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Op ad bakke 

Søndag den 10. marts havde en 
havørn udset sig en flok blis-
høns ved Femø Havn til dagens 
ret. 
Efter at have splittet flokken og den ud-
valgte blishøne ikke havde kræfter til 
flere dyk, sad den sikkert i ørnens klør i 
første forsøg. 
Året rundt bliver Femø besøgt af havør-
ne. De fleste er gamle fugle, sikkert fra 
yngleparrene ved Nordlolland eller Fals-
ters skove. Havørnene fouragerer så godt 
som altid over vand, hvor den foretrukne 
føde i vinterhalvåret er fugle som blishø-
ne, skarv, skallesluger eller ænder. I 
sommerhalvåret skifter menuen til fisk, 
hvor hornfisk er den foretrukne føde i 
vort område. 
Efter genindvandringen i midten af 
90erne er bestanden i Danmark tæt ved 
100 par. På Lolland-Falster alene er der  
7 – 8 ynglepar. 
Havørnen ved Femø Havn var en gam-
mel fugl, hvilket ses på den helt hvide 
hale og gule næb. 
 

Palle Sørensen 

2 Fadderskaber 

3 Redaktionen 

4-5 FBF Formandens indlæg 

6 Nyt fra Ø-kontaktudvalget 

6 - 7 Turismens dag 

8  Femø Jazz 

9 Femø Kro’s jubilæum 

10 Femø aktiviteter 

14-15 Kirkesiderne 

16-17 Femø kirkegård 

Lokalhistorisk arkiv 

18 Nekrologer 

23 Oversigt foreninger m.m. 

24-26 Annoncer 

27 Kolofon 

28 Aktivitetskalender 

11 SaDS generalforsamling 

12 FJF 

13 Femø klassisk 

19 FIF 

20 Bådelauget 
Brandvagt 

21 Dage på havnen 

22 Pensionist udflugt 
Besøgsvenner 

Som I, kære læsere, nok har op-
daget, er dette nummer af Talerø-
ret blevet forsinket. Det beklager 
vi naturligvis, men I kan tro, det 
har været op ad bakke at få pro-
duceret dette nummer af bladet. 
Ud over de obligatoriske anmod-
ninger om at få lov til at aflevere 
efter deadline, har vi været ramt 
af tekniske vanskeligheder i for-
bindelse med den gamle, næsten 
opslidte printer. 
Når man står midt i bøvlet, kan 
det opleves som tæt på verdens 
undergang, men så må man lige 
prøve at løfte hovedet og få pro-
portionerne på plads. Sommeti-
der må man sige pyt, andre gange 
må man tage kampen op.  
Man skal vælge sine kampe med 
omhu! Det er også godt både for 
en politiker- vi har jo lige været 
igennem en lang valgkamp - og 
en femøbo at huske det gode råd 
fra Clement i Debatten: ”Jo mere 
uenig du er med nogen, jo pæne-
re skal du tale til dem.” 
Selv om alle os femøboere - og 
brugere ønsker det bedste for 
øen, er der masser af spørgsmål, 
som vi kan være uenige om, det 

er helt naturligt og i orden. Den 
store kunst i et demokrati er at 
vise gensidig respekt, lytte til 
hinanden, drøfte tingene sagligt, 
for derefter at stemme om det 
eller finde et kompromis og kom-
me frem til en fælles beslutning, 
som alle kan bakke op. Samar-
bejde og sammenhold, det er ve-
jen frem! Det er vi her på Femø 
heldigvis også rigtig gode til i 
mange sammenhænge. 
Tænk blot på at vi i løbet af som-
meren kan se frem til masser af 
herlige traditioner og festlige 
mærkedage, hvor vi mødes i 
muntert lag.  
  

Efter generalforsamlingen er der 
sket ændringer i redaktionen. Da 
Marie er gået ud af bestyrelsen, 
er Inge-Lise nu ansvarshavende 
redaktør. Tusind tak til Marie for 
en kæmpe indsats - både før og 
nu! John Larsen er nyt medlem i 
redaktionen.  
 

GOD SOMMER TIL ALLE! 
  

Red. 

Havørn ved Femø Havn. 
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Femø Beboerforening 

Formandens indlæg 

 

 

Vi har brug for alle 

Dejligt stort fremmøde ved Be-
boerforeningens Generalforsam-
ling 6. april 2019 på Femø Kro. 
Og dejligt konstruktivt og posi-
tivt klima til mødet – sådan er I 
jo! Tak til de mange fremmødte. 
Velkommen til alle nyvalgte – 
og ikke mindst – til de 2 nye be-
styrelsesmedlemmer Anette 
Hellwing og Helle Charlotte 
Knudsen, som jeg allerede er 
sikker på, kan og vil bidrage til 
et konstruktivt samarbejde i vo-
res bestyrelse. Vi har aftalt med 
Marie Jakobsen, at hun fortsæt-
ter med kassereropgaven indtil 
oktober 2019, hvor Helle Char-
lotte tager over med Marie som 
”bagvagt”. Samarbejdsvilje og -
evne i fuld udfoldelse! 
Bestyrelsens beretning til gene-
ralforsamlingen og referat af 
mødet kan læses på 
www.femo.dk.  Jeg vil her nøjes 
med at trække 2 hovedtemaer 
op: 
1. Vi er i bestyrelsen og på øen 
meget ambitiøse. Vi vil så meget 
godt for Femø. Det vil Femøbe-
boerne også, men vi skal blive 
bedre til at fordele alle de opga-
ver, der følger heraf. Ansvaret 
for fordelingen er bestyrelsens, 
og vi skal forbedre os på den op-
gave.  
Vi håber på fortsat vilje hos fri-
tidshusejere og fastboende til at 
bidrage til at løse forskellige op-
gaver på frivillig basis. Som I 
kan se her i indlægget og inde i 
bladet, er det ikke opgaver, der 
mangler. 
2. Beboerforeningens økonomi 
er forbedret ved sparsommelig-
hed, omtanke og solidt kasserer-
arbejde. Men vores økonomi er 
stadig lidt sårbar, fordi nogle af 
vores indtægtskilder er fra 
”hånden til munden”. Vi mang-
ler økonomisk polstring og fast 

påregnelige indtægter til at sikre 
drift og vedligeholdelse af vores 
bygninger og anlæg: Klubhuset 
på sportspladsen, ”Stenbideren”, 
når den bliver bygget på havnen 
og legeplads ved havnearealet, 
samt sikring og vedligeholdelse 
af vores skulpturer og bænke. 
Vores medlemstal er nogenlunde 
stabilt, men det vil hjælpe på 
begge felter (opgaver og økono-
mi), hvis vi fik endnu flere med.  
Det er sjovt og rart at deltage i 
den frivillige indsats og lære nye 
mennesker på øen at kende. Og 
vi vil gerne have alle med. 
Det er både nemt og billigt at 
melde sig ind i Femø Beboerfor-
ening: Du kan som ejer af fast 
ejendom og/eller fast bopæl på 
Femø – eller som del af ejerens 
husstand – melde dig ind i Bebo-
erforeningen. Det koster 200 kr. 
- om året - og inkluderer endda 
abonnement på Talerøret.  
Du kan overføre pengene til vo-
res konto i Arbejdernes Lands-
bank: 5359 0244817, – og oply-
ser navn, adresse, mail og gerne 
telefonnr.  Se også side 27. 
Du kan også betale til vores fun-
gerende kasserer Marie (tlf.2021 
0260).  
 

Sikke et sommerprogram: 
Allerede inden dette nr. af Tale-
røret udkommer, har vi ryddet 
op og forskønnet havnen den 18. 
maj – og hygget os med hinan-
den og arbejdet – og spist sam-
men. 
Den 25.maj prøvede vi så at væ-
re med i den landsdækkende 
”Havnens Dag”, hvor vi på 
Femø Havn var klar med mar-
ked, bagekonkurrence, marked 
på havnepladsen, levende musik, 
øl, sandwiches og kaffe m.v.  
Forsøget med Havnens Dag på 
Femø er i praksis planlagt og 

arrangeret af vores projektstyre-
gruppe for byggeriet af 
”Stenbideren ” på Havnepladsen. 
I al stilfærdighed hejser vi det 
blå flag ved havnen 1. juni 2019 
– men venter med at fejre det til 
Sankt Hans aften 23. juni med 
bål på stranden nær havnen og 
Sankt Hans-tale af Henning 
Hellwing fra bestyrelsen i grund-
ejerforeningen Lille Strandgaard. 
Se annoncen om Sankt Hans af-
ten på næste side.  
Sankt Hans-arrangementet, som 
vi måtte aflyse sidste år, har vi 
påtaget os i år efter aftale med 
Lille Strandgaard. Næste år står 
de så for Sankt Hans fest ved 
”Udstykningen”.  
Vi har inviteret til disse aktivite-
ter via ”Fællesmails” fra Beboer-
foreningen og opslag på tavler, 
på færgen – og på 
www.femo.dk.  
6. juli er Turismens dag på 
Femø, hvor det kommer til at 
vrimle med glade turister på be-
søg med adgang til seværdighe-
der, oplevelser, aktiviteter og 
arrangementer spredt ud over 
øen og dagen. Igen i år bliver der 
afsløret en nyhed på øen. Som 
sædvanlig slutter vi - helt sikkert 
- dagen af med fælles spisning, 
hygge og fest med levende mu-
sik på Femø Kro.  
 

…… ”And All that Jazz!” 

Fra 30.juli til og med 4. august 
er der jazz-festival i - og ved - 
festivalteltet på Darrehøjsvej.  
50-års jubilæum er da værd at 
fejre – og det bliver det. Der er 
hentet nye bands, store navne og 
kendte gengangere ind til at gøre 
årets festival til et brag af en fest 
over flere dage. Der bliver som 
sædvanlig også streetparades på 
øen og jazz med øl og mad på 
Havnen i dagtimerne. Hent pro-
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grammet hos Havnehøkeren. 
Nej - kedeligt er der ikke på 
Femø om sommeren. Men vi har 
brug for masser af hjælpende 
hænder.  
Femø Beboerforening har hentet 
mange serviceopgaver i forbin-
delse med jazzen ”tilbage til 

øen” (bardrift, rengøring, admini-
stration mv.) og skaffer på den 
måde økonomi til gavn for Femø 
og for alle på øen.  
Kom og vær med – meld dig ef-
ter opslag på tavler, på 
”Fællesmails”, på www.femo.dk 
og efter ”headhunting”. Du får 

ikke pengeløn, men masser af 
sjove oplevelser og nye venner 
på Femø. 

God sommer til alle – vi ses i so-
len på Femø. 

Ulrik 

Blåt flag - bål, heks og hygge 

 

Sankt Hans aften 23. juni 2019 fra kl. 18.30 

Program: 
 

18:30  Velkomst, fejring af det blå flag og fælles spisning på terrassen mellem det Gule Magasin og  
  baderummene. 
                       
20:30          Bål på stranden. Årets båltaler er Henning Hellwing. Vi synger selvfølgelig også Midsommer-
  visen og sender heksen af sted.  
 

Mad og drikke kan købes: 
 

Alice / Femø Is & Pølsebod har - traditionen tro - lækre og sprøde grillkyllinger som 
tilbud. Bestil gerne i god tid hos Alice 4046 0970. 
  

Femø Kro har også et særligt Sankt Hans-tilbud i form af   
Grillkølle m/kartoffelsalat kr. 65,00 

Bestilles på tlf. 54715009 eller Mail femoe@femoekro.dk. 
 

Cafe Højriis’ Sankt Hans-tilbud: 
Forskellige burgere efter eget valg 50 kr. /stk. - Pommes Frites 10 kr. 
Smørrebrød 15 kr./stk. Bestilles på tlf. 51297567.  
  

Det Gule Magasin, Havnehøkeren har øl og små flasker hvidvin på køl - og andet vin på hylderne. Butik-
ken holder åbent efter kl. 16:00 - efter behov. 
  

Medbring selv service og bestik. I kan selvfølgelig også selv fremstille – og medbringe - lækkerierne, her-
under kaffe og kage.  
  

Med venlig hilsen 

  

Ulrik Andreasen / Stig V.S. Hansen 

Femø Beboerforening / Lille Strandgaard Grundejerforening 

Frivillige søges! 
 

Det er sjovt og hyggeligt at være 
en del af fællesskabet, når vi løf-
ter i flok.  
Til Turismens dag og Femø Jazz 
Festival har vi brug for MANGE 
hjælpere til mange forskellige 
slags opgaver.  
 

Til turismedagen 6.juli 2019 sø-
ger vi frivillige til flere forskelli-
ge opgaver. 

Til jazzfestivalen i dagene 30.7. 
til 4.8. søger vi blandt andet bar-
personale til teltet og friske folk 
til at gøre rent inde og ude på 
havnen og til trafikregulering ved 
havneafgang. 
 

Hold øje med fællesmail (tilmeld 
dig til marian-
ne.ulrik@hotmail.com, hvis ikke 
du allerede er med på den). Kik 

på tavlerne og på færgen, måske 
får du også en direkte personlig 
henvendelse. Vi vil altså så gerne 
have dig med. 
 

 

Venlig hilsen 

Femø Beboerforening 
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Nyt fra Ø-kontaktudvalget 

Som vi orienterede om til FBF’s 
generalforsamling, har vi i Økon-
taktudvalget haft fokus på at for-
bedre færgefart og kommunikati-
on i forbindelse med sejlads efter 
særplan. Det blev ført til proto-
kols, at der skal udarbejdes inter-
ne vejledninger, bl.a. vedr. udsen-
delse af sms’er og hvordan man 
skal forholde sig ved klager. 
Flere femøboere har givet udtryk 
for, at det er blevet bedre. Vi bli-
ver ved med at følge op på det. 
Der er også behov for justeringer 
af særplanerne, så forsinkelser 
kan minimeres. 
  

Til Færgesekretariatets årsmøde, 

som i år blev holdt på Fejø og i 
Maribo d. 9.-10. maj lød det til, at 
en ny afløserfærge var lige på 
trapperne, og at Lolland Kommu-
ne havde lagt billet ind. Desværre 
har det siden vist sig, at finansie-
ringen ikke er helt på plads end-
nu, så den bliver ikke klar til 
2020. Da vi i Økontaktudvalget 
drøftede alle ulemperne, når vi 
mangler en færge, blev mulighe-
den for at booke en afløserfærge 
til de planlagte dokophold i 2020 
luftet fra politisk side, så det må 
lykkes! 
Teknisk udvalg har nedsat en fær-
gegruppe, som skal i gang med at 
undersøge fremtidige behov i for-
hold til udskiftning af færger. 
Chris er Femøs repræsentant her. 
  

Vi troede, vi havde fundet frem 
til en model, så prisen på private 
trailere og autocampere kunne 

sænkes, men det er desværre ikke 
helt på plads endnu. 
  

Til gengæld var Teknisk udvalg 
hurtige til at ændre priserne i 
forb. med godstransportstøtten. 
Det var uheldigt, at vi tre øer ikke 
kunne blive enige om en fælles 
indstilling, vi må bestræbe os på 
at håndtere den slags bedre i 
fremtiden. 
  

Man skal være ihærdig og godt 
forberedt for at få samarbejdet i 
Økontaktudvalget til at udmønte 
sig i konkrete initiativer og for-
bedringer for småøerne. Vi arbej-
der på i år at få vedtaget en hand-
lingsplan, så vi, når året er omme 
kan gøre op, hvad der blev til no-
get.  
Næste møde er d. 17. juni. 
 

Venlig hilsen Chris og Inge-Lise 

Fortsættes næste side 

Turismens dag 

 Lørdag, den 6. juli 2019 

 

Turismens dag på Femø med 
gratis færgetransport for gåen-
de og cyklister er blevet et år-
ligt tilløbsstykke, så i år har vi 
gjort plads til endnu flere gæ-
ster.  
For at udnytte færgekapacite-
ten bedre har vi forlænget  
dagens program, så vi starter 
med tilbud om morgenmad i 
Æggeskallen på Femø Havn 
fra 8-11. De fleste aktiviteter 
holder åbent formiddag og ef-
termiddag med frokostpause 
omkring kl. 12. Kl. 13 samles 
hele øen med gæster på 
Femø havn. Vil du være sikker 
på at få det hele med, så tag 
første færge fra Kragenæs 
7.15.  
På færgen Femøsunds ture 
sørger Høkeren for, at der kan 
købes kaffe/te og brød.   
Ekstra færge fra Kragenæs kl. 
9.20 og fra Femø kl. 18.20 og 
22.00.  

Se færgeplan på lollandfaerge
-fart.dk.  
Vi byder velkommen og øn-
sker alle en dejlig dag med 
sjove og hyggelige oplevelser. 

hvad, hvor og hvornår? 

Velkomst på færge og i Æggeskal-
len på havnen. 
Femø Beboerforening byder velkommen 
på færgen. Og når I kommer frem, er der 
morgenmad til salg i Æggeskallen på 
havnen fra kl. 8.00 - 11.00. 

 

Transport på turismens dag  
Prærievognen og Femø bussen kører 
rundt på øen – se rute og tidsplan på 
opslagstavlen ved havnen og rundt på 
øen. En dagbillet koster 20 kr. og så kan 
man hoppe på  flere gange.  

Se på huse-tur. Se opslag på info-

tavlerne 

Måske har du fået lyst til at købe et fri-
tidshus på Femø eller overvejer at flytte 
til øen? Kom rundt på øen og se, hvad 
Femø har at byde på af smukke huse til 
salg.  

Guidet tur ved Annelise Svensson 

10.00-12.00 

Starter ved Dronningestenen.  

Afsløring af donation på 
Femø havn kl. 13.00 

Tale ved Tine Vinther Clausen, fritids- og  
kulturudvalgsformand i Lolland K. 
Afsløring og navngivning af legeskib. 

Musik på havnen og rundt om på 
øen – se plakat 
Kom i godt humør med Spillopperne. 

Ladye Dora besøger Femø Havn 

Kom ombord på Ladye Dora som har en 
spændende historie og hør om skibet 
der i 1940  var med til at redde de engel-
ske soldater ved Dunkirk i Frankrig. 

Købmanden i Det Gule Magasin 

Det Gule Magasin er en købmandsbutik i 
den gamle stil. Vi er et købmandspar 
med positiv holdning og god karma. 
Vi har nybagt brød og kager, postkort, 
frimærker, T-shirt, håndkøbsmedicin, 
vand, øl, vin, cigaretter, spiritus og cykel-
udlejning. Vi har et godt udvalg af daglig-
varer og kød på frost. 
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Fællesspisning, musik og sang på 
Femø Kro kl. 19.00 

Musik ved Spilopperne 

Menu 2 x kød, gris og okse, 2 x kartoffel, 
salater, dessert is og frugter . Kuvertpris 
165 kr., musik 35 kr.,i alt 200 kr.  
Gratis krobus til og fra færge.  
Sidste færgeafgang fra Femø kl. 22:00  

Turismens Dags frokosttilbud:  

• Stjerneskud m/2 rødspættefileter, kavi-
ar, rejer, røget laks, asparges, dres-
sing – på ristet brød Kr. 98,00 

• Tapas m/parmaskinke, chorizopølse, 
panchetta, gorgonzola, brie og oste-
bjælke, 3 slags dip, brød og smør Kr. 
98,00 

 

Vil du overnatte, så råder kroen over 24 
moderne værelser. Bord / forudbestilling 
og reservation  på 5471 5009 eller  
femoe@femoekro.dk 

 

Højriis Café og galleri  
Vi viser dansk og international kunst og 
serverer dejlig mad til familievenlige pri-
ser.  
Askhavnsvej 64 tlf. 2023 3114  
 

Femø is- og pølsebod  
Trænger du til en forfriskning, så tag et 
pitstop hos Alice, der har tilbud på is og 
meget andet godt i den lille bod ved lyst-
bådehavnen. 
 

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

Besøgshaven i Nørreby  
Kom ind i Arne Andersens have og se 
hønselabyrinten og hør om Femøbænke-
ne. 
 

Smuthullet  
I Smuthullet ved den gamle smedje i Nør-
reby kan du hamre og save og bruge din 
fantasi. Her er værktøj og materialer  
 til fri afbenyttelse.  
 

Femø Jazz Festival fylder rundt og 
sælger billige billetter  
Femøs ikoniske jazzfestival sætter i år 
svingninger i Smålandshavet for 50. 
gang. Det skal fejres! På Turismens Dag 
kan du besøge festivalens stand på 
Femø Havn. Her kan du få årets plakat 
og program og købe billetter med en 
klækkelig rabat.  
Du er også velkommen til at gå langs 
stranden og ud på den naturskønne jazz-
plads (Darrehøjsvej 1), hvor frivillige 
kræfter er ved at gøre klar til festivalen, 
der i år afholdes fra den 30. juli til den  
4. august. Vi glæder os til at hilse på dig!  
 

"Et pust fra Orienten" – Sommer-
salg i Galleriet i Høkerstræde 14, 
Nørreby. 
Persisk mundblæst glas. Hånddekoreret / 
håndlavet porcelæn. Keramik med persi-

ske motiver. Håndtrykte duge.  
Persiske kakler. 
 

Mark-til-Park projekt. Havevan-
dring 

v. Bent Danielsen Langemose 24 

Med udgangspunkt i Oldefars frugthave 
fra 1904, Farmors misligholdte, engelske 
blomsterhave (fra slut 30´erne),  
madurten, samt nytilkøbt bar mark fra 
1994, drives økologisk have med særligt 
henblik på smådyreliv. En langsom pro-
ces, hvor naturens luner bliver indregne-
de. Hvert år er der nye tiltag, som i år - 
en plads mod nord – bl.a. til solbær. Stor 
variation og mange haverum 

   

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

Besøg Femøs Sydspids 

På Sydspidsen af Femø ligger en af øens 
bedste strande, og på Sletteren er der 
får, man gerne må klappe. Få adgang til 
Sydspidsen ad stien fra Slettergården, 
Krangs Stub 25. Anne og Jesper byder 
på kaffe og saftevand på gårdspladsen  

Arbejdende værksteder ved 
”Huset ved Vejen”  
I Huset Ved Vejen på Præstevangen 
26 udstiller og sælger Sus P sin fine ke-
ramik. I haven kan man prøve pileflet hos  
Marianne Andreasen, og Erica Sørensen 
har stillet sin væv op. 
 

Femø Museum  
På øens lille museum på Kirkehældevej 
44 i Sønderby fremviser Ebbe Jacobsen 
med flere, ting og sager med tilknytning 
til Femø. Her er oldtidssager, gamle køk-
kenredskaber og værktøj med mere.   
 

“Elmelund”  
Madsens Vænge 2, Sønderby 

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

Salg af Femø produkter på Kur-
suscenteret ved Femø kro 

Smut en tur ind på kursuscentret og køb 
en souvenir med hjem. Salg af bl.a. hon-
ning, husflid, Femø T-shirt og æblemost. 
 

Lokalhistorisk Arkiv I Præstegården 
står arkivleder Palle Sørensen klar til at  
vise, hvad arkivet har opbevarer af foto 
og andre arkivalier. 
 

Peter Heiberg i Præstegården kl. 
11.00 og kl. 14.00 

På rejsen rundt til de danske øer i 1920’-
erne kom malerne Achton Friis og Johan-
nes Larsen også til Femø. Opholdet her 
blev et af højdepunkterne på hele turen. 

Det fortæller Peter Heiberg om og viser 
hidtil ukendte fotos fra øen taget af Ach-
ton Friis. Alt sammen suppleret med ud-
drag af dagbogen, som er ganske ander-
ledes end den beskrivelse, som er kendt 
fra bogen De Danskes Øer. 
 

Femø Kirke 

kontinuerlig rundvisning  
Den lille idylliske kirke fra 1500-tallet med 
det smukke, gotiske krucifiks og de ene-
stående kalkmalerier er åben hele da-
gen. Der er fortløbende rundvisninger 
ved tidligere graver Georg Brack. 
 

Loppemarked på Kinnerupgård 
Gårdens store lade er fyldt med sjove 
loppeting. Der er også et lille salg af 
sjældne roser, buske og frugttræer. Med-
bragt mad kan nydes i haven på Kirke-
hældevej 31. 

 

Loppemarked på Kongevejen   
Salg af lopper fra laden kl. 10 -16. 

 

Butik D’Okay 10.00 

Kom og kig i vores lille butik. Her er nyt 
og gammelt, men ingen skrammel. Du 
finder tøj til quinder - store som små, 
lækre håndvævede tørklæder samt sjove 
og fine ting og sager. Ses - for hos Sus-
sie og Bo, er den go´. 
 

Fotokonkurrence, "Natur på 
Femø". 
På Femø er naturen altid i fokus og i 
årets konkurrence skal du sende os dit 
bedste naturbillede. Deadline er den 10. 
august 2019 . De tre bedste, vinder en 
Femø-gave, som kan afhentes efter afta-
le. Vinderbillederne bliver bragt i øens 
lokale blad ”Talerøret”, og alle billeder 
kan blive brugt i næste års udgave af 
Femø kalenderen, 
Send dit billede til taleroret@gmail.com   
 

 

 

Der tages forbehold for ændringer af 
programmet. 
 

 

Turismens dag 

2018 

Afsløring af skrue fra gamle Femøsund 
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 Tradition og fornyelse på Femø Jazz Festival 

 

Billige billetter 
På Turismens Dag den 6. juli kan alle købe billetter  
til 1.200 kr. på Femø Havn. Normalpris 1.395 kr. 

MADSENS MINDEKONCERT 

 

Madsens Mindekoncert, der 
afholdes i Kisser og Peters 
have i Sønderby, kan fejre 
30 år på bagen! Koncerten 
arrangeres af FIF, der er gra-
tis adgang og øl og vand kan 
købes til fornuftige priser. 

Vi ses lørdag kl. 13. 

NATDISKO 

 

Natten mellem fredag og 
lørdag behøver du ikke 
gå i seng. DJ Ryberg for-
længer festen i teltet med 
et svedigt set, der starter 
kl. 02.15. Vi lover lysef-
fekter, sæbebobler og en 
dansende enhjørning!  

MINIGOLF 

 

Nu kan 
børn og 
voksne 
hygge sig 
med et 
spil mini-
golf. Ba-
nen opsæt-
tes ved 
cafeteriet.  

PROGRAM 

 

New Orleans-jazzen er kernen, når vi 
sammensætter et program. Og vi har altid 
besøg af dygtige musikere fra jazzens fø-
deby. I år er vi stolte af at byde velkom-
men til trompetist Gregg Stafford, der 
spiller sammen med Doc Houlinds band, 
og Kirk Joseph på sousafon, der giver den 
gas med Fessor og co. lørdag aften. 

 

I alt kan I opleve mere end 30 koncerter 
og arrangementer i løbet af jazz-ugen. Se 
hele programmet - også som pdf - på 

www.femøjazz.dk. 

FEJRING 

 

Danmarks ældste festival med 
overnatning! 50 år med jazz 
på Femø. Det skal da fejres! 

 

Åbningskoncert torsdag kl. 
15. Tante Tillies Fodvarmere 
spiller. Vi er værter ved et 
glas bobler og et stykke kage.  

 

Streetparade fredag kl. 13, 
Femø Havn. Årets tema er 
selvfølgelig ”hippier”. Så find 
de runde briller, peace-tegnet 

og batik-trøjen frem. 
 

Femø Social Club Band lør-
dag kl. 22.30. Hvem andre 
end Fessor kan stå i spidsen 
for et brag af en jubilæums-
koncert med musikere fra  
ind- og udland. Glæd jer! 

MERE INFORMATION 

 

Hvem skal styre cafeteriet i år? Hvornår skal man be-
stille færge? Er der strøm på campingpladsen? Du kan 
altid finde mere information og følge med i de seneste 
nyheder på www.femøjazz.dk, vores Facebook-side 
og Instagram-konto eller ved at kigge i vores trykte 
program, der blandt andet findes på færgen, på Kroen, 

hos Alice og i Høkeren. 

VÆRKSTEDER OG HYGGE 

 

I år er der i dagtimerne 
masser af aktiviteter ved 
siden af Teltet. Onsdag 
kl. 10 er der ansigtsma-
ling for børn og barnlige 
sjæle. Onsdag og tors-
dag eftermiddag kan 
du lave dit eget batik-

tøj. Medbring hvidt tøj 
eller køb et stykke tøj i 
værkstedet. Der står dyg-
tige hjælpere klar. Du 
kan også være med til at 
bygge en stor papma-
chefigur! DJ Ryberg 
kommer også forbi, og 
du kan købe iskolde fad-
øl hele eftermiddagen. 
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I kender nok baggrunden: Jeg ar-
bejdede på Femø Kro i ferierne 
fra 1975-1979, og jeg elskede 
jobbet. Så kom Asger sejlende 
(skulle have været til Fejø, men 
navigationen fejlede…O) og så 
endte han på Femø Kro d.1.juli 
1979, samme dag som kroen 
overgik fra Therp-familien til 
Thura Halskov. Han blev hyret af 
den nye kroejer til at lave disko-
tek i krosalen, og vi blev kære-
ster. Op gennem 80-erne blev 
kroen solgt et par gange, og hver 
gang var jeg helt syg for, at vi 
skulle købe den. I 1989 købte As-
ger Femø Kro på tvangsauktion 

uden at jeg vidste det (han mente 
at det var usundt at have mig med 
på auktionen….:). Jeg anede selv-
følgelig intet om alt det arbejde, 
der lå bag at drive kro, jeg havde 
jo kun været servitrice. Men det 
kom lidt efter lidt. Planen var, at 
vi skulle have den et par år og så 
sælge den igen. I 1992 købte vi 
kursuscentret og kunne nu lave 
ophold med overnatning og fe-
ster, kurser osv. Og i år er der så 
gået 30 år.  
Vi vil i den forbindelse sende 
mange kærlige tanker til alle de 
mennesker på Femø, som så tro-
fast har arbejdet for os. Især In-

ger, som i 25 år trofast og loyalt 
har passet kursuscentret. Uden jer 
havde det aldrig gået. Og en me-
get stor tak til alle jer, der har 
støttet os både med at holde ar-
rangementer her og ikke mindst 
al den moralske opbakning, vi 
får. Det er nok grundlaget for, at 
det gør det rart og godt at være 
her. Til slut en stor tak til Annie 
og Svend-Leo for hjælp med at 
passe børn, have og meget andet. 
Uden jer var det slet ikke gået. 
  

Mange hilsner  

Pia og Asger 

Guldsmed Sabine Grytner - som 
lægger nyt guld på Kongestenen, 
når den trænger - har designet årets 
motiv med inspiration fra den 
guldring, som dronningen fik en 
kopi af ved sit besøg i 2010.  Den 
smukke guldfingerring fra romersk 
jernalder blev fundet foråret 1967 
af Jens Holger Hansen og Lynge 
Bøgelund Jensen neden for Øster-
klint. Motivet kommer på T-shirt 
og mulepose med teksten ”Femø 
fund” med mulighed for flere tolk-
ninger.  

Femø fund - årets motiv til T-shirt og mulepose 

Billede af guldringen hænger på  
Femø kro 

Jubilæumsfest på Femø Kro! 

Til sommer har vi haft Femø Kro i 30 år. Det fejrer vi med et kæmpe arran-
gement med Gasolin Kopi Band og festlig sommermiddag. 

 

Lørdag d.27.juli 
 

Kl.18.30  
3 retters middag med grillbuffet som hovedret 
Kl.21.30-24.00 ca.   
Gasolin-kopi bandet spiller op til dans som i  
de glade 70-ere 
Entré pris incl. middagen kr. 295,00 

 

Billetter kan købes på kroen, på mail femoe@femoekro.dk 
eller på tlf. 54715009. (begrænset antal pladser) 
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Velkommen til den grønne ø… 

Så er det atter tid til sommerens Grønne Ture. 
Traveture onsdag, d. 3. juli og 10. juli. / Cykelture onsdag, d. 17. juli og 24. juli. 
Alle ture med afgang fra Femø Færgehavn kl. 10:15 og slut på Havnen ca. 16:40. 
Tilmelding ikke nødvendig. Se femo.dk 

Vel mødt  Annelise 

Smuthullet 
Smuthullet i Dronningestræde er et åbent træ-
værksted, hvor børn kan komme og arbejde, når 
de er ifølge med en voksen. 
Åbner, fredag, d. 14. juni. 

”Eventyrstrædet” 

Så flytter beboerne ind i de gamle popler på 
Eventyrstrædet. 
Gæt hvilke… 
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SaDS Generalforsamling 2019 

Dette års generalforsamling i SaDS blev holdt på Sejerø lørdag den 25 maj. Som noget nyt blev generalfor-
samlingen holdt om formiddagen. Punkter, der specielt havde interesse for Femø, var et forslag om gratis 
persontransport til fjernøer. Dette forslag blev nedstemt, idet generalforsamlingen ønskede, at der skulle 
arbejdes videre med Landevejsprincippet for alle øer. Bestyrelsen trak punktet om differentieret ø-støtte til 
landmænd tilbage. Generalforsamlingen besluttede at lave en erklæring om, at øerne arbejder for et øget 
hensyn til natur, biodiversitet og grundvandssikring.  
Efter generalforsamlingen var der ø-tur, hvor vi så Vandværket, var på havnen og blev orienteret om det 
nye havneprojekt, besøgte kulturhuset og kirken. Hele arrangementet sluttede af med et brag af en festmid-
dag, hvor Sejerøspillemændene underholdt. Tak til Sejerø Beboerforening for et flot arrangement 

  
Birte Harritsoe 

Eftermiddagskaffe i det grønne Information om det nye havneprojekt Rundvisning på Sejerø vandværk 

Nye naboer – mere ø liv 

 

TAK til Lolland Kommune for 
tilskud på 10.000 kr. til vores bo-
sætningskampagne på Femø. 
Pengene skal bruges til flere for-
skellige initiativer.  
Til Turismens dag vil vi tilbyde 
en rundvisningstur i Femø bus-
sen, hvor interesserede kan få 
fremvist huse til salg eller leje. 
En boligannonce på hjemmesiden 
femo.dk koster 100 kr., men i 
kampagneperioden er den gratis, 
henvendelse info@femo.dk 

Vi har også planlagt at lave en ny 
film om Femø til efteråret. Vi vil 
opfordre alle, der filmer, til at 
bidrage med klip fra sommerens 
arrangementer og sende råfilm til 
Hans Jakob hjv@ntav.dk  
Til efteråret vil der blive et par 
møder, et hvor vi byder  nytilflyt-
tede velkomne, og et hvor vi 

drøfter bosætning generelt med 
deltagelse af bosætningskonsu-
lent Anja Bech Knudsen.  
                        Birte og Inge-Lise 
 

En af indsatserne i kampagnen er 
matchmaking, læs nærmere her: 
  

Overvejer du ejerskifte? 

Haves:                                       
En indsats for de 27 småøer, der 
har til formål at finde købere/
forpagtere til de landbrug og fø-
devarevirksomheder, som mang-
ler nye kræfter til at føre virk-
somheden videre.  
Søges:  
Virksomhedsejere indenfor 
landbrug og fødevareprodukti-
on, som ønsker at sælge eller 
bortforpagte deres landbrug eller 
virksomhed inden for nærmeste 
fremtid (0-3 år)  

Hvem står bag?  
LAG Småøerne og Sammenslut-
ningen af Danske Småøer står 
bag forsøgsprojektet ”Nye naboer 
– mere ø-liv”, som styrker bosæt-
ningen på øerne, bl.a. via en er-

hvervsindsats, der skal finde kø-
bere/forpagtere til landbrug og 
fødevarevirksomheder, som øn-
sker at overdrage virksomheden 
til nye kræfter. Vi kalder det 
”matchmaking”. 

Hvad kan du gøre? 

Hvis du er landmand eller føde-
vareproducent og ønsker at sælge 
eller bortforpagte virksomheden 
inden for nærmeste fremtid, så 
kan du kontakte vores bosæt-
ningskonsulent Anja Bech Knud-
sen . 

Hvad kræver det at være med? 
Hvor længe varer det?  

Det er gratis at deltage. Det kræ-
ver kun, at du som landmand el-
ler virksomhedsejer lægger tid og 
kræfter i samarbejdet med vores 
bosætningskonsulent.  

Forløbet strækker sig fra foråret 
2019 og frem til marts 2020. 

Hvis du gerne vil høre mere om 
projektet, eller på forhånd ved at 
du vil deltage, så kontakt bosæt-
ningskonsulent Anja Bech Knud-
sen på tlf. 31 51 62 51 eller mail: 
anja@danske-smaaoer.dk  
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FjF generalforsamling blev 
holdt på Præstegården lørdag, 
den 16. marts 2019: 
 

Bestyrelsens beretning om for-
eningens virke siden sidste ordi-
nære generalforsamling (17. 
marts 2018): 
I jagtsæsonen 2018/2019 har FjF 
løbende i Talerøret orienteret om 
foreningens aktiviteter. Følgende 
skal fremhæves: 
 

- Lørdag, den 17. marts 2018, 
umiddelbart efter vor Generalfor-
samling, blev der afholdt 1. be-
styrelsesmøde, hvor bestyrelsen 
konstituerede sig: Flemming 
Bech blev formand, Torben Fre-
deriksen: Næstformand, Esben 
Roug: Sekretær, Niels Troels 
Hansen: Bestyrelsesmedlem og 
Kaj Larsen: Bestyrelsesmedlem. 
Suppleant: Ebbe Jacobsen. Revi-
sor: Ole Andersen.  
 

- Lørdag, den 27. oktober 2018 
etablerede FjF 3 stk. kunstgrave. 
Placeret på jordene tilhørende 
Enehøje, Frederiksminde og Slet-
tergården. En stor tak til lodsejer-
ne. En stor tak til Ole Andersen 
for at stille med gravemaskine.   
- I november måned byggede Kaj 

Larsen vor lette jagtvogn, der kan 
rumme 8-10 jægere og et par 
hunde. Den blev taget i anvendel-
se ved januar/februar rævejagter-
ne. Den er ”handy”, let at komme 
op og ned fra. 
 

- Lørdag, den 3. november 
2018 blev årets store Vildtspil 
afholdt på kroen med ca. 80 del-
tagere. Foreningen havde indkøbt 
nogle flotte præmier til såvel 
vildtspil som det amerikanske 
lotteri. 
 

- FjF har holdt 2 rævejagter 
med gæster. Lørdag, den 12. ja-
nuar 2019 og lørdag, den 9. fe-
bruar 2019. I første jagt deltog 19 
jægere/hundeførere og 6 hunde. I 
anden jagt deltog 42 jægere/
hundeførere og 17 hunde. Der 
blev set ræv ved begge jagten. I 
jagten den 9. februar blev der 
nedlagt 1 ræv. Ved begge jagter 
blev frokosten (madpakken) ind-
taget i Æggeskallen. FjF var vært 
ved drikkevarerne. Ligesom FjF 
havde arrangeret spisning ”Chili 
con carne hertil vilde ris og flu-
tes” på Præstegården. Der deltog 
ca. 20 hver gang. 
I forbindelse med bekæmpelse af 
rævene er det vigtigt, at FjF har 

mulighed for at komme på det 
meste af øen. Tak til lodsejerne.  
Rævejagterne giver også mulig-
hed for indblik i vildtbestanden 
på øen. Der kan spores fremgang 
for alle arter. Vi skønner, at rå-
vildtbestanden er oppe på 8-10 
stykker. 
I jagtsæsonen 2018/19 er der 
nedlagt 7 ræve. Der har været 
afholdt 2 bestyrelsesmøder 
Hermed afsluttes bestyrelsens 
beretning.  

Bestyrelsens beretning blev god-
kendt med akklamation. 
 

FjF 1. bestyrelsesmøde 2019. 
Mødet blev holdt umiddelbart 
efter generalforsamlingen, hvor 
bestyrelsen konstituerede sig så-
ledes: 
Formand: Flemming Bech. Næst-
formand: Kaj Larsen. Kasserer/
sekretær Esben Roug. Bestyrel-
sesmedlem: Torben Frederiksen. 
Bestyrelsesmedlem: Niels Troels 
Hansen. Bestyrelsessuppleant: 
Ebbe Jacobsen. 
 

Knæk & Bræk! 
 

FjF 

Planlagte aktiviteter: 
- Lørdag, den 02. november 2019 kl. 1930 Vildtspil på Femø Kro.  
- Lørdag, den 11. januar 2020 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal. 
- Lørdag, den 08. februar 2020 kl. 0815 rævejagt m/gæster – Parole Æggeskal.  
- Lørdag, den 14. marts 2020 kl. 1000 Generalforsamling på Præstegården. 

ER 

Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934 
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Enna Trio består af sangerin-
den Annette Creutzberg, Konge-
lig Kapelmusikus fløjtenist Ver-
ner Nicolet og pianist og organist 
Erik Lauge Mikkelsen. Alle tre 
bor og virker på Lolland. 
Verner Nicolet er pensioneret fra 
Det Kongelige Kapel, men stadig 
en overordentlig aktiv musiker. 
Erik Lauge Mikkelsen er organist 
i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov, 
og hans frue Annette Creutzberg 
deler sit professionelle liv mellem    
at være sangerinde og dyrlæge i 

Nakskov med egen dyreklinik. 
Komponisten August Enna, der 
var født i Nakskov, har lagt navn 
til trioen. Mest kendt er Enna for 
sin opera Den Lille Pige med 
Svovlstikkerne, men han har skre-
vet en lang række andre glimren-
de værker, der var internationalt 
kendte i hans samtid i slutningen 
af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet.  Trio Enna har natur-
ligvis musik alf Enna på repertoi-
ret, men også musik af andre dan-

ske komponister, fortrinsvis fra 
guldalderen. 

Vi består af gamle venner, som 
kender hinanden fra vores ung-
dom og vores tid på musikkonser-
vatoriet. 
Kvintetten består af 2 trompeter 
og 2 basuner. 

Vi er 2 trompeter og 2 basuner, 
og vi spiller et bredt repertoire af 
både barok musik, klassisk musik 
og swing musik. Vi prøver at va-
riere vore koncerter, så der er no-
get for enhver smag 

Vi fortæller om musikken og vore 
instrumenter med et blik i øjet, 
passion og respekt. 
 

Vi er Allround Brass.   

Den klassisk guitarist Mikkel An-
dersen gæster Femø Kirke med 
en koncert. 
Mikkel Andersen spiller værker, 
der alle vil berøre det at være 
menneske.  
Der vil være musik fra Sydameri-
ka og Spanien, og så vil man 
kunne opleve Bachs store Cha-
conne, der vil bevæge sig med en 
strøm af toner lige ind i sindet på 
tilhøreren.  
Oplev musik der når helt ind og 
helt ud. 
Mikkel Andersen er freelancemu-
siker og rejser rundt med sin gui-
tar i ind- og udland. Han besøger 
med jævne mellemrum Chile, 
Cuba og Grønland samt de balti-
ske lande og Spanien. 

Han har udgivet 3 solo CD’er, 
som alle vil være at købe ved 
koncerten.  
Mikkel Andersen er opvokset i 
Viby og rejste til Ålborg for at 
uddanne sig til guitarist på kon-
servatoriet. Siden rejste han til 
London, hvor han studerede på 
Royal College of Music i Lon-
don.  
I dag bor han på Amager, hvor 
han, udover koncerterne, leder  
Københavns guitarskole – Casa 
de la guitarra som har til huse på 
Amager.  
 

Man kan læse mere om hans akti-
viteter på 
www.mikkelandersenmusic.com  

Onsdag den 7. august kl. 19.00 

Guitarens poesi  

Femø klassisk i Femø Kirke 

Onsdag den 10. juli kl. 19.00 

Trio Enna 

Onsdag den 24. julikl. 19.00 

Allround Brass  
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
Juni - Juli - August - September 

Sognepræst for Birket-Femø pastorat, Pia Pape, Lyngmosevej 8, Birket, 4943 Torrig L.  tlf. 5493 7071 

Organist:   Henriette Pedersen 

Kirkesanger:  Birgit Jensen 

Menighedsrådet: 
Formand og Kontaktperson  Lis Christoffersen, Askhavnsvej 73 Femø  Tlf. 2047 8391  

Næstformand:    Linda Boesen, Issemosevej 20  Femø  Tlf. 6175 9061 

Kasserer og Sekretær:   Susanne Westen, Langemosen 28   Femø  Tlf. 2172 1723  

Kirkeværge:     Ebbe Jacobsen, Kirkehældevej 33  Femø  Tlf. 2381 0927 

Medlem:      Ulla Jensen, Kirkehældevej 27           Femø   Tlf. 5472 1090 

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. juni…………………………………………………….…………….. kl. 13.00  Pinsedag      
 

Pinsemandag d. 10. juni….……………………………………………………….. kl. 11.00   
Friluftsgudstjeneste i Reventlowparken. 
Medbring gerne en klapstol og frokostkurv. 
 

Søndag d. 7. juli …….. ……………………………………………………….…… kl. 13.00  3.s.ef.trin. 
Denne søndag kommer menigheden fra Birket til gudstjeneste i Femø kirke. 
Kaffe og kage efter gudstjenesten i våbenhuset. 
 

Søndag d. 18. august…………………………………...………………………….  kl. 13.00  9.s.ef.trin. 
 

Søndag d. 15. september………………………………...……………...………… kl.. 13.00 13.s.ef.trin. 
Høstgudstjeneste. Kaffe og kage i våbenhuset. 
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Varmeanlæg i Femø Kirke. 
 

Vi er nu nået så langt, at beslut-
ningen om opvarmningsformen er 
på plads. Det bliver el. varme 
uden fast grundvarme, dette er 
valgt grundet de meget få kirkeli-
ge handlinger i kirken. Forment-
lig vil det blive med EL-

armaturer under kirkebænkene. 
Vi vil i nærmeste fremtid blive 
kontaktet af KAMP Kirkevarme, 
der skal over at besigtige vedrø-
rende de tekniske installationer.  
 

Graverstillingen. 
 

Når dette ”Talerør” er udkommet, 
vil der være annonceret efter en 
ny graver ved Femø Kirke. Vi 
håber, at stillingen vil blive besat 
så hurtigt som muligt.  
 

Kirkegården. 
 

Jeg tror næppe, at der er nogen 
der ikke ved, at der er tale om at 
omlægge Femø Kirkegård, selv 
kan jeg faktisk bedre lide at kalde 
det, at vi fremtidssikrer Kirkegår-
den. 
Her lige en kort beskrivelse af 
grunden til, at vi må tage dette 
drastiske skridt.  
Alle er jo nok bevidste om, at der 
på kirkegården er rigtig mange 
grave, der er hjemfaldne til kir-
ken, dvs. grave der ikke bliver 

betalt for, alt hvad der hedder 
vedligehold (renholdelse, hæk-
klipning, beskæring og sikring af 
gravstene m.m.) på disse, bliver 
betalt af kirken.  
På et møde i kirken den 4. marts 
med to medarbejdere fra Lolland 
Falster Stift (den ene juridisk 
konsulent), provst for Vestre 
Provsti Bjarne A. Madsen og 3 
medlemmer fra menighedsrådet, 
blev tingene sat lidt i relief. Vi fik 
bl.a. at vide, at det ikke var hen-
sigtsmæssigt at have alle disse 
grave uden betaling liggende, 
hvilket næppe heller var lovmæs-
sigt tilladeligt iht. Økonomiloven. 
Ud fra denne information og for 
at handle forsvarligt over for de 
økonomiske rammer, vi i menig-
hedsrådet er underlagt, blev det 
besluttet, at det nu var tiden, hvor 
der skulle gøres noget ved de 
mange hjemfaldne grave. Et stør-
re arbejde med at tælle gik nu i 
gang, og det viste sig faktisk at 
være værre end forventet, 104 
grave er hjemfaldne til kirken og 
83 er i brug, her taler vi kun om 
kistegravpladser. 
Noget af det vi ved ang. omlæg-
ningen af kirkegården er, at der 
vil blive oprettet nogle urnegrav-
steder, dette er et ønske fra me-
nigheden, samtidig er det også det 
billede, der tegner sig, når man 
ser på statistikkerne på landsplan, 
langt de fleste dødsfald bliver af-
sluttet med en kremering eller 

asken bliver strøet ud over havet. 
På nuværende tidspunkt har vi jo 
kun urnenedsættelser i urnegrave-
ne plade i græs eller i fællesgra-
ven. 
Om sløjfning af grave er vi i en 
meget spæd begynderface, vi har 
haft besøg af stiftets kirkegårds-
konsulent Anne Galmar, hun er 
kommet med forsigtige bud på, 
hvad der evt. kan gøres, men der 
ligger slet ikke noget fast på 
”tegnebordet” endnu. Ligeledes 
har vi fået nogle bud fra Muse-
umsdirektør Alexandra Damgård, 
hvilket vi selvfølgelig også vil 
”skele” imødekommende til, når 
tid kommer. Lige nu står vi af-
ventende og ”træder lidt vande,” 
det kan jo være, at en ny graver 
også har nogle gode og kreative 
ideer. 
Menighedsrådet vil hen over 
sommeren orientere om det vide-
re forløb med kirkegården, og der 
vil blive afholdt et menighedsmø-
de i løbet af eftersommeren. 
Hvis nogen ønsker en snak om 
ovenstående, er man meget vel-
kommen til at kontakte mig eller 
en anden i menighedsrådet. 
 

En rigtig god sommer  
til alle. 

 

På vegne af menighedsrådet  

Lis. 

Nyt fra menighedsrådet 

Til Minde om Ole Dressler 

 

Ole kom til Femø første gang i 1979 sammen med sin kone Joy og deres søn Martin. Ole kendte Asger fra 
Vallensbæk, hvor de begge er vokset op og har gået i skole. 
Ole kom sidenhen og hjalp os med at sætte Femø Kro i stand  m.m. i vinteren 1990. Her gik han og malede 
og da de lokale opdagede, at der var lys på kroen, var Ole efterhånden mere tjener end maler. 
Det holdt han meget af og allerede året efter startede han med at arbejde på kroen, og mens han arbejdede 
her mødte han sin kommende kone Tine, de forlod øen i nogle år og kom tilbage for at starte købmand. 
Gennem en længere årrække spillede Ole trommer i bandet ”Tombstone Shadows” og var en dygtig musi-
ker i bandet. De var bl.a. opvarmningsorkester til flere kendte bands. Oles passion var musik og gamle dan-
ske film, som han næsten kunne repetere udenad. Den periode, hvor Ole drev Femøs købmandshandel sam-
men med sin kone Tine, var nok hans bedste tid på Femø. 

Æret være hans minde.  

Pia og Asger, Femø kro 
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På baggrund af menighedsmø-
de afholdt i Femø Kirke onsdag 
d. 24/4 2019 kl. 17 udtrykker de 
tilstedeværende medlemmer af 
Femø menighed bekymring for 
Femø menighedsråds planer for 
kirkegården og graverstillingen 
og for samarbejdsforholdene i 
menighedsrådet.  
Forsamlingen er utilfreds med 
menighedsrådets håndtering af 
anmodningen om menighedsmø-
de til drøftelse af planerne.  
For - som biskop Marianne Gaar-
den skriver: ”Formålet med et 
menighedsmøde er på demokra-

tisk vis at give menigheden mu-
lighed for at gøre menighedsrådet 
bekendt med menighedens hold-
ninger til konkrete sager” (Fra 
brev 12/4 til Georg Brack vedr. 
henvendelse om menighedsmøde 
på Femø. Kopi til Femø sogns 
menighedsråd og provst Bjarne 
A. Madsen) 
Allerede ved et menighedsmøde i 
2014 ønskede et stort flertal at 
bevare kirkegården, som den er. I 
den situation, hvor menighedsrå-
det påbegyndte en diskussion om 
evt. ændring af kirkegården, bur-
de menighedsrådet have indkaldt 

til nyt menighedsmøde. Vi bekla-
ger den lukkethed og mangel på 
demokratisk holdning, der har 
præget processen indtil nu. 
Menighedsrådets indkaldelse til 
et menighedsmøde i kirken som 
skulle starte med en andagt som 
svar på en anmodning fra ca. 
40% af menigheden om menig-
hedsmøde til drøftelse af planer-
ne for kirkegård og graver, virker 
provokerende, malplaceret og 
nærmest blasfemisk. 
Det er forsamlingens indtryk, at 
beslutningen om at ændre kirke-
gården, rydde de hjemfaldne gra-

Udtalelse vedtaget på Menighedsmøde i Femø Kirke  
onsdag d. 24/4 2019 

I Femø Sogns møde d. 24/4 2019 
deltog 26 medlemmer af menig-
heden, provst Bjarne A. Madsen 
og fra menighedsrådet Lis Chri-
stoffersen og Susanne Westen. 
Mødet startede med en andagt 
ved provsten. Inden orienteringen 
om menighedsrådets planer for 
kirkegården, blev Marianne Kyhl 
Engelhardt valgt som ordstyrer 
og Jeanette Dalsgaard som refe-
rent. Ordstyreren fremhævede, at 
demokrati bygger på orientering 
og kommunikation, og at mangel 
på dette havde ført til, at menig-
heden ønskede dette møde. De-
batten blev delt op i tre delemner: 
Processen i forbindelse med nye 
planer for kirkegården; Kulturbe-
varelse og graverstillingen og 
Økonomi.  
Menighedsrådsformand Lis Chri-
stoffersen (LC) indledte med at 
sige, at hun havde ønsket, at dette 
møde kunne have ventet nogen 
tid, til menighedsrådet var længe-
re i processen. LC opfattede de 
36 underskrifter, som havde an-
modet om et menighedsmøde, 
næsten som en mistillidserklæ-
ring, men fremhævede, at menig-
hedsrådet vil gøre det bedste for 
kirken og det kirkelige liv. Der 
blev uddelt spørgeskemaer om 

menighedens brug af kirkegården 
til aflevering i LC’s postkasse på 
Askhavnsvej 73.  
Mange deltog i debatten, som fo-
regik i en god og saglig tone. Det 
blev understreget, at det allerede i  
2014 stod klart, at menigheden 
ikke ønskede ændringer af kirke-
gården. De fleste indlæg drejede 
sig om frygten for at få forvandlet 
kirkegården til et parklignende og 
gudsforladt sted og ønsket om at 
bevare Femøs kulturarv i form af 
den smukke og enestående kirke-
gård. Mange oplever også begej-
string fra familie og gæster, når 
de besøger kirkegården. Flere 
fortalte om oplevelser af andre 
kirkegårde, hvor der var sket så 
store ændringer, at følelsen af 
samhørighed med kirkegård og 
kirke var væk, og der blev adva-
ret om, at når noget er gjort, kan 
det ikke gøres om. I sommeren 
2018 besigtigede landskabsarki-
tekt Kirsten Jensen kastanjetræer-
ne og kirkegården, hun mente, 
det var en enestående landsbykir-
kegård, som bør og let kan beva-
res.  
Der blev også spurgt efter nogle 
økonomiske beregninger i for-
hold til, hvad omlægningen ville 
koste, og hvad man forventede at 

spare. LC svarede, at der ikke er 
beregninger på besparelsen, men 
det er klart, at pengene ikke spa-
res de første år, men på sigt. 
Provst Bjarne Madsen forklarede, 
at der er en overordnet økono-
misk ramme for kirken (drift og 
anlæg), samt nogle mere detalje-
rede retningslinjer. Menighedsrå-
det kommer med oplæg, og prov-
stiudvalget godkender disse. Der 
er en pose penge til rådighed, og 
det kan ikke forventes at der 
fremover vil være den samme 
økonomi til rådighed.  
Menighedsrådet blev opfordret til 
at bibeholde graverstillingen på 
30 timer for at tiltrække så mange 
kvalificerede ansøgninger som 
muligt. 
Bjarne Madsen sluttede sit besøg 
med at sige, at det fremover skal 
være en balanceret kirkegård, 
som ikke ændres radikalt. BM 
opfordrer menighedsrådet til en 
balanceret løsning, samt at bru-
gerne inddrages.  
Ordstyreren fremlagde nedenstå-
ende forslag til vedtagelse, som 
forsamlingen godkendte 
 

Jeanette Dalsgaard/ILB 

Uddrag af referat fra menighedsmøde i Femø Kirke.  
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Kirkegårdsbesøg 

Arkivmedarbejderne har med in-
teresse fulgt debatten om de 
fremlagte ændringer af Femø kir-
kegård. 
Der kommer mange besøgende på 
arkivet, der forud for arkivbesø-
get har besøgt kirkegården og 
samstemmende fortæller om glæ-
den ved at gå rundt på en velholdt 
og kulturhistorisk interessant kir-
kegård. 
For at få et historisk fagligt kig på 
kirkegården inviterede arkivet 
Museum Lolland-Falster til et 
besøg på kirkegården. Menig-
hedsrådet var inviteret, men øn-
skede ikke at deltage. Museet har 

ingen kompetence over for kirke-
gårdens udformning, de har kun 
tilsyn med de bevaringsværdige 
gravminder. På Femø kirkegård 
er der 19 gravminder, som er ud-
peget som bevaringsværdige, og 
de kan ses via dette link: http://
www.gravminderegistrering.dk 

Museumsinspektør Alexandra 
Damgaard fra Museum Lolland-

Falster besøgte kirkegården den 
4. april og har efterfølgende sendt 
en rapport til menighedsrådet og 
en orientering til arkivet. 
Alexandra Damgaard skriver 
bl.a.: 
”Femø har en egenartet kirkegård 
med forskellig højdebeplantning, 

der bl.a. giver kirkegården sin 
egenartede karakter.” 
Det er suverænt menighedsrådet, 
der bestemmer over kirkegården 
og dens fremtidige udformning, 
men det er arkivmedarbejdernes 
håb, at der vises størst muligt 
hensyn til den store kulturhistori-
ske værdi, som gravminderne og 
kirkegården har i sin nuværende 
udformning. 
 

Der er nye indlæg på arkivets 
hjemmeside. Log ind på 
www.femoearkiv.dk for at se 
hjemmesiden. 

Lokalhistorisk arkiv 

Gråspurvehæfte 

 

Det sker, at Femø arkivalier dukker op på andre 
arkiver. Fra Lokalhistorisk Arkiv Sakskøbing har 
arkivet fået et noget usædvanligt kladdehæfte, 
hvor der på forsiden står: Regnskabsbog for indle-
vering af graaspurve. Indholdet afslører, at Femø 
Kommune betalte 5 øre pr. gråspurv, 2 øre for en 
unge og 1 øre for et æg. Det var købmand Peder 
Madsen, der stod for udbetalingen.  
 

Hæftet er ført fra 1943 til 1954. I denne periode er 
der indleveret 3405 døde gråspurve. Hvordan, det-
te hæfte er havnet på arkivet i Sakskøbing, er uaf-
klaret, men sikkert er det, at øens gråspurvebe-
stand har haft vanskelige tider i den periode. 

Palle Sørensen 

ve og reducere i graverstillingens 
timetal, er truffet på et spinkelt 
og udokumenteret grundlag, 
hvorfor beslutningen bør overve-
jes på ny, og processen standses, 
indtil der er truffet en beslutning i 
det nye menighedsråd på et mere 
demokratisk og oplyst grundlag. 
Menighedsrådet bør anerkende 
Femø menigheds engagement og 
lytte til argumenterne for at beva-
re graverstillingen bedst muligt 
og kirkegården som kulturarv og 
mindested, samt den turistmæssi-

ge værdi.  
Det er menighedsrådet, der styrer 
sognets kirkelige og administrati-
ve anliggender (jvnf. § 1 i Be-
kendtgørelse af lov om menig-
hedsråd). Det vil være ødelæg-
gende for kirkelivet på Femø at 
tromle en beslutning igennem, 
som møder stor modstand i sog-
net.  
Hele processen må gå om! For-
samlingen anmoder om et nyt 
menighedsmøde i Præstegården 
inden længe, hvor der bliver åb-

net mulighed for en seriøs be-
handling af såvel de kulturelle 
som de økonomiske aspekter 
vedr. kirkegårdens og graverstil-
lingens betydning og mulige æn-
dringer. 
Det er forsamlingens håb, at kon-
flikterne i og omkring menig-
hedsrådet kan blive løst, så arbej-
det og samarbejdet fremover kan 
foregå i en god og respektfuld 
tone. 

Medlemmer af Femø Menighed  
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Bjarne Sinding Hilsløv, vores kære, mange årige bestyrelsesmedlem i foreningen, døde pludselig den 13. 
april. Bjarne blev 72 år gammel, og var aktiv i foreningen til det sidste. Han var kasse-
rer i FIF i alle 20 år, hvor han ansvarsfuld, begejstret og altid med godt humør varetog 
foreningens opgaver. Bjarne og Kirsten kom til Femø for 25 år siden, hvor de straks 
engagerede sig i øens foreningsliv. Således har Bjarne været formand i pumpelaget 
Bækkenet, bestyrelsesmedlem i beboerforeningen, i Nørreby vandværk, var med til at 
starte Femø Filmklub, og som sagt Femøs Idrætsforening. Desuden var han postaflø-
ser, og han fortsatte med sit engagement i Lejernes Landsforening, hvor han efter flyt-
ning til Femø blev sagsbehandler hos Lejerforening Lolland, og lægdommer for lejerne 
i boligretten i Nykøbing Falster. Desuden var han hovedbestyrelsesmedlem i Dan-
marks Lejerforening. Bjarne var et dejligt socialt bevidst menneske, der havde et stort 
hjerte for de svage i samfundet. Han efterlader sin kone, Kirsten Gissel, to døtre og tre 

børnebørn. Vi kommer til at savne denne godmodige kæmpe på øen.   
Æret være hans minde.  

 

Kirsten og hendes familie vil til sommer afholde et mindekomsammen i boligen på Degnestrædet 11, hvor 
femøboerne får mulighed for at mindes Bjarne. Der kommer opslag på tavlerne. 

Femø Idrætsforening 

 Til minde om Hanne og Ernst 
 

Hanne Norup Carlsen og Ernst Brejner sov begge stille ind med kun 
en måneds mellemrum. Ernst på Svanevig Hospice d. 15. april og 
Hanne hos sin søn i Spanien d. 12. maj. 
Deres sidste tid sammen blev præget af sygdom. Ernst var religiøs og 
Hanne ateist. På trods af sygdomme og forskelligheder, lykkedes det 
dem at bevare kærligheden og sammenholdet. De havde lige til det 
sidste mange gode stunder sammen med hinanden og deres store net-
værk. 
Hanne og Ernst flyttede sammen til Femø for ca. 12 år siden. Da Han-
ne fyldte 80 og Ernst fyldte 85, holdt de en kæmpe fest på Femø Kro, 
hvor de samlede familie og venner, både de udenøs og femøboere. I 
den anledning holdt Kisser og Peter en tale, som meget fint beskriver 

Hanne og Ernsts fælles liv på Femø, derfor har vi valgt at bringe den her i en let bearbejdet udgave som 
fælles nekrolog for Hanne og Ernst: 
Vi undrede os, da de kom til Femø for at sætte en gammel, nedslidt gård i stand, deres alder taget i be-
tragtning. Vi var helt uvidende om Ernsts praktiske sans til at fikse ting og opfinde tekniske løsninger til 
hvad som helst, og Hannes aktivistiske erfaringer i kampen for en fredeligere og bedre Verden. Snart var 
de i fuld sving med at totalrenovere stuehuset og i forlængelse af det indrette en fantastisk bolig i stald-
bygningen, ovenikøbet ved brug af fortrinsvis genbrugsmaterialer - jo, permakulturen meldte sin ankomst 
på Femø. De fik grundigt lavet om på forestillingen om, hvad ældre mennesker kan kaste sig ud i, og på 
det tidspunkt havde øen endnu ikke for alvor stiftet bekendtskab med deres sociale indstilling og politiske 
holdninger.  
Sjældent har man set et hus, hvor alle i den grad var velkomne, uanset hvem de var, og hvorfor de hen-
vendte sig. Til tider lignede “Fasangården” Femøs private socialrådgivningskontor, hvor alle kunne få råd 
og hjælp. Folk som gerne ville male, fotografere, dyrke vin, grønsager, hamp eller bo på en primitiv telt-
plads var alle hjerteligt velkomne.  
Initiativer for at gøre Femø til en grøn ø, skortede det heller ikke på. Der blev holdt seminarer, hvor endda 
meget kapable folk kom med visionære forslag. På det tidspunkt fandt Hanne og Ernst ud af, at Femø end-
nu ikke helt var klar til at udnytte sine indlysende fordele til at give plads til mere miljøvenlig dyrkning af 
jord og vedvarende energiløsninger. Det forhindrede imidlertid ikke Hanne og Ernst i at vise vejen ved 
selv at omlægge bedriften til økologisk dyrkning og anskaffe et solcelleanlæg. Femø Æblemost fra Fasan-
gården blev en eftertragt delikatesse. Kælne katte og fritgående høns hørte også med. Et blomsterhav satte 
ekstra kulør på hele øen, og alle, der besøgte blomstermarken, kom øjeblikkeligt i godt humør.  
 

Kisser og Peter – og ILB 

Hanne og Ernst til festen på Femø 
Kro 11. marts 2017 
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Generalforsamlingen: Lørdag 
den 2. marts afholdt foreningen 
generalforsamling i Præstegården. 
Formandens beretning blev god-
kendt. Regnskabet er lavet og re-
videret, men da kassereren ikke 
kunne deltage og på grund af mis-
forståelser, blev årsregnskabet for 
2018 udskudt til vedtagelsen til 
næste år. Bjarne Hilsløv, Eileen 
Christensen og Peter Warnar blev 
genvalgt, desuden blev Henning 
Hellwing valgt, og Pia Christen-
sen blev 1. suppleant. Sussie 
Brøchner-Nielsen blev genvalgt 
til revisor. Kontingentet til gym-
nastik bliver 300 kr., kano og ka-
jak 100 kr. og passivt medlem-
skab 20 kr.  
 

Fiskeri: Lørdag den 4. maj fra kl. 
10.00 - 14.00 afviklede forenin-
gen i samarbejde med købmanden 
vores årlige Hornfiskekonkurren-
ce. 11 deltagere nød godt af køb-
mandens frisklavede morgenkaffe 
og trodsede bagefter blæst og 
regnbyger.  

Konkurrencen blev vundet af Ni-
els Jakob Salling med en rekord- 

stor hornfisk på 480 gram.  
Den forsvarende mester, Peder 
Lund Madsen, præsenterede en på 
450 gram, hvilket ikke var helt 
nok til at forsvare titlen. Der blev 
fanget rigtig mange og store horn-
fisk. Der blev i snit fanget en 
hornfisk hver 25. minut. Nystæn-
gevej strand og Krangs Stub viste 
sig at være hotspots, selvom fi-
skene var lidt længer ude end de 
plejer. 
 

Cykling: Femø Idrætsforening 
tager denne sommer på cykeltur 
til Askø. Tidspunktet vil blive 
meddelt på Tavlerne og Face-
book.  
 

Fodboldbanen: Fra mandag den 
21. juni til den 31. juli kan der 
spilles fodbold på sportsplads i 
Bækken. Alle er velkomne til at 
bruge banen, dog ser vi gerne, at 
forældre til mindreårige børn ta-
ger ansvar for deres unger. Tors-
dag den 11. juli kl. 15.00 afholder 
vi den traditionsrige fodboldkamp 
mellem Kvindelejren og øens 
ungdom  på sportspladsen.  

Kano og kajak: Aktivt medlem-
skab koster kr.100 for hele sæso-
nen. Alle medlemmer kan gøre 
brug af vores 5 kajakker og en 
kano, der står ved stranden for 
enden af Nystængevej. Man skal 
skrive under på, at aktiviteterne 
foregår på eget ansvar, at man 
overholder Søfartens Sikkerheds-
regler, og at man selv kontrolle-

rer, at udstyret er i orden. Indmel-
delse og afhentning af nøglen til 
kajakkerne foregår på Madsens 
Vænge 2. Hvis vi ikke er hjemme 
kan man ringe 61275251 eller 
23307713. 

Triathlon: Distancerne er 500 
meter svømning, 9,2 km cykling 
og 5,4 km løb. Hos børnene er det 
500 meter vandløb, 5,4 km cyk-
ling og 2,5 km løb. Onsdag den 
24. juli kl. 10.00 afholder vi indi-
viduel triathlon for børn og voks-
ne. Desuden kan man stille op til 
duathlon, hvor der svømmes og 
cykles, eller cykles og løbes. Fa-
miliestafet triatlon afholdes søn-
dag den 28. juli kl. 10.00. Vi la-
ver et opslag på tavlerne, Face-
book og hos Havnehøkeren, hvis 
der er ændringer i programmet. 
 

Peder Madsens Mindekoncert: 
Det bliver for 30. gang, at vi min-
des Peder Madsen i haven, Mad-
sens Vænge 2, under Femø Jazz 
med en Jam Session. Begivenhe-
den finder sted lørdag den 3. au-
gust fra kl. 13.00 til kl.15.00, og 
er en del af det officielle Femø 
Jazz program. Overskud fra øl-
salg går i år til Foreningen Femø 
Jazz. Overskuddet fra auktionen 
går til FIF. 
 

Peter Warnar 

 

FIF meddeler 
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Lørdag, den 23. februar 
besøgte Femø Brandvagt 
Lolland-Falster Brandvæ-
sen (LFB) på Brandstatio-
nen på Skibevejen. 
 

Brandinspektør Henrik Brønd-
bjerg Christensen gav os grundig 
gennemgang af LFB’s meget sto-
re ”beredskabspakke” i form af 
specialkøretøjer, to hurtiggående 
gummibåde, et feltkøkken, gene-
ratorer samt andet specialmateri-
el. Alt løbende serviceret og top-
tunet på stedets eget værksted. En 
god (og tryg) oplevelse, hvis en 
katastrofe skulle indtræffe!  
LFB havde tre dejlige mødeloka-
ler navngivet efter vore øer: Fejø, 
Femø og Askø. Naturligvis ind-

tog vi kaffen og den afsluttende 
frokost i vort eget FEMØ-lokale.  
 

Som en særlig oplevelse prøvede 
vi værktøjet til redningstjenesten 
ved biluheld og ikke mindst blev 
”røgdykkerudstyret” afprøvet 
(nede på alle fire) i en special-
container under ekstreme varme-
grader. Godt, at vi ikke skal del-
tage i redning i det miljø! 
 

ER 

 

NB! 
Som ”vasketøjet” blev vi hentet 
og bragt til Kragenæs Havn 
(0910/1325). 
Desværre havde kun ca. 50 % af 
Femø Brandvagt mulighed for at 
deltage. 

Femø Bådelaug 

 

På generalforsamlingen den 13. april blev bestyrelsens foreslåede vedtægtsændringer en-
stemmigt vedtaget. Carl Nielsen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Der var genvalg til 
Søren Hansen og Palle Sørensen. Palle Larsen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. 

 

Riggerkomsammen i Æggeskallen den 21. april blev begunstiget af det flotteste sommervejr, så de 23 
deltagere kunne nyde frokosten udendørs. 
Isætning af 8 både den 5. maj forløb planmæssigt med hjælp af Søren Kran. 

Palle Sørensen 

FEMØ BRANDVAGT 

Jeg var tilfældigvis på havnen hos købmanden og så kom der 
besøg. 
De tre gutter kom fra ROYAL DANISH NAVY med hjem-
sted i Korsør Flådestation. 
Årsagen til besøget var, at de tre gutter skulle inspicere forhol-
dene i havnen for at se, om deres større skib evt. kunne anløbe 
havnen på et senere tidspunkt. Skibet skulle angiveligt være 30 
meter langt. 
Gutternes base var et større skib, muligvis et miljøskib, som lå 
langt ude mod nord, så vi ikke kunne se det fra havnen. 

Vagn 
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       Tak til alle der deltog i ”Arbejdsdag på Femø Havn”. 
En masse opgaver blev udført – humøret var højt og arbejdsiveren ligeså.  

Jo, der var rigtig gang i den.  

 

 

Kig forbi Femø Havn og se den flotte forvandling 

Havnefogeden 

Lørdag d. 25/5 holdt vi Havnens Dag på Femø Havn for første gang. 
Ni stadepladser med meget forskelligt varesortiment, levende musik, lækker mad fra Femø Kro, 
fadøl, kagebord med kåring af årets Femøkage og en masse glade besøgende gjorde dagen til 
noget ganske særligt.  
Især kagebordet og kåringen trak mange lækkersultne til. Årets vinder af Femøkagen 2019 blev 
Annelise Svensson med en lækker nødderoulade med kakaoflødeskum.  
Det var en glad og tilfreds arbejdsgruppe der efter arrangementer besluttede at videreføre denne 
nye ”tradition”. 

Tak til alle der deltog i arrangementet. 
Chris 

Tv Travlhed ved kagebordet, der hurtigt 
kunne fylde terrassen med kagesmagende 
gæster. 
 

 

 

På billedet th ses dommer Pia C. fra Femø 
Kro (til venstre), hvor kagen fremadrettet vil 
være på kage/dessertkortet. I midten vinde-
ren Annelise S. og til højre øens spillemand 
- Søren Hansen. 

Havnens dag på Femø Havn 

Michael, Flemming og Jørgen 
udskifter beklædning på ser-
vicebygningen. 

En flok meget sultne arbejdsfolk. 

Knud og Georg på ”deres” nye an-
kerplads. 

Femø Museum 

Femø Museum, Kirkehældevej 
44, blev startet sidst i 1980’erne 
af Poul Henning, som boede 
Krangs Stub 9. Der blev dannet 

en museumsforening, og nogle år 
senere blev vedtægterne ændret 
på humoristisk vis af Carl Aksel 
Jespersen. Det blev vedtaget, at 
foreningen ingen menige med-
lemmer skulle have, og at besty-
relsesmedlemmer ikke kunne 
træde ud af bestyrelsen. Formand 
var: Ebbe Jacobsen. Efter Poul 
Hennings død overtog Jørn Jen-
sen pasningen af museet. Da Jørn 
døde, kom Flemming Rosowski 
og Søren Mathiesen til. Da Flem-
ming døde, stoppede Søren også. 

Herefter tog Annelise Svensson 
en tur. Nu er stafetten kommet 
tilbage til Ebbe Jacobsen. Femø 
Beboerforening har nu officielt 
overtaget indholdet af Femø Mu-
seum, og der er nedsat en muse-
umsgruppe bestående af Ebbe, 
Ulrik, John, Palle og Svend Leo. 
Hvis man ønsker at besøge Femø 
Museum uden for åbningstiderne 
(mandag 10-12 i juli måned) kan 
man kontakte Ebbe Jacobsen 
2381 0927.  

ILB 
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Vi frabeder os al opmærksomhed i anledning af vores guldbryllup. 
Tage og Agnete 

Pumpelauget ”Bækkenet” Femø. 
 

Hvis du er medlem og ønsker at blive kontaktet mhp. information, f.eks. indkaldelse til generalforsamling 
eller referat herfra, så send en e-mail med navn, adresse på Femø og e-mail til formanden:  
Stig V.S. Hansen, stigvsh@youmail.dk. 

31 glade deltagere drog afsted 
tirsdag den 21. maj med 
Femøfærgen kl. 08.20. 

Bestyrelsen havde sørget for mor-
genkaffe ombord. Dertil en bolle 
med spegepølse og ost, så vi kun-
ne komme godt i gang med da-
gen. 
Inden kaffen fik vi lige smurt 
stemmebåndet med den til lejlig-
heden passende sang:  
Se hvilken morgenstund ……… 
og om lidt er kaffen klar. 
Da vi nåede Kragenæs ventede 
bussen på kajen og endnu en gæst 
sluttede sig til selskabet. 
Turen gik rundt på Lolland og 
startede i den nordvestlige del, for 
senere at køre gennem Nakskov 

og videre ad små snørklede veje 
for rigtig at kunne nyde det smuk-
ke landskab. 
Desværre var vejret ikke rigtig 
med os, da det var temmelig tå-
get, så udsynet blev begrænset til 
få hundrede meter. 
En pause blev der tid til, hvor vi 
kunne købe en tår at drikke af 
Flemming (chaufføren – eller ret-
tere vognmanden) 
Målet herefter var Sakskøbing 
Hotel, hvor en lækker frokostan-
retning ventede os. 
Efter middagsspisningen kørte vi 
videre i det kønne landskab, og 
nu var tågen lettet en smule, til 
gengæld fik vi nogle mindre by-
ger, mens vi var i bussen. 
Vi var bl. a. forbi Herritslev, hvor 
Dodekalitterne bliver hugget til, 
inden de skal opstilles i Krage-
næs. 
Så nåede vi frem til Lysemose 
Restaurant for at drikke en dejlig 
kop kaffe/the med lagkage til. 
Resten af sommerturen gik så 
mod Kragenæs, men ikke af den 
slagne vej. 
Vi kørte igennem det smukke 

landskab, og igen på vejstræknin-
ger som mange ikke kendte til. 
Under hele turen kunne man høre 
fine kommentarer fra Vognman-
den om de steder vi passerede, og 
dertil kunne man læse mange ting 
i den uddelte folder, også om de 
steder vi kom forbi. 
Busturen sluttede i Kragenæs ca. 
17.30 som planlagt, men på grund 
af færgernes særplan, skulle vi 
vente lidt over en time før vi kun-
ne sejle hjem med ASKØ. 
Det blev en lang tur, men efter 
sigende en rigtig dejlig dag for 
alle. Trætte og fyldt med mange 
gode indtryk, samt god mad etc. 
nåede vi Femø Havn lige omkring 
kl. 20.00. 
                           Bestyrelsen 

Vi har brugt foråret til at etablere 
en besøgsven-ordning på Femø, 
som allerede er godt i gang. Tje-
nesten er oprettet med hjælp fra 
ÆldreSagen, og fungerer med 
deres retningslinjer.  
Besøgsven – tjenesten er en ord-
ning hvor frivillige besøgsvenner 
besøger personer, der har lyst til 
at få besøg. Besøget er et hygge-
besøg, besøgsværten og besøgs-
vennen finder selv ud af, hvad 
tiden skal bruges til, f.eks. en lille 
gåtur, et spil kort eller en snak.  

Besøgsværten og besøgsvennen 
aftaler indbyrdes tiden og hvor 
ofte der aflægges besøg. 
ÆldreSagen har udarbejdet mate-
riale, der fortæller mere om ord-
ningen, samt mere formelle papi-
rer der benyttes når en aftale ind-
gås.  
Besøgsvennen har tavshedspligt, 
må ikke have med pengesager at 
gøre eller udføre opgaver i hjem-
met. 
Der er allerede flere besøgsvært/
besøgsven aftaler på plads, og vi 

håber, det er en ordning, der 
fremover vil være til glæde for 
mange.  
Er du interesseret i at høre nær-
mere, blive besøgsvært eller be-
søgsven kan du henvende dig til 
en af kontaktpersonerne: 
 

Eileen Christensen  
tlf: 23 84 12 30.  
Marianne Kyhl Engelhardt  
tlf: 20 86 96 15  
Jeanette Dalsgaard 

tlf: 22 16 74 68 

Nu er besøgsven-ordningen på Femø i gang. 

Femø Pensionistforenings sommerudflugt 2019. 
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Papir, glas og metal hver 5. uge, fredag 28/6, 2/8 

Dagrenovation Nørreby: Ulige uger   
Dagrenovation Sønderby: Lige uger  

 

Storskrald:  1/4 - 31/10   Onsdage 15  -  17 
   1/4 - 31/10  Lørdage 10 - 13 

1. lørdag i mdr. 1/11 - 31/3 Kl. 10 - 13 

Afhentningstider for skrald: 

                                  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jan. 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. 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. 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. 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 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 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 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. 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. 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. 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. 51,3 27,1 44,4 88,1 85,9 4,5 34,9 45,3 35,8 120,3 48,0 57,4 21,2 

Dec. 46,4 40,2 51,2 52,9 66,2 76,0 66,6 59,9 91,2 80,0 39,4 39,2 57,5 

I alt 523,6 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 651,9 591,4 653,8 504,4 

2019 

33,0 

36,0 

74,6 

13,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

Foreninger på Femø 
Femø Beboerforening 

 

Formand 

Ulrik Andreasen 

Kirkehældevej 44 

2053 7755 

 

Idrætsforeningen 

 

Formand 

Peter Warnar 

Madsens Vænge 2 

6127 5251 

 

Jagtforeningen 

 

Formand  
Flemming Bech 

Askhavnsvej 63 

3065 1326 

 

Juletræskomitéen 

 

Ved  
Louise Poulsen 

Issemosevej 20 

5472 1050 

 

Femø Bådelaug 

 

Formand  
Palle Sørensen 

Kirkehældevej 46 

4097 3640 

 

 

Lokalhistorisk Arkiv 

 

Arkivleder  
Palle Sørensen 

info@femoearkiv.dk 

Kirkehældevej 29 

4097 3640 

Pensionistforeningen 

 

Formand  
Vagn Pedersen 

Damstræde 6 

5471 5401 

 

 

Femø Vandværk  
 

Formand  
Hans Jakob Varming 

Høkerstrædet 6 

2720 2604 

 

 

Sønderby Vandværk  
 

 

Formand 

Søren Schmidt 
Askhavnsvej 9 

3641 3158 

 

Ll. Strandgårds Grund-
ejerforening 

 

Formand 

Stig V. S. Hansen 

4242 0388 

 

 

Femø Skoleforening 

 

 

Ved 

Hanne Geertsen 

Askhavnsvej 77 B 

5490 9050 

 

 

Femø Museum  
 

 

Ved 

Ebbe Jacobsen 

Kirkehældevej 33 

23810927 
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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 Design. 

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 

Sommer åben 

Hverdage 14.00 - 20.00 

Weekend  12.00 - 20.00 

Betaling kun med kontanter 
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1 

Lej Femø Kursuscenter til 
Din helt egen private fest 

 

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

på arrangementet. 
Du står selv for indkøb af mad og drikke-
varer, 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 
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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,  
Primo 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 Inge-Lise Bisted på tlf. 2192 0276.  
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. Indlæg på papir sendes 
til Inge-Lise Bisted, Kirkehældevej 33, 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. 
 

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                                        5129 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 

Helle Charlotte Knudsen      Kasserer 
Birte Harritsø    Sekretær 
Chris Grube Petersen   Ø-kontakt 
Anette Hellwing 

Tommy Olsen 

 

Bank:    Arbejdernes Landsbank 

   5359-0244817 

   Cvr 29866600 

Redaktionsgruppen: 
 

Inge-Lise Bisted, ansvarshavende redaktør 
Marie Jakobsen 

Laura Jacobsen 

John Larsen 

Georg Brack, ansvarlig for annoncer 

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.  

Skriv til taleroret@gmail.com eller kon-
takt Georg Brack, telefon 2966 0803 

Annoncepriser 

Talerøret 
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Juni Juli 
Onsdag d. 24.  

Individuel triatlon 

Mødested: Femø Havn 

Lørdag d. 1. 
Blåt flag hejses 
Femø Havn 

Mandage i juli kl. 10-12 

Femø Museum 

Kirkehældevej 44 

Onsdag d. 24. kl. 10.15 

Cykeltur på Femø med guide 

Mødested: Femø Færgehavn 

Tirsdage og torsdage kl. 10-14 

Sølvsmykker ved Femø design  
Hele sommeren, lukket 18.7. 

Klubhuset 

Onsdag d. 3. kl. 10.15 

Grøn travetur med guide 

Mødested: Femø Færgehavn 

Onsdag d. 24. kl 19.00 

FK: All round brass 
Femø Kirke 

Grundlovsdag d. 5. kl. 9-20 

Folketingsvalg 

Femø Kro 

Lørdag d. 6.  
TURISMENS DAG 

Hele øen 

Lørdag d. 27. 
Femø Kro 30 års jubilæumsfest 

Femø Kro 

Lørdag d. 8. kl. 11 

Indvielse af ny badebro 

Østerstrand 

Onsdag d. 10. kl. 10.15 

Grøn travetur med guide 

Mødested: Femø Færgehavn 

Søndag d. 28.  
Familiestafet triatlon 

Mødested: Femø Havn 

Pinsedag d. 9. kl. 13.00 

Gudstjeneste 

Femø Kirke 

Onsdag d. 10. kl. 19.00 

Femø Klassisk: Trio Enna 

Femø Kirke 
August 

Fredag d. 14.  
Smuthullet åbner 

Ved den gamle smedje Nørreby 

Onsdag d. 10. –  fredag d. 12. 
Sommer yoga 

Kursuscentret 

Tirsdag d. 30.juli—søndag d. 4. 
FEMØ JAZZ 50 års JUBILÆUM 

Jazzpladsen og hele øen 

Søndag d. 23.  
Sankt Hans og fejring af  

Blåt flag 

Femø Havn 

Torsdag d. 11. 
Fodboldkamp  

med Kvindelejren  
Sportspladsen 

Onsdag d. 7. kl. 19.00 

FK: Guitarist Mikkel Andersen 

Femø Kirke 

                 Uge 26 - uge 33 

Kvindelejr med temauger  
i hele  skolesommerferien   

             https://kvindelejren.dk/ 

Onsdag d. 17. kl. 10.15 

Cykeltur på Femø med guide 

Mødested: Femø Færgehavn 

Lørdag d. 10. 
Deadline til Talerøret 
taleroret@gmail.com 

Begivenhedskalender Sommer 2019 

Næste blad  
udkommer  

primo september 

Besøg også vores hjemmeside 

 

femo.dk 

 

Her kan du følge på aktivitetskalenderen. Ændringer, 
indlæg eller annoncer til hjemmesiden sendes til  

info@femo.dk 

Vi tager forbehold for fejl og mangler 


