløst til en 
kasse Blå Nykøbing, som Morten 
tog med til evalueringen om aften 
i “Warhole”. Her blev den nye 
mester fejret med maner. Nu 
hænger Morten og fisken, sam-
men med alle de gamle mestre, i 
“Hall of Fame” i Havnehøkeren.  

Kajakkerne: Kajakkerne blev 
taget hjem i slutning af efterårsfe-

rien. Interessen for at bruge ka-
jakkerne har været stor i år, hvor 
mange meldte sig ind i forenin-
gen som aktive medlemmer. Og-
så “standup padleboarding” har 
været meget populær. Tak til Ole 
Jacobsen for at opbevare kajak-
kerne og kanoen i laden. 

Fastelavn på Femø Kro afholdes 
lørdag den 16. februar 2019. Tra-
ditionen tro holder vi det den sid-
ste lørdag i vinterferien, uge 7. 
Her mødes øboerne, deres børn, 
børnebørn og oldebørn, for at slå 
katten af tønden. Der vil blive 
mulighed for at købe et støtte-
medlemskab á 20 kroner. 

Tak for et godt idrætsår, med de 
bedste ønsker for det kommende 
år. 
 
                               Peter Warnar 

Fluekastkursus 

Vinderen Morten Stallknecht 

Første navn klar til Femø Jazz 2019 
Til sommer fejrer festivalen 50 
års jubilæum. Lørdag den 24. 
november blev foreningens be-
styrelse konstitueret, og nu går 
planlægningen for alvor i gang. 
Første bandnavn er allerede 
klar, og billetsalget skudt i gang. 
 
Den 15. august 1970 fragtede den 
gamle Femøsund første gang gla-
de jazzgæster til Femø. Til som-
mer kan Femø Jazz Festival fejre 
sit 50 års jubilæum, og festivalen 
er dermed en af Danmarks ældste 
musikfestivaler med overnatning. 
 
Planlægningen frem mod jubilæet 

gik for alvor i gang lørdag den 24. 
november, hvor Foreningen Femø 
Jazz afholdt generalforsamling. 
Bestyrelsen blev konstitueret og 
består nu af seks personer. Jørgen 
Vad blev genvalgt som formand. 
 
“Det er fantastisk, at Femø Jazz 
Festival nu kan fejre 50 år på ba-
gen. Jeg glæder mig til at fejre 
jubilæet sammen med alle gæster, 
frivillige og musikere til sommer”, 
siger Jørgen Vad. 
 
Første band er allerede klar til at 
indtage teltet på engen på Femø. 
Second Line Jazzband fra Gøte-

borg er et af Europas mest popu-
lære traditionelle jazzbands, og de 
er veteraner på Femø. De spillede 
sidste gang på øen i 2017, hvor 
dansegulvet foran scenen var 
fyldt. De svenske musikere, hvor 
størstedelen har spillet sammen 
siden 1989, er klar til endnu en-
gang at give den gas på Femø. 
 
Billetsalget til sommerens Femø 
Jazz Festival blev skudt i gang 
den 1. december. Og traditionen 
tro er der mulighed for at gøre et 
godt julekup, da billetprisen i de-
cember er nedsat.                   
     LBJ 
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Femø Vandværk a.m.b.a. 
Ordinær generalforsamling afholdes 

Lørdag den 27. april 2019 kl. 14.00 på Femø Kro 
Dagsorden iht. vedtægterne udsendes til andelshaverne inden den 13. april 2019.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest den 
15. marts 2019.  Forslag kan også indleveres på adressen: Høkerstræde 6, 4945 Femø. 
Eller på mail til: femovand@femovand.dk 

På bestyrelsens vegne 
Hans Jakob Varming, formand 

Femø Pensionistforening 
Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 20. februar 2019 på Femø Præstegård kl. 14.00. 
Mødetid kl. 14.00 – velkommen – sang – orientering.  
Generalforsamlingen starter kl. 14.15. 
Dagsorden iht. vedtægterne. Aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før af-
holdelsen. Formand Vagn Pedersen, Damstrædet 6, 4945 Femø eller mail: femo@rittavagn.dk 
Foreningen er vært med kaffe og brød. 

Bestyrelsen 

 
Bådene er kommet på land, og stilheden har bredt sig over Femø Havn efter en rekordsæson med det stør-
ste antal gæstesejlere registreret i mange år.  
Renoveringen af Æggeskallen er fortsat her i efteråret med udskiftning af vindue, maling udvendig og ind-
vendig i sejlerlokalet. 
Sejlersæsonen blev afsluttet med en afriggerfest i Æggeskallen, hvor sejlerlokalet var fyldt til bristepunk-
tet.  Medlemstallet overstiger alle forventninger. Vi havde budgetteret med 35, men er nu oppe på 47 med-
lemmer. 
Ejerforholdet til Æggeskallen er uafklaret. Ved en henvendelse fra havnefogeden til Lolland Kommune 
blev det oplyst, at Æggeskallen på et tidspunkt var overdraget til en forening på Femø, men man vidste 
ikke lige hvilken forening. Er der nogen, der har kendskab til historien om Æggeskallen, hører bådelauget 
gerne derom? 
 
Det er nu tid til at betale kontingent 2019. Beløbet er uændret 100 kr. 
Pengene bedes indbetalt på konto  5359 0245457  Arbejdernes Landsbank 

  Palle Sørensen 

Afriggerfest i Æggeskallen 

Optagning af både 

 

             Femø Bådelaug 

Afriggerfest i Æggeskallen   Kranen i sving 
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Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934 

Torsdag, den 11. oktober 2018: 
Holdt FjF sit 2. bestyrelsesmøde. 
Her blev der bl.a. drøftet og be-
sluttet: 
Arbejdsdag for etablering af 3 stk. 

rævegrave, som FjF havde an-
skaffet materialer til. Placering 
af kunstgravene herunder god-
kendelse fra lodsejerne.  

Køb af materialer til opbygning af 
en let jagtvogn, som bestyrel-
sen havde fået fingre i. Et be-
styrelsesmedlem med tømrer-
mæssig erfaring stod for op-
bygningen, der tog 2 dage. Der 
er plads til 8-10 jægere 
(afhængig af ”kalibre”) og et 
par hunde. Resultatet fremgår 
neden for. 

 

Lørdag, den 27. oktober 2018: 
Blev arbejdsdagen for etablering 
af de 3 kunstgrave. Tak til lods-
ejerne (Enehøje, Frederiksminde 
og Slettergården) for muligheden 
for at placere en rævegrav på de-
res ejendom.  
Bestyrelsen (+-) og Ole Andersen 
(med gravemaskine) mødtes kl. 
0845. Om formiddagen blev der 
lagt 2 grave. Efter frokost 1 grav. 
Det tog ca. 1 time at lægge en 
grav, når forudsætningerne er til 
stede. 
Tak til Ole Andersen for 
”afgørende” støtte med gravema-
skinen. Se foto nedenfor. 

         

Lørdag, den 3. november 2018 
kl.1930: 
lørdag i november blev der, tra-
ditionen tro, afholdt FjF årlige 
vildtspil i salen på Femø kro.   
Det blev en MEGET hyggelig af-
ten, hvor mange skulle flytte MED 
”brikkerne” i de 25 spil. De flotte 
præmier blev jævnt fordelt mellem 
de ca. 80 spillere i salen.  

Planlagte aktiviteter: 
- 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 Præ-
stegården. 
Knæk & bræk.                       ER FJF Jagtvogn Etablering af rævegrav 

FJF vildtspil 

Røde Kors indsamling  

Det er dejligt at mærke, at den 
årlige indsamling til Røde Kors 
er blevet en tradition, som mange 
femøboere husker. Tre hold dæk-
kede hele øen og havde en hygge-
lig formiddag i godt vejr og med 
venlig modtagelse alle vegne. På 
Femø nåede vi op på 3.873 kr. - 
lidt mere end sidste år, hvor vi fik 
3675,50 og i vores kammeratlige 
kappestrid slog vi Fejø i år, som 
samlede 3.318 kr. Tak for alle 
bidrag. Vi kommer igen i 2019 

Afholdes traditionen tro 5. 
juledag,  det vil i år sige lørdag 
d. 29. december kl. 19.00. 
Der vil være dans om det fint 
pyntede juletræ, sjove sanglege, 
godteposer og sodavand til 
børnene.  
Julemanden har også lovet at 
dukke op. 
De voksne kan hygge sig med 
amerikansk lotteri, gløgg og 
æbleskiver. 
Entré koster 25 kr. for voksne, 
børn er gratis. 
 
Tilmelding til Linda på tlf. 
61759061.  
 
NB. Det er sidste år, Linda står 
i spidsen for at arrangere jule-
træsfesten, så ny tovholder ef-

terlyses! Kontakt Linda, meld 
dig til juletræsfesten eller send 
en mail til taleroret@gmail.com 

     

Børnenes juletræsfest på Femø Kro 

mailto:taleroret@gmail.com
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Igennem sommeren har arkivet 
haft mange besøg. Nogle kom for 
at se, hvad arkivet havde af op-
lysninger om deres slægt og an-
dre for at aflevere arkivalier til 
arkivet.   
 
Indtil den 1. november har der i 
år været et rekordstort antal på 26 
afleveringer. 
 
Blandt de besøgende kom slægt-
ninge til sygeplejerske Hedvig 
Jensen. De medbragte en masse 
spændende foto, protokoller mm.  
I en periode på 32 år virkede 
Hedvig Jensen som en meget af-
holdt hjemmesygeplejerske på 
Femø. 
 
Hedvig var født på Femø den 1. 
januar 1900 og fik sin uddannelse 
til sygeplejerske i Maribo. Før 
den offentlige sygesikring, havde 
Femø en sygeplejeforening, der 
blev drevet af medlemsbidrag og 
et mindre kommunalt tilskud.  
 
I februar 1921 havde den davæ-
rende sygeplejerske opsagt sin 
stilling og i sygeplejeforeningens 
forhandlingsprotokol kan man i 
mødereferatet fra den 21. februar 
læse følgende om Hedvig Jensen: 
 
”Foreningen havde modtaget 
meddelelse fra oversygeplejer-
sken på Maribo Sygehus, at hun 
efter ansøgning fra foreningen 
gennem lægen vil påtage sig i 
løbet af 3 måneder fra maj til au-
gust dette år at uddanne en ung 
pige her fra øen, Martinus Jen-
sens datter Hedvig, i almindelig 
sygeplejegerning så vidt hun kan 
være lægen behjælpelig og give 
tilfredshed med samarbejdet med 
lægen, alt så vidt hendes evner 
rækker ” 
 
Uddannelse til sygeplejerske kun-
ne altså dengang klares på tre må-
neder, hvis evnerne rakte. 
 
I Hedvigs dagbog, der er ført fra 
1921 til 1941 kan man se alle sy-

gebesøg indført. Der blev skelnet 
imellem besøg, dagpleje, natpleje 
og døgnpleje. Hedvig assisterede 
også jordemoder eller læge ved 
fødsler og efterfølgende blev 
Hedvig hos barselskvinden i op 
til tre uger, hvor hun ud over sy-
gepleje også varetog vask, rengø-
ring og madlavning. 
 
En eller anden uoverensstemmel-
se med lægen medførte, at Hed-
vig rejste fra øen først i 1953 og 
bosatte sig i Nakskov. Hun kom 
dog i nogle perioder til Femø for 
at udføre privat sygepleje, som 
hun også udførte i Nakskov, hvor 
hun døde den 11. maj 1972. 
 
Af andre afleveringer i årets løb 
kan nævnes et helt uventet fund.  
Gytte  og Søren Hansen sammen 
med Lone Kistrup fandt i et lille 
aflåst loftskammer på Møllers-
minde Femø Idrætsforenings for-
handlingsprotokol for årene 1927 
til 1949. En protokol vi var sikre 
på var gået tabt.   
 
Femø Idrætsforening fylder 100 
år i 2022, så protokollen er uund-
værlig for at beskrive foreningens 
historie.              

Palle Sørensen 

Femø Lokalhistoriske Arkiv 

Et par sider fra Hedvig Jensens dagbog. 

Hedvig Jensen fik i 1941  hæderstegn 
for 20 års tjeneste. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 

December - Januar - Februar  

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. 2. december …………………………………………………….……. kl. 19.00  1. s. i advent         
 

Juleaften …………………………………………...….………………………… kl. 10.45   
 
Søndag d. 13. januar ………………………………….………….……………… kl. 13.00  1. s.e.h.3k. 
 
Søndag d. 10 februar…………………………………………………….………. kl. 13.00  sidste s.e.h.3k    
 
Søndag d. 10. marts ……………………………………………….…………….. kl. 13.00 1. s. i fasten        
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Beretning for Femø menighedsråd 2018. 

I det forløbne år er der sket me-
get, og jeg vil her kort redegøre 
for nogle af de væsentligste op-
gaver, som Femø menighedsråd 
har arbejdet med i året der er gå-
et. 
Gudstjenester 
I 2017 blev der i Femø Kirke af-
holdt 12 gudstjenester inkl. Jule-
aften gudstjenesten. 
I 2018 vil der blive afholdt 13 
gudstjenester inkl. Juleaften 
gudstjenesten. Det er ca. 1 om 
måneden, hvilket ser ud til at 
dække behovet fint. 
Aftenandagt 
Som noget nyt, har vi i år forsøgt 
med et nyt tiltag, som vi har døbt  
"Vi synger solen ned." Der har i 
betragtning af, at det er første 
gang, vi prøver dette, været et 
rimeligt fremmøde. 
Bryllupper 
Vi har haft 2 bryllupper. 
Begravelser/bisættelser 
Indtil nu har der været en bisæt-
telse og en begravelse  på Femø. 
Femø Klassisk 
I 2018 har der været fire Femø 
Klassisk koncerter.  Fremmødet 
har været fint, så vi kan betragte 
det som en succes. Tak til Hans 
Jacob for det store arbejde han 
har lagt i dette projekt. Også tak 
for de fine plakater han har lavet. 
Jazz i Kirken 
Igen i 2018 støttede Femø me-
nighedsråd "Jazz i Kirken" med 
kr. 10.000, det er et stort spørgs-
mål, om vi skal vedblive med det 
fremover. Der var faktisk kun 24 
femøboere, der sagde ja tak til en 
gratis billet, så man må sige, at 
billetprisen har været høj. 
Sangeftermiddage 
Vore sangeftermiddage, som af-
holdes fra oktober til og med 
marts en gang om måneden, var 
det forgangne år igen godt be-
søgt. Sidste år investerede vi i et 
nyt el-klaver, hvilket må siges at 
være en god ide, nu ved Henriet-
te, hvilken lyd der kommer ud, 
når hun spiller en tangent. 
Andet vedrørende Kirken 
I koret fik vi fjernet det gamle 
skab, og en ganske fin åbenba-

ring trådte frem, nemlig den 
gamle præsteindgang, har nogen 
endnu ikke set denne forandring, 
så gå lige op og se hvor smukt 
det er. 
 
Landskabsarkitekt  
Kirsten Jensen 
Den 9. juni havde vi besøg af 
landskabsarkitekt Kirsten Jensen. 
Besøget beroede først og frem-
mest på, at vi skulle have vurde-
ret vore kastanjetræer ved kirken, 
da vi var klar over, at et par af 
dem ikke havde det så godt. Det 
blev med det samme konstateret, 
at de 2 træer ved den lille låge 
skulle fældes, da de var i en så 
dårlig forfatning, at de var til  
stor fare for omgivelserne og for-
bipasserende, de øvrige træer 
menes at have ca. 20 til 30 år i 
sig endnu. Samtidig med at vi 
havde besøg af Kirsten Jensen, 
havde vi bedt hende om at se lidt 
på vores kirkegård, dette med  
henblik på at bevare den på en 
hensigtsmæssig måde, der ville 
kunne forsvares over for Femø 
menighed, der for få år siden til-
kendegav, at man ønskede kirke-
gården bevaret nogenlunde uæn-
dret. Kirsten Jensen bifaldt ideen 
og har lavet en rapport, som nu er 
sendt til provstiet som forslag til 
en plejeplan. Vi afventer med 
stor spænding svar fra provstiet. 
Vi spildte ikke tiden, Kirsten Jen-
sen fik også tid til at kaste et blik 
på præstegårdens gårdsplads og 
have, da det er tanken, at vi også 
her skal have frisket lidt op på 
omgivelserne. 
Nationalmuseet 
Den 19. oktober havde vi besøg 
af en kirkekonsulent fra Natio-
nalmuseet, som skulle besigtige 
den gamle altertavle der står i 
tårnet bag ved orgelet. Den første 
overraskelse fik vi allerede inden 
besigtigelsen, da vi her fik at vi-
de, at den var bevaringsværdig, 
da den er over 100 år, og den må 
ikke fjernes fra kirken. Vi fik og-
så at vide, at den er besigtiget en 
gang i 1980’erne, og at den fak-
tisk ikke er blevet meget ringere 

siden da. På sigt vil der ligge et 
restaureringsarbejde forude, som 
vil blive ret bekosteligt. Rappor-
ten foreligger endnu ikke.  
Præstegården 
Præstegården er blevet kalket og 
fremtræder så smukt som nogen-
sinde. 
Donation 
Og så en dejlig ting at kunne be-
rette. Vi har fra tidligere Femøbo 
Anni Renner førhen Pipper mod-
taget et meget flot stykke træ-
skærerarbejde med et bibelsk 
motiv. Dette arbejde er udført af 
hendes far Jens Pipper som no-
gen sikkert kan huske fra hans tid 
på Femø. Dette træskærerarbejde 
kommer til at hænge i Præstegår-
den, så glæd jer over det, når I 
ser på det. 
Fremtidige aktiviteter 
Kirken 
Det kommende år skal der også 
ske lidt med/ved vores Kirke og 
Præstegård. Ved  kirken skal de 
to kastanjetræer på den nordre 
side lade livet, og så skal der 
etableres en bredere gangbro med 
værn over kirkeskibet. 
Præstegården 
Døre og port i udbygningen skal 
males, farven bliver svenskrød. 
Vi håber også at komme et skridt 
videre med have og gårdsplads. 
Femø klassisk 
Vi fortsætter med Femø Klassisk 
i 2019 og regner med 4 koncer-
ter. 
Vi synger solen ned 
Også dette arrangement fortsæt-
ter i 2019. 
Jazz i Kirken 
Dette arrangement tager vi op til 
overvejelse, da vi ikke ser den 
store interesse for det fra femø-
boernes side. 
Sangeftermiddage: 
Disse eftermiddage ser vi som en 
fast tradition. 
 
Afslutning 
Slutteligt vil jeg takke det øvrige 
menighedsråd for året der er gået. 

 
Lis 



 

Talerøret nr. 4 2018 - Side  14 

Jeg har tænkt mig at sige farvel 
til alle de mennesker, der har 
hjulpet mig med at gøre tilværel-
sen tålelig for mig med gaver og 
snak, komme og besøge mig, kø-
re mig en tur og gøre alt muligt 
forskelligt for at live mig lidt op, 
men nu orker jeg ikke mere. Jeg 
ønsker gerne at dø, det lyder 
mærkeligt, men jeg kan  ikke 
klare mere, og derfor vil jeg sige 
tak til alle dem, der kom her og 
lavede brød for mig, og jeg kom 

ind i litteraturhistorien; en kom 
og masserede mine ben, vi snak-
kede først lidt, så masserede vi 
benet uden at snakke, og så sna-
kede vi igen. Så blev der plukket 
kirsebær, og så blev der plantet 
planer og vandet planter, og så-
dan fortsatte det. Så kommer no-
gen og besøger mig og siger ”Jeg 
skal ikke have noget som helst” 
og har altid en lille gave med lidt 
syltetøj. Og igennem hele sæso-
nen har jeg fået en avis om lørda-
gen, men om sommeren står der 
en pose tomater og havens over-
raskelser, sådan har det gået gen-
nem flere år. Forleden dag fik jeg 
af en mand et stort æble, som jeg 
ikke endnu har prøvet at smage, 
det ved jeg ikke, om jeg når.  
 
Så har jeg husets ånd, som igen-
nem flere år er kommet om mor-
genen og lavet noget både inde 
og ude, både sommer og vinter, 
sådan at det hele fungerede, man 

ser ikke meget til ham, men det 
er også dejligt, at han bare er her.  
 
Så har jeg selvfølgelig også bela-
stet min familie gennem flere år, 
både at de skulle komme og 
hjælpe mig med det ene og det 
andet og det tredje, både inde i 
huset og alle steder og været sø-
de overfor mig. Birgit kommer al 
den tid hun kan i forhold til at 
hun også har tre små børnebørn, 
som hun også skal passe der-
hjemme. Lone og Sofus har deres 
høns, som de også skal passe. De 
kommer her troligt og ordner al-
ting for mig her. Jeg er dybt tak-
nemmelig for den hjælp jeg har 
fået fra dem.  
Birgit har en skolekammerat, der 
hedder Bente, og hun kommer til 
festivalen sammen med Birgit, 
og hun har også fundet på, at nu 
ville de jo egentlig godt lige 
komme og besøge mig her d. 8. 
oktober, men det kan så ikke bli-

Birthe Jespersens farvelhilsen 

Da Birthe havde besluttet sig for ikke at ville leve længere, bad hun om at få trykt følgende farvelhilsen i 
Talerøret. Takketalen er optaget på iPad og efterfølgende godkendt af Birthe. Birthe traf sin beslutning 
om at lægge sig til at dø natten mellem d. 22. og 23. september, og hun døde i sengen på verandaen ons-
dag d. 10. oktober 2018,  98 år gammel. Et fantastisk menneske som nød sit otium i villaen på Femø.            

Peter Heiberg kommer og fortæller om maleren Ste-
fan Viggo Pedersen ( 1891-1960), som i 1939 male-
de freskoen på korets øst væg. Stefan Viggo Peder-
sen er kendt for rigtig mange kirkeudsmykninger 
over hele landet. 
I foredraget berettes også historien om, hvordan det 
gotiske krucifiks blev genfundet på kirkeloftet og 
igen fik hæderspladsen i kirken indrammet af Stefan 
Viggo Pedersens fresko. Endelig er der også histori-
en om det "tjekkiske postkort" fra 1939 i Lokalarki-
vet, som fortæller om alterudsmykningens tilblivel-
se. 
Vi ses i Femø Kirke og Præstegård  
den 10. marts 2019. 
På vegne af Femø menighedsråd 
                                                                          Lis. 

Nyt fra Femø Menighedsråd. 
Mands minde foredrag i Femø Præstegård i Femø præstegård  

efter gudstjenesten den 10. marts 2019 kl. 14.00. 

Stefan Viggo Pedersen og Femø Kirke. 
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ve til noget. Hun er også vild med 
at bage brød, fordi hun har lært at 
bage mit brød. 
 
Så har vi jo en lille privat person-
lig klub, der hedder Rafleklub-
ben, som vi har haft i mange, 
mange år. Nu er vi afhængig af 
dagen, fordi bussen kun kører om 
mandagen, så vi har måttet bytte 
om til om mandagen. Det har 
holdt ved i mange år undtagen 
juli og august. Det vil jeg jo kom-
me til at savne oppe i min himmel 
eller sådan et eller andet sted, 
hvor jeg havner henne. Kan I ha-
ve det pænt alle sammen. 
 
Så kommer der nogle mennesker 
med 30 æg om ugen, fordi de er 
bange for at jeg ikke får mad nok. 
Så sætter de sig her, og så sidder 
vi en times tid og snakker om al-
verdens ting. De vil hverken have 
vin, det drikker de ikke, de vil 
heller ikke have chokolade, det 
spiser de heller ikke og frugt, det 
har de selv. 
 
Så har jeg nogle unge mennesker 
nede i det første hus ved havnen, 

som har gjort kolossalt meget for 
mig, de har kørt mig i min stol, 
og nu skulle vi ned og have lidt 
rødvin ved havnen, og jeg skulle 
se sort sol, og jeg skulle fodre 
heste med æbler. Når så vejret 
ikke var til det, så skulle vi sidde 
i haven og se solnedgang. Om 
vinteren blev jeg inviteret til mid-
dag med venner og bekendte her, 
det har været en stor glæde. 
 
Så kommer der to unge menne-
sker her nede ad vejen. Når de er 
her, så kommer de og passer og 
plejer mig og gør alle mulige tje-
nester for mig. Jeg bliver kørt i en 
stol, og vi skal se solnedgang ude 
ved Else, og de har mad og vin 
med, og vi sidder der og har det 
hyggeligt. Ude på bænken her 
sidder vi også om aftenen og skal 
se solnedgang. Så skal vi ned på 
havnen og have lidt rødvin, og så 
skal vi rundt og have lidt ispinde 
og sådan hjælper de mig hele, 
hele tiden, mens de er her, så det 
er en ren fornøjelse at have dem 
her. 
Og så kommer der en flink mand 
med korn til fuglene og brændsel 

til mig, og det er både fuglene og 
jeg glade for. 
 
Så er der nogen her i nærheden, 
som har meget omsorg for mig. 
De kommer ind og besøger mig 
hver eneste gang, de er her. Og så 
vil jeg sige, at leverancen jeg får 
der, det har holdt liv i mig i flere 
år. Så det er skønt, men desværre 
ikke mere nu. 
Så er der altid en trofast lille pige, 
som kommer her og giver gode 
råd, og vi sludrer lidt, og der er 
lidt med en fernet branca og hyg-
gesnak, det har vi haft i mange år, 
og det har jeg været enormt glad 
for. 
Og så har vi en mand der passer 
på legemer og sjæle herovre, og 
for tiden passer han min sjæl næ-
sten til punkt og prikke, så jeg 
stille og roligt kan sige tak for 
denne gang. 
Og derfor vil jeg gerne have lov 
at sige farvel til alle og tak for alt 

det, I har gjort, mens jeg har le-
vet, kan I have det godt og farvel. 
Jeg kan ikke sige på gensyn, for 

det tror jeg ikke på. 

Det har været et hårdt efterår. På 
Femø kirkegård har vi for nylig 
haft tre friske gravsteder med  
mange smukke blomster og deko-
rationer.  
 
Knud Christensen døde fredfyldt 
på Samsø mandag d. 22. oktober, 
96 år gammel. Han nåede at få 
seks gode år på plejehjem på 
Samsø med familie omkring sig. 
Han blev begravet på Femø fre-
dag d. 2. november med deltagel-
se af hele den store familie. 
 
Femøs gamle tømrer, Børge Chri-
stensen, døde stille og fredeligt 
hjemme efter længere tids syg-
dom søndag d. 4. november. Bør-
ge har i en årrække boet i Frejlev 
sammen med Marianne. Han blev 
bisat fra Frejlev Kirke torsdag d. 
8. november.  

Onsdag d. 7. november døde Ger-
da Rommelhoff på Nykøbing F. 
Sygehus med sine nærmeste om-
kring sig. Gerda kom på sygehu-
set tirsdag aften d. 6. november. 
Gerdas dødsfald kom helt uventet 
og som et stort chok for alle os, 
som har kendt Gerda som en 
utrolig aktiv og energisk kvinde. 
Bisættelsen foregik i stilhed man-
dag d. 12. november 
fra Sygehuskapellet i Nykøbing 
Falster,  
 
Ære være  
 
Birthe Jespersen 
 
Knud Christensen 
 
Børge Christensen  
 
Gerda Rommelhoffs minde 

Efterårets afsked  
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Færgebilletter til småøer 
bliver billigere til sommer 

Passagerer til og fra de danske 
småøer kan måske se frem til 
billigere billetter. Kommunerne 
med ruter til småøer får nemlig 
større valgfrihed i forhold til, 
hvornår der skal være billigere 
billetter inden for en samlet 
tidsramme på 46 uger. Det ind-
går i en aftale, regeringen har 
indgået med Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 
Alternativet, Radikale Venstre 
og Socialistisk Folkeparti, lyder 
det i en pressemeddelelse fra 
Økonomi og Indenrigsministeri-
et. Partierne er blevet enige om 
at finjustere de to tilskudsord-
ninger, der giver kommuner 
mulighed for at sætte færgetak-
sterne ned for gods og passage-
rer til en række øer. Regeringen 
og aftalepartierne tilfører samti-
dig yderligere 5,2 millioner kro-
ner årligt til tilskudsordningen 
på passagerområdet.          LBJ 

Onsdag d. 10/10 blev det nye billethus i Kragenæs indviet. Borgme-
ster Holger Schou Rasmussen holdt tale og klippede snoren over. 
Færgeledelsen var vært ved et lille traktement på Udsigten for indbud-
te gæster, herunder personale, politikere og Økontaktudvalg. Der er 
delte meninger om fidusen ved et billethus, og om det kan komme til 
at fungere ved spidsbelastning. De der billetterer er glade for billethu-
set, så de nu kan sidde indendørs og ikke skal rende rundt på havne-
pladsen i al slags vejr.                                                                 ILB 

Repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer  

På årets repræsentantskabsmøde 
d. 2.-4. november var der delta-
gelse af 23 ud af 27 småøer. Der-
udover deltog en repræsentant fra 
Ertholmene lørdag og søndag. 
Femø var repræsenteret af Ove 
Roug og Birte Harritsø 
Medstifteren af Levende landsby-
er gav et meget inspirerende op-
læg om hvordan ting kan lykkes, 

hvis viljen er til stede. 
Ørunden var som altid spænden-
de. Det er dejligt at høre hvordan 
det går på de andre øer. 
Tina og Sara der har rejst rundt 
på samtlige småøer med Odysse-
en, havde et fint oplæg om hvad 
der skal til for at få flere øboere. 
Forinden mødet skulle vi have 
tilmeldt os forskellige grupper 

Emnerne var, bosætning, for-
eningsstruktur og oplæg til politi-
kerdebat. 
De helt store emner på årets mø-
de var ønske om mere bosætning 
og færgedebat. 
Læs endvidere de indlæg der 
kommer i det næste nummer af Ø
-Posten, der udkommer medio 
december.                     Birte H. 

 

Femø Beboerforening er med i 
Sammenslutningen af Danske 
Småøers koordineringsgruppe 
"Nye naboer - mere ø-liv". I den 
forbindelse søger vi femøfolk 
som har lyst til at deltage i vores 
BOSÆTNINGSKAMPAGNE-
GRUPPE. Vi skal med assistance 
fra bosætningskonsulenten og i 
samarbejde med de andre øer ar-
bejde for at få flere tilflyttere. Du 

kan i kampagnegruppen være 
med til at finde på og bestemme 
hvilke projekter, vi skal kaste os 
over på Femø. Det bliver garante-
ret spændende.  
 
Vi skal også have lavet nogle til-
flytterportrætter, så vi skal have 
fundet nogle folk, som er flyttet 
til Femø indenfor de sidste par år, 
som gerne vil interviewes. Inter-
viewene lægges ud på sammen-
slutningens hjemmeside.  
 
Når der er nogle på Femø, der har 

behov for arbejdskraft, er I me-
get velkomne til at sende op-
slag til sammenslutningens se-
kretær, Lise Tillemann: 
ls@danske-smaaoer.dk, så 
kommer det på SADS’ jobbank 
på hjemmesiden. 
 
Kontakt Birte, 2034 4360, birte-

harritsoe@mail.dk hvis du er til-
flytter og gerne vil interviewes 
og/eller hvis du vil melde dig til 
eller høre nærmere om bosæt-
ningskampagnegruppen. 
 

Medlemmer søges til Femøs bosætningsgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:birte-harritsoe@mail.dk
mailto:birte-harritsoe@mail.dk
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Det var ikke det store fremmøde, 
men det havde sine årsager, da 
der samme dag blev holdt minde-
stue for Birte fra kl. 12.30, og 
selvom vi flyttede mødet til kl. 
15.00, så blev det nok for meget 
for nogle at skulle være begge 
steder. Endvidere så vi hverken 
noget til formanden for beboer-
foreningen, samt andre medlem-
mer fra beboerforeningen, men vi 
må jo tage det som udtryk for, at 
vi kan klare os selv, og gør det 
godt nok, selvom det jo er dem 
der er udlejer af Det Gule Maga-
sin, og dem vi har købmandskon-
trakt med. Dog skal det siges, at 
nogle af foreningens medlemmer 
kontaktede os og sagde, at de af 
forskellige årsager ikke kunne 
komme, men for resten af for-
eningen aner vi ikke, hvorfor de 
ikke ville være med til mødet. Til 
gengæld var alle de der mødte 
aktive og kreative med ideer un-
der hele mødet, så for os blev det 
til et godt møde, med masser af 
ideer til det nye år. 
 
Vi gennemgik året som det er gå-
et for os, lige fra den tomme butik 
vi overtog i oktober 17, til det 
færdige resultat, som vi synes er 
ganske godt nået på et år, hvis vi 
selv skal sige det. Omkring tørva-
rer omtalte vi, at fra det sortiment 
vi lagde ud med, til det resultat 
der nu er tilgængeligt i butikken, 
er varenumrene udvidet med 275 
nye varenumre, og lagerværdien 
er udvidet med 50 %, for at tilgo-
dese de ønsker, der var, for varer 
her på øen.  
 
Vi omtalte vores tobak og spiritus 
afdeling, som nu også er tilpasset 
til vore kunder, samtidig med at 
vi til næste år har en god fornem-
melse for, hvad der skal til i Jaz-
zen for at klare efterspørgslen 
der. Vi gennemgik apotekerafde-
lingen, som nu både klarer alt re-
ceptmedicinen, men også klarer 
mange småproblemer, som opstår  
i hverdagen med vores håndkøbs- 
afdeling. Vi omtalte vores bager-
afdeling, som vi prøver at forny 

med nye produkter her til foråret 
19, samtidig med at vi som i år 
laver julebag, samt Lisa bager 
forskellige kager igen til foråret, 
så der kan blive lidt spændende til 
eftermiddagskaffen. Og kaffen ja, 
det er også blevet et stort hit, med 
at mange gerne vil have malet 
deres kaffe, så den lige passer 
netop til deres kaffemaskine. 
 
En anden afdeling der virkelig 
har vokset sig stor her i året er 
vores slagterafdeling, ud over vo-
res grundsortiment, prøver vi at 
variere slagtervarerne, så de pas-
ser til årstiderne, som f.eks. nu 
hvor vi har grønkål til grønlang-
kål, samt fersk og røget spæk til 
de forskellig kålretter. 
 
Til jul har der været forespørgsel 
på blodpølse, grisetæer, forskan-
ke og så videre, men her gælder 
det, at I bare skal bestille hos os, 
så tager vi hjem, hvad I skal bru-
ge. 
Selvfølgelig hører der en vinafde-
ling til en god slagterafdeling, og 
den afdeling, vi har nu, er bygget 
op på de typer vine, som man 
drikker her på øen, og skulle man 
være i tvivl om smagen, så bare 
spørg, vi kender til både smag og 
syre m.v. for alle vinene. 
 
På mødet omtalte vi også, hvor-
dan året er gået rent økonomisk 
for os, og det er ikke nogen hem-
melighed, at vi kommer ud af året 
med et pænt nul, hvilket vi er me-
get tilfredse med, set i lyset af, at 
alt det vi har udvidet med, både 
hvad angår varer, samt maskiner, 
m.v., har butikken selv kunnet 
generere kapitalen til, det vil sige, 
at vi ikke har måttet indbetale fle-
re penge for at opnå og opfylde 
både jeres og vores ønsker, og det 
er vi som sagt meget tilfredse 
med. 
 
Omkring vore ønsker for det nye 
år, ja, selvfølgelig ønsker vi flere 
kunder, og til spørgsmålet om de 
findes, så er svaret for os ja! 
Hvis vi ser på det antal kunder, 

der får medicin udleveret, sam-
menholdt med det antal kunder, 
der ligger en del af deres daglig-
dags køb hos os, så er der desvær-
re en ca. 20% af øens beboere, 
der kan klare sig med kun at hen-
te den gratis leverede medicin hos 
os, og om de kan leve af den, ved 
vi ikke, vi ved jo ikke, hvad det er 
for medicin lægen udskriver, men 
de køber ikke dagligvarer hos os, 
men synes åbenbart at det vi har 
gratis er ganske udmærket. 
 
Under mødet kom der mange go-
de forslag, som vi vil bringe ud i 
livet, et af de rigtig gode var, at vi 
snarest laver et område for varer, 
der nærmer sig sidste salgsdag, 
og som derfor kan købes til en 
reduceret pris. Det synes vi 
er fantastisk, fordi vi har alle va-
rer samlet et sted, så det for jer 
bliver overskueligt, hvilke varer 
der kan købes billigt. 
Alle andre forslag er blevet note-
ret ned af Lisa, og vi vil bestræbe 
os på at føre så meget af det som 
muligt ud i livet. 
 
Vi takker for et godt møde. 
 
Vi er gået i gang med at lave en 
digital købmandsliste, så vi kan 
sende tilbud og informationer ud 
til de kunder, der ønsker det. Hvis 
du ønsker at stå på denne liste, 
skal du give din mailadresse til 
Carsten: Carstenravn@mail.dk  
Vigtige beskeder vil stadig blive sendt 
via Beboerforeningens mailliste. 

 
Lisa og Carsten 

Købmandsmøde på Femø Kro d. 17/11 



 

Talerøret nr. 4 2018 - Side  18 

Lidt af hvert 
 

Salg af juletræer og pyntegrønt på Issemosevej nær Øster Strand 
Lørdag den 15. december kl. 10-13  

Henrik Rasmussen 
Tlf. 2162 1140 

SMUTHULLET 
Mange tak til Hans Jacob for lån af Smedegaragen. Vi har fået lovning på 
en ny sæson 2019 – herligt! 
Stor tak til alle, der har bidraget med materialer, værktøj, ideer, modeller 
og praktisk hjælp. 
Vi lukkede 1. november, og den sidste, der smuttede forbi, kom fra Grøn-
land. 
Tak for i år og glædelig jul. 
Annelise og Niels 

Hjertelig tak for opmærksomheden ved Gerdas bisættelse d. 12-11-2018 i 
Nykøbing F. Det varmede vores hjerter.   

Kærlig hilsen Ib og fam Rommelhoff 

Kom med dit håndarbejde,  det 
kan være strikke, hækle eller sy-
tøj. Eller hvad du er i gang med. 
Er der stemning for det tager vi 
emner op, og lærer af hinanden.  
I september var vi på tur til Stub-
bekøbing Museum, hvor vi hørte 
foredrag af Vivian Høxbroe og 
så den tilhørende udstilling. Vi-
vian har lavet et stort arbejde 
med at gennemgå gamle strikke-
de trøjer, primært fra Falster. 
Hun har tegnet mønstrene af og 
strikket nogle af dem igen i mo-
derne trøjer og udgivet en spæn-
dende bog om ”stjernetrøjerne”.  
 
Vi vil forsøge at finde et andet 
spændende sted at besøge i for-
året 2019. 
 
Her et eksempel fra bogen på 
den smukke Nysted-trøje i nuti-
digt design. 

 

 
I foråret 2019 mødes vi følgende 
datoer:  
10. og 24. januar 
7. og 21. februar 
7. og 21. marts 
4. april. Sidst i april er det påske, 
og så aftaler vi nærmere. 
 
Men inden 2018 slutter, mødes 
vi den 13. december til julehyg-
ge 

 

Erica, Birte og Jeanette.  

Strikkecaféen fortsætter i foråret 2019. 40 års jubilæum 

Til den årlige brandmandsfest på 
Femø Kro fredag d. 16/11 blev 
Peder Frederiksen hædret for 40 
års tro tjeneste som frivillig 
brandmand på Femø. 
 
Hjertelig tillykke! 

                                                  Femø Kulturkreds  
er åben for alle. Sæsonstart 2019 bliver torsdag d. 10/1 kl. 19-21 med litteratursamtale om ”Abelone på 
Bangsbo” af Bent Haller og nærmere planlægning af forårssæsonen. Onsdag d. 23. januar bliver der mulig-
hed for at opleve opera med spisning på Signe Stubs sognegård i Birket. Læsekreds bliver den første tors-
dag i måneden, tilmelding anbefales, så man kan få den aktuelle bog til låns.  
Afslutning torsdag d. 2. maj.                                                                            Venlig hilsen Inge-Lise Bisted 
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Papir, glas og metal hver 5. uge 3/1, 7/2, 14/3 
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 69,7 

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 33,3 

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 37,4 

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. 

   Højvande 24. oktober 

Femø Beboerforening sælger: 

3 hvide IKEA Solar skabselementer m. 3 solide skuffer øverst i hver. Skabsmål : Højde :70 cm, 

dybde: 60cm og bredde 80 cm.Pænt og velholdt, sælges incl. diverse tilbehør - herunder sokkel-

fødder. Kun låger til et af skabene. Pris: 300 kr.  

Opvaskemaskine: Zanussi, hvid til indbygning, kun brugt meget lidt. Ud over almindelige pro-

grammer både ECO-50 grader og korttidsprogram - 30 min. Pris: 500 kr.   

Brugt Bake-off ovn, UNOX Arianna XF 195 m. damp. Størrelse: Højde 49 cm, bredde 80 cm, 

dybde 72 cm. Incl. originalt stativ på låsbare hjul - Højde: 88 cm. 230/400 volt - 6,3 kw.  Pris: 

1.000 kr.kan beses i efter aftale.  

Med venlig hilsen 

Ulrik Andreasen 

Kirkehældevej 44 

20 53 77 55 

                                                                Chris, havnefoged                                                                                                                             Foto: John Larsen 

Sejlerstatistik 
 
I 2018 har der været 3216 betalende gæstebåde i Femø 
Havn. 
Det er statistisk set det højeste antal i de sidste 10 år. 
1924 var danskere, 1032 tyskere, 113 hollændere, 97 
svenskere og her ud over gæster fra Norge, England, 
Frankrig, Finland, Schweiz, Belgien og Rusland. 
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Femø Design - sølvsmykker 
Kurser og salg af eget design. 

 
 
 
 

 
 

Åbent værksted i ”Klubhuset” på Femø. 
Der er åbent i ”Klubhuset” fra april – oktober, 

tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 16.00. 
Du kan lave dit eget sølvsmykke på timebasis, 
for 60.00 kr. pr. time + forbrugte materialer. 

Derudover vil der være salg af vores eget De-
sign. 

Evt. ændring / aflysning af åbningsdage, vil 
blive annonceret på Facebook. 

 
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 på Femø 

Alle former for dagligvarer til frokost og 

middag, altid kolde øl og vand, nybagt 

brød, wienerbrød og kager og noget til den 

lille sult. 

 

 

 

carstenravn@mail.dk 

21 22 50 51 

Hilsen Lisa og Carsten 

                        

Frivilligt arbejde 
 
Kunne du tænke dig at  
komme i kontakt med det 
lokale erhvervsliv? 
 
Talerøret søger ny  
annonce kontaktperson.  
 
Kontakt Marie Jakobsen for 
at høre nærmere om dette 
hyggelige job. 

mailto:jlr@larsen.mail.dk
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1 

Du kan leje lokaler til fester mv. 
og sætte dit eget personlige præg 
på arrangementet. 
Du står selv for indkøb af mad og drik-
kevarer, borddækning og madlavning. 
 
Pris for leje af lokaler og leje af ser-
vice: 4.900 kr.  
I forbindelse med arrangementet skal der 
min. bookes hovedbygningens 6 x 2-4 
sengs værelser á 500 kr.  

 
   Vi kan også levere  
    mad ud af huset! 
 
   Pia & Asger 
   Tlf. 5471 5009 
   femoe@femoekro.dk 

Lej Femø Kursuscenter til 
din helt egen private fest 
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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 Ulla Tarp Danielsen 
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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 marts 2019  

 
December 

Mandag d. 24/12 kl. 10.45 

Julegudstjeneste 

Femø Kirke 

Torsdag d. 24/1 14-17 

Strikkecafe 

Præstegården 

Onsdag d. 12/12 kl. 12-17 
Pensionistforeningens Julefest 

Femø Kro 

  

Lørdag d. 29/12 kl. 19.00 

Børnenes juletræsfest 

Femø Kro 

  

 
Februar 

Onsdag d. 12/12 kl. 19.00 

Juleafslutning i 
Lokalhistorisk Arkiv 

  

Mandag d. 31/12 

Nytårsaftenarrangement 

Femø kro 

Torsdag d. 7/2 14-17 

Strikkecafe 

Præstegården 
  

Torsdag d. 13/12 14-17 

Strikkecafe julehygge 

Præstegården 
  

 
Januar 

Lørdag d. 9/2 kl. 8.15 

Rævejagt 

Parole Æggeskal 
  

Torsdag d. 13/12 kl. 18.30 

Kulturkreds juleafslutning 

Præstegården 

Sæsonstart 
Mandag d. 7/1 Gymnastik 
Tirsdag d. 8/1 Linedance 

Søndag d.10./2 kl. 23.59 

Deadline Talerøret 

taleroret@gmail.com 
  

 Fredag d. 14/12 
Sangeftermiddag 

Præstegården 

Torsdag d. 10/1 14-17 

Strikkecafe 

Præstegården 
  

Lørdag d. 16/2 
Fastelavn v. FIF 

Femø kro 

  Lørdag d. 15/12 kl. 10-13 

Juletræssalg 

Issemosevej nær Østerstrand 

Torsdag d. 10/1 19-21 

Kulturkreds 

Præstegården 
  

Onsdag d. 20/2  kl. 14.00 

Femø Pensionistforening 

Generalforsamling 
  

Lørdag d. 15/12 kl. 10-12 

Smedegløgg 

Sønderby Smedie 

Lørdag d. 12/1 kl. 8.15 

Rævejagt 

Parole Æggeskal 
  

Torsdag d. 21/2 kl. 14-17 

Strikkecafe 

Præstegården 
  

Lørdag d. 15/12 kl. 14.00 

Møde om Stenbideren 

Præstegården 

Fredag d. 18/1 kl. 14.00 
Sangeftermiddag 

Præstegården 

 Fredag d. 22/2 kl.14.00 
Sangeftermiddag 

Præstegården 

Begivenhedskalender. Vinter 2018/19 

Julemarked 2018                                                                    

    Vi tager forbehold for evt. fejl og ændringer 


