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 NR. 3 - 2019 24. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

1. og 2. plads i årets fotokonkurrence 
gik til Randi Frederiksen 

Randi Frederiksen med præmierne for 1. og 2. pladsen i årets fotokonkurrence med temaet ”Natur på Femø” 
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Fadderskaber 

Arne Andersen Mette og Peter Houmøller Esben Roug 

Marianne Andersen Per Høy Niels Henrik Roug 

Tage og Agnete Andersen Ingrid Windelev Ibsen Ove Roug 

Vivi og Erik Andersen Ebbe Jacobsen og Inge-Lise Bisted Michael og  
Sandra Santana Christoffersen 

Marianne og Ulrik Andreasen B. Marie Jakobsen Lise Rerup og Søren Schmidt 

Aase og Ole Anthonsen Anne-Marie og Niels Erik Jensen Alice S. Sigurskjold 

Sten Bang Annemette Jensen Ole Skibdal og  
Susanne Parsbæk Petersen 

Søren Banke Emmy og Søren Jensen Margit Skov 

Hans Henrik Bardram Nancy og Niels Jørn Jensen Ragnar Strande Sørensen 

Bjarne Bech Kirsten Jeppesen Michael og Hanne Tambour 

Kirsten Bentsen Susanne og Hans Peter Juel Hans Jakob Varming og  
Louise Povlsen 

Linda Bielefeldt og Henrik Øhl Lone Kistrup Mariann og Ole von Wowern 

Michael og Anette Bjørneborg Joakim Kjøller og  
Pernille Sørensen 

Peter Warnar og Kisser Brøndum 

Georg Brack Sisseli og Nils Krogh Susanne og Flemming Westen  

Ole Bryde Dorte Krøyer og Ole Willersted Niels Henrik Østergaard og  
Gitte Nyborg 

Lis Christoffersen og Torben Lejre Jytte og Richard Larsen Tove Bjørnum og  
Jan Klingenberg Beck 

Vibeke og Gunnar Dahl Thomsen Lene og Kaj Larsen Dorthe Carstens 

Jeanette B. Dalsgaard og  Lis Rye  og Jørgen Larsen Eileen Christensen og  

Grethe og Egon Danielsen Palle og Yvonne Larsen Henning og Anna Grenaae 

Ulla og Poul Davidsen Jørgen Lauge Laugesen Edith og Niels Grymer 

Ulla Tarp Danielsen  Bente Lorentzen Erik Peter Hegnhøj og Sophie 
Louise Gammeltoft 

Bente Engelbrecht Carl Nielsen Knud Henrichsen 

Poul Tage og Annie Fogt Heidi Nübling og  
Tilo Scheuermann 

Vagn og Ritta Pedersen 

Helga og Peder Frederiksen Karen og Gert Olsen Hans Henrik Petersen og  
Marianne Hassø 

Aase Maj Früwirth Sonja og Henning Olsen Anne Lautrup Raun 

Jette Hansen Tommy Olsen Lissi Maj og  
Thorkild Kirk Simonsen 

Gitte og Hans Christian Hansen Poul Vestervig Poulsen Erica og Palle Sørensen 

Niels Troels Hansen Arne  Rasmussen Lone og Carsten Vindnæs 

Preben Hansen og Kirsten Meisner Grete og Johnny Rasmussen Annelise og Niels Svensson 

Stig V. S. Hansen og Ann-Mari 
Aggergaard 

Anni og Karl Heinz Rennar Hanne og Niels Henriksen 

Peter Heiberg og Kirsten Bøttiger Benny Ringtved Nina Bryde og Søren Larsen 

Annette og Henning Hellwing Lone og Finn Løndal Else Marie Thorbøll 

Pia Køppen Laust Grønborg Zachariassen  

Peder G. S. Johansen Tonny Borre Larsen  

Nina og Per Nielsen Ib Rommelhoff  

Malene Hessov og  
Morten G. Hansen 

Jette og Poul Rosenberg  



 

Talerøret nr. 3 2019 - Side  3 

HJÆLP! – HURRA! 2 Fadderskaber 

3 Redaktionen 

4 FBF Formandens indlæg 

5 Høker situationen 

6 Nye naboer/kulturkreds 

7 Shelters 

8  Femø Jazz 

8-9 Sant Hans 

10-11 Turismens dag 

12 FJF 

13 Pensionist foreningen 

14 Kirkesiden 

15 Lokalhistorisk arkiv 

16-17 FIF 

17 Legeskibet Dagmar 

18 Kalender 2020 / Bibliotek /
Færgenyt / Nekrolog 

19 Oversigt foreninger m.m. 

20-22 Annoncer 

23 Kolofon 

24 Aktivitetskalender 

Vi håber, at du blev fanget af den lidt 
usædvanlige overskrift. Vi vil gerne 
have HJÆLP af dig, som kan skrive 
artikler selv, redigere stof, måske inter-
viewe, læse korrektur m.v. Du behøver 
ikke at være erfaren journalist eller IT-
ekspert eller lignende. Vi er ”glade  
amatører”, som gør det så godt vi kan. 
Vi råber HURRA, hvis du byder ind på 
et job sammen med os. 
Jobs her på Talerøret er ulønnede. 
 
Du sidder med vores første udgivelse 
som ny redaktion af Talerøret.  
Hans Jakob har lay-outet og sat bladet 
op, hentet billeder og sikret, at siderne 
sidder rigtigt. Ulrik har redigeret,  
skrevet indlæg, og læst korrektur. 
Birte og John, som også hjalp den  

afgåede redaktion, har taget sig af alt 
det efterfølgende, der sikrer, at du nu 
har Talerøret i hænderne. Det er altså 
lykkedes at komme på gaden primo 
september 2019. 
Vi har - endnu ikke - kastet os ud i stør-
re ændringer her på bladet. Vi har med 
taknemmelighed lænet os op ad den 
afgåede redaktions erfaringer og fine 
overdragelse af opgaverne til os. 
 
Har du lyst til at være med i redaktions-
arbejdet, som foregår kvartalsvis, så 
start med at ringe til Ulrik 20 53 77 55, 
eller send en mail til  
taleroret@gmail.com 
 

Hans Jakob og Ulrik. 

Fotokonkurrence 2019 

Der var virkelig mange billeder i år og det var overvældende bare at skulle snævre 
os ind på en mindre mængde. Vi lagde selvfølgelig vægt på teamet ”Natur på Femø” 
og kunne derfor vælge mange fra på den måde. Til sidste stod vi med en bunke  
flotte billeder og endte derfor også med 5 vindere. Men det viste sig at være den 
samme der havde taget de 2 vi har valgt som 1. og 2. anden plads. Randi Frederik-
sen fik præmier fra Heidi Nübling og Syss Dueholm i form af et billede i ramme og 
en Femø mulepose med 3 æblemost, for sine billeder. Tredje Præmien gik til An-
nukkä Gatje. Fjerde præmien fik Henning Jensen. Billedet af den lille harekilling får 
en trøstepræmie. Billedet er taget af Nova Teislev. Vi siger mange tak til alle delta-
gerne, som allerede kan se nogle af billederne brugt i bladet. Vi vil også bruge af 
billederne til årets kalender. Læs mere om Femø kalenderen 2020 på side 18. 
           HJ 

1. plads, Randi Frederiksen 2. plads, Randi Frederiksen 3. plads, Annukkä Gatje 

4. plads, Henning Jensen Trøstepræmie, Nova Teislev 

Vinder billederne : 

mailto:taleroret@gmail.com
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Femø Beboerforening 
Formandens indlæg 

 
 

Så gik den sommer 

Jeg sluttede ”Formandens ind-
læg” i Talerøret nr. 2 – 2019  
sådan her: ”God sommer til alle – 

vi ses i solen på Femø”. Jeg  
havde nok sat næsen op efter en 
sommer lidt mere som i 2018. 

Bevares – solen har skinnet - men 
det har regnet mere i  
sommer – end jeg havde håbet. 

Det startede allerede på  

Turismens Dag, som blev præget 
af så kraftig regn, at vi måtte  
improvisere og trække inden-
dørs . 

Både turister og lokale tog vejret 

med godt humør og oprejst pan-
de, og musikerne – ”Spilopperne”  
bidrog aktivt til at skabe god 

stemning – en særlig tak til jer. 

Inden da havde vi nået at fejre 
blåt flag og Sankt Hans ved et 
samlet arrangement, hvor vejret 

faktisk artede sig godt og  
humøret sprudlede blandt gæster 
og Femø-boere. Og lige inden 

jazz-festivalen startede holdt Pia 
og Asger 30-års jubilæum med 
fuldt hus til middag og Gasolin 

Kopi Band, som satte gang i dan-
sen og festen. 

50 år med jazz-festival 

Et flot og imponerende jubilæum, 
hvor frivillige hjælpere lykkedes 
med at løse de opgaver, som vi 

fra Femø Beboerforening havde 
påtaget os for at støtte  
jazzen og øen – og alt i en  

munter og smittende fælles atmo-
sfære med jazz-gæsterne. Tak til 
jer alle. Også samarbejdet med 

”jazzen” og deres egne  
frivilligehjælpere forløb  
eksemplarisk. 

Det er også meget glædeligt, at 
forberedelse af næste års  
jazz-festival allerede er startet så 

småt. 

I år var der flere børnefamilier til 
stede, end vi har været vant til. 
Det  var det dejligt at opleve et 

fint nyt initiativ med kreative  
aktiviteter for børn i form af an-
sigtsmaling m.m. Børnejazzen 

onsdag middag var meget velbe-
søgt – og veloplagt. Det var også 
tilfældet med natdiskoteket med 

jam-muligheder natten til lørdag 
– er jeg blevet fortalt. 

50-års jubilæet kastede også en 
gave og en ceremoni af sig, da 

Femø Kro, Femø Beboerforening 
havde iværksat en indsamling og 
ydet beløb og underskudssikring 

til en gave til jazzen i form af en 
flise med guldstjerne og tekst.  
Ja – Hollywood Boulevard – vi 

kan også på Femø. Tak til  
”kromutter” Pia for ideen - og 
talen på Kongevejen. 

Femø Jazz festival fik  
landsdækkende omtale – men 

mest på grund af vejret, som 
overfaldt Femø med et skybrud 
tirsdag aften. Det klarede jazz-

teltet i god form. Værre gik det 
desværre ud over et telt i kvinde-
lejren, hvor 33 børn blev pladder-

våde og kolde på grund af reg-
nen. I løbet af ganske få minutter 

blev børnene tilbudt overnatning 
i den nærmeste lade hos Else 
Margrethe. Det er solidaritet og 

handlekraft på Femø-måden. 

Høkersituationen 

Vi har jo desværre måttet tage 
imod opsigelse af lejemålet i Det 
Gule Magasin fra Lisa og Carsten 

efter knap 2 år som købmænd på 
Femø. 

Med virkning fra 1. oktober 2019 
er vi uden en dagligvarebutik på 
øen. Allerede fra 1. august stop-

pede medicinudleveringen fra 
butikken på havnen. Vi har brug 
for begge dele. 

Vi er i kontakt med ekspertise 

inden for dagligvarehandel for at 
få det bedst mulige vurderings- 
og beslutningsgrundlag for, hvor-

dan vi bedst på kort og langt sigt 
sikrer forsyning med dagligvarer 
på Femø året rundt. 

Vi har tydeligt fra Beboerforenin-

gens side markeret, at vi  
er nødt til at være grundige og 
seriøse, og at vi derfor ikke kan 

stille fortsat løbende drift pr. 
1.oktober 2019 af Havnehøkeren 
i Det Gule Magasin i udsigt. 

Vi har lørdag 31.august udsendt 

invitation via fællesmail og op-
slag på tavlerne og nu også i Ta-
lerøret til Beboermøde om Hø-

kersituationen.  Vi må i fælles-
skab gøre, hvad vi kan for at fin-
de den bedst mulige løsning for 

dagligvareforsyning til Femøbe-
boere og turister. 

Ulrik 

Guldstjernen på Kongevejen. 



 

Talerøret nr. 3 2019 - Side  5 

 
 

 

FEMØ BEBOERFORENING INDKALDER TIL BEBOERMØDE OM 
”HØKERSITUATIONEN” 

FREDAG DEN 13. SEPTEMBER 2019 KL. 19:00 
I KURSUSCENTRET PÅ FEMØ KRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI REDEGØR FOR DE FORELØBIGE INITIATIVER OG OVERVEJELSER FOR AT SIKRE  

FORSYNING MED DAGLIGVARER PÅ FEMØ EFTER 1. OKTOBER 2019. 
 

HOVEDFORMÅLET MED MØDET ER, AT MODTAGE IDEER, RESPONS OG OVERVEJELSER FRA 
JER FEMØBEBOERE – FASTBOENDE OG FRITIDSHUSEJERE. 

VI SER FREM TIL INSPIRATION FRA JER OG EN FREMTIDSRETTET DIALOG. 
 

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT KØBE ØL OG SODAVAND TIL MØDET. 

 
MED VENLIG HILSEN 

 
FEMØ BEBOERFORENINGS BESTYRELSE 

Femøs kloakledninger skal tjekkes. 
 
Lolland Kommune har besluttet, at Femøs kloakledninger skal tjekkes. 
Firmaet Aarsleff skal i samarbejde med Lolland Forsyning kortlægge og undersøge tilstanden af kloakled-
ningerne på Femø. Dette indbefatter TV-inspektion og spuling af ledningerne. Enkelte steder er ledningerne 
så dårlige, at de skal grave. 
  
De starter i uge 38 ( midt september ) og fortsætter til midt november. 
Planen er at starte op i Sønderby og derefter Nørreby og Færgehavn. 
  
Ca. 3-4 dage før spul vil de sende en orientering til de berørte ejendomme. 
  
Jeg er blevet bedt om at være Femøs kontaktperson, så hvis nogle har spørgsmål vedr. dette, kan I kontakte 
mig, så formidler jeg videre til rette vedkommende. 
 
Inge-Lise Bisted  
bistedjacobsen@gmail.com 
2192 0276 
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Velkommen til Femø Kultur-
kreds’ arrangementer  
 
På et hyggeligt planlægningsmøde 
i august fik vi tilrettelagt efterårs-
sæsonen i store træk. Vi har be-
stilt gratis billetter til tre forskelli-
ge foredrag arrangeret af Lolland 
Bibliotekerne. Hvis flere ønsker at 
deltage i et eller flere af disse ar-
rangementer, kan man bestille bil-
let via lollandbib (hvis man øn-
sker assistance til det, kan man 
kontakte Inge-Lise).  
Vi aftaler fælles transport efter 
behov. Det første arrangement er 
et foredrag om maleren Kristian 
Zahrtmann ved museumsinspektør 

Tine Nielsen Fabienke på  
Maribo Bibliotek tirsdag d. 8. ok-
tober kl. 16-18. Foredraget hedder 
”Stærke kvinder, kønne mænd og 
farverig selviscenesættelse”. 
Det næste foredrag er ved Søren 
Hein Rasmussen, ph.d. i historie 
og forfatter og hedder ”Sig det 
med neger”. Det foregår på Mari-
bo Bibliotek tirsdag d. 5. novem-
ber kl. 16.30.  
Det tredje foredrag hedder ”Dansk 
som de talte det i Matador” Det er 
ved Ole Lauridsen, lektor emeri-
tus i undervisning og læring, Aar-
hus Universitet og foregår på 
Nakskov Bibliotek onsdag d. 4. 
december kl. 16.00.                                     

 
 
I læsekredsen har vi foreløbigt 
fastlagt litteraturen til tre aftener, 
nemlig kortere værker af Siegfried 
Lenz, bogen Stjernestunder af 
Stefan Zweig og romanen En 
uskyldig familie af Katrine Marie 
Guldager. Alle er velkomne til at 
deltage i vores litteratursamtaler, 
hvor vi kommer vidt omkring. 
Kontakt venligst Inge-Lise, hvis 
du ønsker at høre nærmere.  
                                                  
Inge-Lise Bisted, 2192 0276,  
bistedjacobsen@gmail.com 

Hvem flytter til Femø og hvorfor?  
Hvordan går det med bosætningskampagnen på Femø?  
Hvem er Femøs målgruppe?  
Hvad er det helt særlige, som Femø har at byde på?  
Hvor og hvordan finder vi bedst Femøs nye tilflyttere? 

Hvis du er nysgerrig efter at få svar på disse spørgsmål – og andre spørgsmål om bosætningskampagnen 
”Nye naboer – mere ø-liv”, så mød op i  
 

Præstegården onsdag d. 18. september kl. 19.00 
hvor bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne vil 
orientere om kampagnens aktiviteter, herunder resultaterne af tilflytterundersøgelse på Femø, og hvor vi 
sammen vil drøfte Femøs kommende initiativer. 
 

Femøs bosætningsgruppe v. Birte Harritsø og Inge-Lise Bisted 
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Sådan begynder mange af  
HC Andersens eventyr.  
 
Men det betyder jo ikke at alt ”der 
var engang” behøver at være op-
digtet. Noget kan være ”ganske 
vist”. 
For der var engang en generalfor-
samling på den lille ø Femø, midt 
ude i Smålandshavet. Nogen hav-
de fået den ide, at man kunne 
istandsætte et gammelt klubhus på  
øen, og samtidig bygge et par shel-
tere, så folk som valfartede til øen 
kunne komme og overnatte der, og 

samtidig bruge klubhuset som 
køkken, toilet og baderum under 
opholdet, og derved få en god op-
levelse på den lille ø. 
Men lige som der jo er nogen, som 
får flyvske ideer, er der selvfølge-
lig også nogen, med begge ben lidt 
mere nede på jorden, som spørger 
om det nu er en god ide, at bruge 
alle sparepengene på sådan et pro-
jekt.  
Og det er jo rigtigt, hvis man tager 
et par af HC Andersens eventyr, så 
kan man jo vælge at tro på 
”kejserens nye klæder”, eller man 
kan være mere til f.eks. ”den grim-
me ælling” som bliver til en flot 
svane.  
Men tilbage til generalforsamlin-
gen på den lille ø, så blev det hel-
digvis vedtaget at sætte projektet i 
gang, og det har vist sig at blive en 
”flot svane”. 
Mange kommer nemlig til øen 
pga. at de har set reklame for shel-
terne, eller de har hørt det fra an-
dre, som har brugt denne form for 

overnatning.  
Når mange finder os og vores lille 
værksted i klubhuset, opdager de 
også samtidig shelterne, og taler 
om at de kunne komme og over-
natte der en anden gang. Vi har 
selvfølgelig også beboere i shelter-
ne, som samtidig kommer ind hos 
os, og får en oplevelse med at lave 
deres eget smykke, og ser på vores 
udstilling af sølvsmykker. 
Der er også mange af øens beboe-
re og fritidshus-ejere, som kom-
mer ind til os, og som også tager 
deres familie og gæster med, for at 
vise dem vores udstilling af smyk-
ker, og i mange tilfælde for at give 
dem en oplevelse, med at lave de-
res eget smykke på vores værk-
sted. Når det gode rygte breder sig 
på den måde, er det svært at være 
pessimist. 
Vi har nogen gode 
”ambassadører” på øen, som bl.a. 
kroen, hvis gæster er flittige besø-
gende hos os i vores værksted. Vi 
har også et par gode 
”ambassadører” på havnen, hvor 
både vores havnefoged Chris, og 
Alice fra is og pølseboden, er gode 
til at vise vej til shelterne og vores 
værksted. Og Annelise kommer 
også forbi med sine gæster på de 
grønne ture, når det passer ind i 
programmet. Vi synes i det hele 
taget, at der er en god opbakning 
til klubhus / shelter projektet fra 
hele øen. 
Det sker også af og til, at jeg lige 
må afbryde aftensmaden, for at 
lukke lejere ind i klubhus og shel-
tere, hvis de har forespurgt hos 
Chris eller Alice om overnatning, 
og har fået denne mulighed også. 
Lis og jeg har for vores lille 
”smykkebiks” vedkommende, af-
talt en husleje med beboerforenin-
gen, for hver dag vi opholder os i 
vores lille værksted. 
Vi har aftalt en husleje, som ville 
svare til ca. 3000,00 om måneden, 
hvis vi var der hver dag. Vi sidder 
der trods alt kun 2 dage om ugen, 
som er tirsdag og torsdag. Så det 
beløber sig til ca. 5000,00 kr. for 
hele sæsonen, som er fra midt i 

april til midt i oktober. 
Lejeindtægten for shelterne i 2019, 
er til dato i år 6550,00, og der vil 
komme lidt mere ind endnu, da 
sæsonen for overnatning i dem 
ikke er slut endnu. Så alt i alt ser 
det godt ud med økonomien, for 
projektet på Damstrædet 26, da 
der så foreløbig i år er en indtægt 
på ca. 11550,00  kr.  
Det er rimeligt nemt at passe shel-
tere og klubhus, da folk som lejer 
sig ind, bare betaler med Mobile-
Pay, når de booker shelterne hos 
mig. Og alle er rigtig gode til at 
gøre rent, inden de tager afsted 
igen. 
Lis og jeg ser selvfølgelig altid 
efter, hvordan der ser ud når lejer-
ne er taget derfra, men det er som 
regel kun småting som skal ord-
nes, inden de nye lejere kan kom-
me ind. Så det eneste vi skal ord-
ne, er at tage brugte klude med 
hjem til vask, og sørge for at der 
altid er rene klude og håndklæder 
og selvfølgelig toiletpapir og 
håndsæbe, til rådighed for de nye 
lejere. 
Så nu mangler vi vist bare at næv-
ne eventyrdigtet, som HC Ander-
sen også har skrevet, nemlig om 
konen med æggene. For selv om 
det ser lyst ud og ser ud til at gå 

godt, skal man ikke knejse så me-
get, at man taber alle æggene på 
gulvet. 
Men som sagt er det rigtig svært at 
være pessimist, når det går rimelig 
godt med ”det lille projekt”, på 
den lille ø, helt ude i Smålandsha-
vet. Og det er ganske vist. 
 

Sensommerhilsen Lis og Jørgen 

Der var engang... 

Klubhuset i 1982 før renoveringen. 
Foto : Lokalhistorisk Arkiv 

Klubhuset september 2019. 
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Under overskriften "Blåt flag - bål, heks og hygge" fejrede Femø 
og gæster - med stor deltagelse og bragende festhumør - Sankt Hans 
med fælles - spisning og -sang på terassen ved Det Gule Magasin. 
Der var hjemmelavede lækkerier og også leverede lækkerier fra Ali-
ce, Femø Kro og Cafe Højriis og drikkevarer fra høkeren. Ca. 20:30 
vandrede man så i nogenlunde samlet flok til bålstedet ved stranden, 
hvor endnu flere deltagere stødte til. Bålet brændte, den skønne heks 
hylede og forsvandt, og så holdt Henning Hellwing en fin Sankt 
Hans tale - som bringes her - og vi fik også kæmpet os igennem 
midsommervisen med god støtte fra Ø-skjald og guitarist og sanger 
Søren. Særlig tak til Henning og Søren. 

 

Femø Jazz Festival 

Sankt Hans aften ved Femø Havn og strand. 

Gang i Femø: 
Jazz, glade børn og krokodiller, 
vand og sol, fadøl og røde seler. 
Det var hovedingredienserne på 
Årets Femø Jazz Festival, hvis 
man tager afsæt i de nyheder, som 
blev udsendt fra festivalens 50-års 
jubilæum. 
Og det er ikke nogen dårlig cock-
tail. Børnejazzen og andre aktivi-
teter for børn havde fået et ekstra 
skub opad i år med fodbold, mini-
golf, batikværksted og ansigtsma-
ling. Antallet af børnefamilier på 
festivalen er stærkt stigende og det 
forhøjer den gode stemning en tak, 
både blandt de unge men også hos 
flere bedstefædre i røde seler. 
Børn der slår sig løs til musik og 
leg gør altså noget godt for os alle.  
Regnen på ”opvarmningsaftenen” 
tirsdag aften slog alle rekorder 
med 70mm (hele juli 103,7mm!)  
Det gav presseomtale om vores 
jazz-festival, under skybrud.  
Festivalteltet klarede fint mosten 

fra oven. 
Allerede næste formiddag begynd-
te solen at skinne og Kira og Kro-
kodillerne at spille børnejazz. Me-
re end 100 børn foldede sig ud for-
an scenen. 
Og så var festivalen for alvor gået 
i gang. 
Festivalen hylder stadig musikken 
fra New Orleans, som også fortsat 
udvikler sig. På Femø var der også 
i år flere kompetente bands og mu-
sikere inden for blues, soul og 
funk på et varieret program.  
Fredag peakede festlighederne 
med en street-parade i bragende 
solskin, og med flere hundrede 
svedende, spillende, syngende og 
dansende festivalgæster, musikere, 
frivillige hjælpere og øboer. Det 
blev hot, men heldigvis var der 
tænkt på fadølsforsyning, så alle 
de udklædte hippier (det var jo 50-
års jubilæum) i batik og runde sol-
briller klarede sig frem til Jam-
haven på jazzpladsen, hvor der var 

flere kolde øl og ikke mindst – 
Jazz i skyggen fra træerne i haven. 
Fejringen af 50 år med festival på 
Femø er overstået, og det tyder på, 
at det er gået ekstra godt i år, men 
tallene er ikke gjort endeligt op 
endnu. I 2017, og i 2018 og 2019 
har der været fremgang i publi-
kumstallet, og i år var teltet helt 
fyldt flere aftner i træk. 
Jazz-festivalen kan ikke klare sig 
uden masser af frivillige. Femø 
Beboerforening har igen i år stillet 
frivillige og stået for bardriften, 
hvor vi i hvert fald har konstateret 
et noget højere salg end sidste år 
og en forrygende stemning. 
 
Så vi glæder os allerede til næste 
år. Jazzen stopper ikke.  
Planlægningen af næste års fe-
stival er gået i gang.  

Årets Streetparade var med 70´er tema. Børnene havde som altid en fest. 

Båltaler Henning Hellwing 
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Når man står her Skt. Hans aften, 
så kan man prøve at lukke øjnene, 
og trække vejret langsomt ind og 
mærke alle sommerens dufte, lytte 
til vandet som skvulper, og, hvis vi 
er lidt heldige, så hører vi også Fe-
møsunds lidt slidte dieselmotor 
pumpe afsted et eller andet sted 
mellem Kragnæs og Femø. 
 

Se, nu er vi i min familie, kommet 
her på øen i en årrække. Vi har i 
løbet af årene mødt mange af jer, 
kender nogen, og har i den grad 
hørt om andre. For her på øen, er 
der meninger om alt og alle. 
 

For hvor 2 Femø-boere mødes, så 
er der mindst 3 holdninger. Er det 
godt? er det skidt? det er i hvert-
fald interessant, og i ordets bedste 
forstand originalt. 
 

Derfor har jeg da også, i min for-
beredelse til i aften gjort mig tan-
ker om, hvordan min tale bliver 
bedømt.  
En ting er helt sikkert: “hvis man 
stikker numsen frem, risikere man 
at få taget temperaturen”, som en 
af vor tids største satirikere har 
sagt for nyligt.  
 

Modpoler 
Det gode ved at bo på vores lidt 
mere nordlige breddegrader er års-
tidernes skiften. Ikke mindst vores 
lange sommerdage, og lyse nætter 
holder jeg af. Samtidig er der dog 
også noget rart og hyggeligt i vo-
res vinter, hvor man kan krybe ind 
i vores særlige danske hygge med 
stearinlys og varme drikke. 
 

Selv vores forfædre forstod årsti-
dernes modpoler på de nordiske 
breddegrader. 
I ydre punkter som jul og midsom-
mer, lå der en særlig kraft. Der lå 
fra oldtiden en forståelse af at hol-
de fest, og i særdeleshed ved sol-
hverv. Uanset om det var den kol-
de eller varme tid på året. 
Der var en forståelse og tro på at 
en særlig kraft kunne blive aktive-
ret, uanset om solen stod længst 
nede eller højest på himlen. Det 

var som om noget særligt kunne 
ske. 
Så når 2 Femø boere mødes og kan 
have rigeligt med modsætninger, 
så de 2 har mindst 3 holdninger, så 
er det måske slet ikke så tosset. 
Når blot holdninger, meninger ik-
ke kommer til at stå i vejen for, 
udvikling og virkelyst, for dem der 
kan og vil. 
 

Hvis der ikke er modpoler til at 
skabe spænding, så slukkes lyset 
bogstaveligt talt. Men netop når 
modpolerne forenes, så udfoldes 
kraften, hvad enten det er i bord-
lampen, eller i det mellemmenne-
skelige møde, hvor vi i fællesska-
bet kan udrette meget.  
 

Der må derfor gerne være noget på 
spil når vi mødes. Men i en tid, 
hvor det der er fremmed synes far-
ligt, kan vi forfalde til at blive ban-
ge for at nærme os vores hold-
ningsmæssige modstykke. Jeg tæn-
ker nogle gange, at det næsten er 
lettere at være venner, med nogen 
jeg ved, jeg er dybt uenige med på 
forskellige punkter. Vi er enige om 
at være uenige, og kan være det i 
respekt for hinanden. Det er måske 
det svære, det at forvalte respekt, 
når vi selv er tændt af den hellige 
ild 
 

Nysgerrighed tænker jeg er vejen 
frem, det at turde slippe egne argu-
menter for en stund, for at slå lytte
-lapperne ud. Det kan kræve mod 
at stille sig i lyttepositionen, og 
lade egne argumenter ligge, at stå 
uden forsvar, men hvad kan der 
ske? Ja, i værste fald så kan man 
risikere at blive klogere. 
 

Det at bliver klogere, er jo helt es-
sentielt, for et skolemenneske, som 
mig. Derfor kommer der lige lidt 
kulturgeografi ind her.  
Befolkningstætheden på Femø er 
under 1/10 del af gennemsnittet i 
resten af Danmark. Foreningslivet 
1 forening pr. ca. 58 indbyggere i 
resten af Danmark. På Femø, har 
vi som minimum: 13 foreninger til 
120 indbyggere, det giver 1 for-

ening pr ca. 9 beboer. Hvad vil jeg 
sige med det? Der er mere der 
samler end skiller. Vi er mere ens 
end forskellige. Der er i hvert fald 
en tradition og en vedholdenhed på 
øen for at holde fast i fællesskaber-
ne. og drive noget af sted sammen. 
Uanset om det er i jagtforeningen, 
som er udfordret af de snu ræve, 
eller om det er idrætsforeningen, 
som padler afsted. Altså er for-
eninger, demokrati og udvikling, 
noget der hænger uløseligt sam-
men. Der er mere der samler end 
skiller. Vi er mere ens end forskel-
lige. 
 

Heldigvis kan vi i aften fejre 
Sankthans, med alle gode traditio-
ner, vi behøves ikke ilden som no-
get rituelt, som den historisk har 
været til at fordrive det onde.  
Det er fx beskrevet for godt 200 år 
siden, at man havde såkaldte 
sankthansblus, som bestod af 
halmknipper, med ild i, bundet til 
lange stænger, som bønnerne rend-
te rundt med på markerne, for at 
jage svamp, hekse og trolde væk. 
Hvilke effekter det havde, bortset 
fra afbrændte marker, melder hi-
storien ikke noget om. Men det 
kan være et par af vores lokale 
bønder vil lave et eksperiment, 
som helt sikkert vil vække opsigt 
og give Femø omtale i den danske 
verdenspresse. 
 

Vi har holdninger og meninger, og 
i bund og grund en kærlighed til 
denne ø midt ude i Smålandsfar-
vandet.  
 

Hold frygtløs fast i alle meninger 
og holdninger, og lad dem virke til 
vores fælle udvikling, i respekt for 
hinanden og for Femø.  
 

Så tror jeg fremtiden lover godt.  
 

Tak for ordet, god sankthans til 
alle og tak for I lyttede og grinte 
med. 
 

Femø længe leve, Hurra, Hurra, 

Hurra, Hurrrrra 

Henning Helwing 

Skt. Hans - tale Femø 2019 
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Alt var klart, som det plejer at væ-
re her på øen til turismens dag: 
Masser af tilmeldte aktive Femø-
beboere, som stillede op med akti-
viteter, oplevelser og salg af varer 
til turister. Fint forberedt af arran-
gements-gruppen og de aktive. 
Gratis færgefart og ekstra åbnings-
tid efter sidste års succes, som vi-
ste behov for at dele dagen med 
den officielle åbning midt på da-
gen og fuldt program både formid-
dag og eftermiddag.  
3 ting var anderledes i år: Der var 
ikke mange gående og cyklende 
med de gratis færger fra Krage-
næs, men forholdsvis mange i biler 
– OG – regnen væltede ned. Det 
med regnvejr er første gang i hi-
storien påstår de, der har været 
med hele vejen. 
De besøgende, der kom, tog imod 
regnen med godt humør, regntøj 
og paraplyer. Vores musikere på 
dagen – Spilopperne – spillede og 
sang så det var en lyst - og vi an-

dre sang med efter bedste evne. 
Humøret i og udenfor Æggeskal-
len steg sammen med musikken. 
Men det hjalp for en gangs skyld 
ikke på vejret, at vi sang 
”Sommersolen skinner”. 

 
Kl. 13 regnede det stadig så tæt, at 
det gav problemer for arrangemen-
tet med politikertale, drinks og af-
sløring og navngivning af lege-
skib. En hurtig og alternativ be-
slutning blev taget og så stod vi 
inde i det store rum i frugtcentra-

len med musikere og lydanlæg, 
borde og drikkevarer, masser af 
tilhørere og Tine Vinther Clausen, 
formand for Lolland Kommunes 
fritids- og kulturudvalg. Hun og 
hendes tale gjorde stort og positivt 
indtryk, og du kan finde talen op-
trykt her i Talerøret. 
Efter talen var der valfart til plad-
sen mellem Alices ishus og bade-
rummene. Her var der afsløring af 
et legeskibet Dagmar, som er den 
spæde start på en legeplads for 
børn ved havnen.  
Så startede opklaringen i vejret for 
alvor, og der kom igen gang i be-
søgene ved de mange forskellige 
aktiviteter rundt på øen. 
Det hele sluttede – som det plejer 

– med middag og musik og hygge 
på Femø Kro, hvor Spilopperne 
sluttede deres og deltagernes travle 

turismedag.   

    UA 

Tusind tak for invitationen til at 
komme til Femø og holde tale ved 
turismens dag. (6-7-19) 
Når man er opvokset i Bandholm, 
er Femø, den af de øer i smålands-
farvandet, der ligger længst væk. 
Vejrø ligger dog længere væk J og 
der var jeg heldig at være i går.  
Og da jeg havde en far der var 

vandskræk, trods han havde en 
båd, hvor vi blev dækket ned i ka-
hytten iført redningsveste, selv i 
høj solskin, gjorde det ikke så me-
get at vi ikke sejlede så langt.  
Denne start fordi Femø er den af 
de 3 øer, Askø, Fejø og Femø, jeg 
har besøgt mindst i min barn- og 
ungdom, og det er egentlig under-
ligt, da jeg jo har delvis familie på 
øen. 
Min fætter er gift med en af sme-
dens døtre. (Egon og Grethes) Og 
da smeden var dreng legede han i 
den lille by Reersnæs med min 
mor, så jeg kunne ha været helt tæt 
på Femø, men sådan har det så ik-
ke været. Jeg må ændre det for-
hold og sikre at Femø bliver en 
vigtig del af resten af mit liv.  
For hvordan er det I selv siger det. 
Femø er stedet hvor himlen kysser 
jorden. Når man står her og ser ud, 
kan man næsten sige at himlen 
kysser havet. Det er smukt. Det er 
poetisk. Det er en kærlighedser-

klæring til sit sted. 
Som forholdsvis ny politiker, var 
det der drev mig ind i politik min 
interesse for udviklingen på Lol-
land. Og især udviklingen i land-
områderne og på øerne. Jeg synes 
naturligvis også at udviklingen i 
Maribo, Nakskov, Rødby og Rød-
by havn er vigtig, men den udvik-
ling ligger der allerede planer for. 
Det gør der ikke i samme omfang 
for landsbyerne og øerne. Derfor 
har jeg kastet min kærlighed over 
dette område. 
Det er i min verden de steder der 
har det størst uudnyttede potentia-
le, men også de steder hvor det er 
sværest at skabe en større vækst.  
Her kan man så definere hvad en 
større vækst er. For nogen er det 
etablering af virksomheder der an-
sætter en masse lokale folk, eller 
nogen der fx vil bygge et hotel og 
sikre en masse ekstra overnatnin-
ger. Men det kan også være noget 
helt andet. 

Turismens dag 2019 

Tine Vinther Clausens tale 

Tine Vinther Clausen 

Spilopperne. 
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Det kan være det der i min verden 
er Lollands rigdom. Nemlig de 
frivillige og ildsjælene. Os, der har 
valgt at bo i en lille landsby eller 
på en ø. Jeg er flyttet fra Band-
holm til Maglemer ved Hunseby, 
og jeg føler mig utrolig privilege-
ret over ikke at bo i en af de større 
byer på Lolland, selv om de også 
er skønne.  
Men os der har valgt at bo lidt 
længere væk, eller der hvor himlen 
kysser jorden, ved også at med det 
tilvalg er der noget andet vi har 
fravalgt. Det smukke er så at vi 
alligevel får det til at fungere. Vi 
må tage lidt anderledes hensyn til 
hinanden. Vi må hjælpes lidt eks-
tra, men netop det kan være en 
kæmpe ressource og tiltrække nye 
beboere, der netop savner nærvæ-
ret og sammenholdet. 
Og tilbage til væksten i landsbyer 
og på øer. Der kan udvikling også 
betyde tilpasning. Det er vigtigt 
ikke at lade sig drive af nostalgi, 
men turde at tænke i strategi, uden 
at dette skal blive følelseskoldt. 
Alt det vi ser på Femø her i dag, 
det er vækst. Det er et overflødig-
hedshorn af aktiviteter for øboer 
og turister. Og netop turisterne er 
så vigtige. Femø har altid været 
god til at rumme gæster. Man kan 
sige at de kommer meget i puljer 
fx om sommeren, og så endda som 
bonus puljer når der fx er Jazz.  
Jeg var heldig at besøge Femø i 
sommer sammen med en kamme-
rat der havde købt en båd. Det at 
destinationen blev Femø var, at vi 
havde en fælles kollega, der var 
blevet havnefoged og som vi ikke 
havde fået sagt rigtig ”vi ses” til, 
da vore veje skiltes i Nakskov.  
Med den måde Chris pakker både i 
havnen på – giver det mig en ide 
om at man kan det man vil, og at 
der er plads, og vilje til at tage 
imod alle.  
Med den måde havnen stråler på, 
viser I at I er en ø der har styr på 
tingene, I viser frem, I tilpasser Jer 
gæsterne og I gør det på en total 
overskudsagtig måde. Uden at mi-
ste Jer selv. Stor ros for det. 
I dag fejrer vi turismens dag, men 
jeg tænker at I egentlig fejre Jeres 
turister alle dagene. Man kommer 

aldrig forgæves til Femø. 
Når det så er sagt, så forlyder det 
jo altid at ø-boer er lidt sære. Jeg 
er jo selv øbo. Øen er bare lidt 
større.  
Men det at være sær behøver ikke 
at være negativt. Jeg tror nemlig at 
det dækker over at være vedhol-
dende. Være positiv stædig. Være 
villig til at kæmpe for det som 
man tror på. Være vidende om at 
intet kommer af sig selv, og have 
en indre styrke og stemme der si-
ger at det nytter at holde på sit, 
uden at blive æsel-agtig. Holde på 
sit, ikke for at kræve ind, men for 
at være en del af samspillet, sam-
menholdet og byde ind med sin del 
af udviklingen.  
Arbejdet som politiker har mange 
facetter. Jeg er heldig at være hav-
net som formand for Fritids- og 
kulturudvalget hvor der er rigtig 
mange oplevelser som jeg deltager 
i, i hele kommunen. Der er også 
mere strategiske opgaver hvor vi 
fx som byrådsmedlemmer læser en 
del forslag til hvordan politikkerne 
og udviklingsplanerne skal strik-
kes sammen. Når man kun har ca. 
1½ års erfaring er der jo lidt ekstra 
pensum at læse op på, eller det har 
jeg i hvert fald valgt at gøre, og 
der stødte jeg på følgende i Hvid-
bogen fra 2016, der hedder det 
Nye Lolland. Mange kunne kom-
me med forslag og følgende var 
kommet fra Femø.  
Femø vil opleves som et trygt og 
aktivt helårssamfund, et åbent ma-
ritimt naturparadis. Udgangspunk-
tet er et stærkt øsamfund, der i 
samarbejde med lokale, nationale 
og internationale interessenter for-
sat skal have fokus på at:  
Tiltrække tilflyttere, både er-
hvervsaktive og seniorer 
Udvikle flere muligheder for er-
hvervslivet 
Videreudvikle eksisterende og 
skabe nye turistattraktioner. 
Og høringssvaret slutter med føl-
gende. 
Femø kan tiltrække turister og nye 
beboere, men vi er fuldstændigt 
afhængige af en moderne, effektiv, 
stabil og hurtig færgeforbindelse i 
fremtiden.  
Og de centrale F-værdier er 

FRED, FRIHED, FÆLLESSKAB, 
FANTASI og FREMSYN 
Det er Femø Beboerforening og 
visionsgruppe der har sendt det 
ind.  
For mig er det en glæde dels at 
læse det i har skrevet og indsendt 
for 3 år siden. Men også en glæde 
fordi I er gået så konstruktivt og 
målrettet tilværks.  
Måske føler I at meget af det alle-
rede er realiseret (ikke det med 
færgen det arbejdes der på fortsat, 
men det ved i sikkert mere om end 
jeg, både hvad angår afløserfærge 
og nye færger inden for vel en 4-5 
år). 
Men det er de centrale F-værdier 
der især glæder mig, og det er jo 
værdier der ikke kun tilhører 
Femø, men som i høj grad bør bæ-
res I vores alles hjerte.  
Det er derfor vigtigt at vi arbejder 
med afsæt i Jeres værdier – og ger-
ne tilsætter tillid til hinanden. Håb 
på fremtiden og næstekærlighed.  
Jeg tror vi kan komme meget læn-
gere ved at se på mulighederne for 
en demokratisk proces der ligger 
tættere på borgerne og på landsby-
erne. I har ø-kontakt rådet, men 
det kunne man også have for 
landsbyer.  
Og når man skal fordybe sig og 
reflektere over tingene som politi-
ker, få styr på tanker og gode ideer 
så kræver det tid og ro. 
Det kræver også fantasi og frem-
syn.  
Normalt bruger jeg min have i 
Maglemer og lukker resten af ver-
den ude, men det kunne da være at 
jeg skulle skifte haven ud med 
Femø til næste år, og så tage nogle 
dage herovre og tænke tænker 
sammen med Jer.  
I har et fantastisk fundament for at 
skabe udvikling, og mange af de 
aktiviteter her er, slår dørene op i 
dag. Vi skal nyde det hele. Vi skal 
nyde den skønne ø og hinandens 
selskab. Det er et flot program der 
ligger foran os.  
Tak til de mange frivillige der har 
sikret at vi står her i dag.  
Endnu engang tak for invitationen, 
I har samtidig åbnet mine øje og 
pudset mine briller, så jeg kan se 
Jer og Femø klart og tydeligt.  
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”OBSERVATIONER” i terrænet: 
 
Dårligt nyt: 
Der er set, som minimum,  
2 rævekuld. Antallet af unger  
varierer meget, men oftest er der 
5-6 hvalpe i kuldet. Ræven føder 
unger første gang, når den er et år 
gammel. Parring sker i januar-
februar (rolletiden). Hvalpene 
fødes i marts-april i en grav. 
Tilvæksten af ræve på Femø  
forstærker FjF indsats for  
bekæmpelsen bl.a. ved de fælles 
rævejagter, der allerede er datosat 
(se planlagte aktiviteter neden-
for). Herudover skal FjF opfor-
dre, at lodsejerne styrker indsat-

sen mod ræv og andet  
skadevoldende vildt. 
 
Godt nyt: 
Hare og fuglevildt er i fremgang. 
Specielt er der set flere harer. 
Råvildtbestanden skønnes at væ-
re oppe på 8-10 stykker. Råen 
føder lam første gang som 2 årig, 
og lammene sættes i maj-juni.  
De fleste råer føder 2, andre kun 
1 lam. Trillinger forekommer  
undertiden. 8. august blev der set 
en rå med 2 lam og en buk øst for 
Nørreby.  
Det er sjældent, at vi ser råvildtet. 
Det skyldes bl.a. at biotopen 
(levevilkårene) på Femø er frem-

ragende for råvildtet. Dvs. der er 
utallige nicher med vand og dæk-
ningsmuligheder, som ikke for-
styrres af os mennesker. 
Råvildtet er fredet på Femø til 
den 31. marts 2020. FjF vil forin-
den komme med et udspil til re-
gulering af råvildtet. 
 
 
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. 

Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934 

Rævejagt 
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Femø Pensionistforening 
 

Sommermøde med bankospil afholdes onsdag den 4. september 2019 kl. 14.00 på Præstegården 
Bussen kører til arrangementet. Medlemmerne bestiller selv bussen på  

telefon 40 28 00 40 
_______________________ 

 
Vintersæsonens møderække afholdes som hidtil om onsdagen på 

Præstegården fra kl. 14.00 til kl. 17.00. 
Første gang bliver onsdag den 2. oktober 2019. 

Som sædvanlig er der et lille bankospil den første onsdag i måneden. 
Vel mødt til en ny sæson 

Bussen skal bestilles som ovenfor nævnt. 
 

Damernes Butik kommer igen til Femø og har sin store kollektion med. 
Alle er velkommen til at komme og se på præsentationen og  

evt. købe noget dejligt tøj til den kommende sæson. 
Stedet er som sædvanlig PRÆSTEGÅRDEN 

Og det er onsdag den 9. oktober 2019 kl. 13.  – 16. 
Foreningen er vært ved kaffen med brød til. 

 

Bestyrelsen 

Pinse-lørdag 8. juni indviede Grund-
ejerforeningen Lille Strandgaard deres 
nye flotte badebro ved Østerstranden, 
hvor den gamle badebro også 
lå. Grundejerforeningen havde invite-
ret alle Femø-beboere og gæster til at 
deltage i indvielsen. 
 

Der blev holdt en fin tale af formanden 
for Grundejerforeningen og så var der 
endda også udskænkning til fejrin-
gen. En frisk knægt på 8 år - Aske - 
klippede snoren - og så var der fri bad-
ning for børn og voksne. Badebroen er 
et fint aktiv for Femø, og vi håber, at 
mange vil benytte sig af denne lækre 
bademulighed ved sommerhusområdet 
"Udstykningen".  
 

UA 

Ny badebro ved Udstykningen 

Foto : Lene Kimer 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
September - Oktober - November - December  

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

Organist:   Henriette Pedersen  Kirkesanger:  Anna Heje 
Graver:  Louise Povlsen - Tlf. 2054 1980 - Træffetid tirsdag - torsdag mellem kl. 9.00 og 12.00 

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. 15. september………………………………………………...……………...……….. kl. 13.00 

Høstgudstjeneste, derefter kaffe og kringle i Våbenhuset. 

 

Søndag den 6. oktober……………………………………………..…………………………….. kl. 13.00   

 
Søndag d. 3. november…….. ……………………………………………………..……….…… kl. 13.00 
Allehelgens dag, derefter kaffe og kringle i Våbenhuset. 
 
Søndag den 1. december…..……………………………………………………………………...kl. 19.00 
1. søndag i advent, derefter kaffe og julekage i præstegården. 

Meddelelse fra Femø Menighedsråd. 
Fra og med dette nr. af talerøret vil det fremgå, at midtersiderne også kaldet ”Kirkebladet for Femø” er 
skrumpet ind til kun at være 1. side. Årsagen til dette er, at vi i menighedsrådet har besluttet, at sløjfe siden 
med ”Nyt fra menighedsrådet” og hvad der ellers kunne læses om på denne side.  
Vi vil i stedet for sætte nyhedsbreve på Femøs Tavler, her vil man løbende blive opdateret med, hvad der 
sker på den kirkelige front. På denne måde vil man få noget friskere nyheder, da Talerøret jo kun udkommer 
4 gange årligt.   
 
På vegne af menighedsrådet                                                                                                                                          
Lis. 

Ny Graver ved Femø Kirke. 
 
Vi har den 15. juli ansat Louise Povlsen som graver ved Femø Kirke, og et 
stort velkommen skal lyde til hende, vi håber og tror på et godt samarbejde 
fremover. Louise vil være at finde på Femø kirkegård  
tirsdag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 14.00. 
Udover disse tider vil hun være med ved samtlige kirkelige handlinger. 
 
På menighedsrådets vegne 
Lis Christoffersen. 
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Guldgraveren  
Hans Peder Hansen. 
 
Går man ind på Femø Kirkegård 
gennem den store låge, er den før-
ste gravsten, man får øje på, grav-
mindet over gårdejer Hans Peter 
Hansen og hustru Cecilie Hansen. 
Ud over hans titel gårdejer kunne 
der også stå guldgraver på grav-
stenen. 
 
Hans Peder Hansen var født på 
gården på Kirkehældevej 5 den 3. 
januar 1866.  Som 18årig stak han 
til søs, hvor han som messedreng 
sejlede med skibet Norden til 
Christiania og Antwerpen. Han 
afmønstrede efter et par måneder, 
men fik hurtigt hyre igen og hav-
de indtil maj 1886 hyre som kok 
på skibene Casper, Trine og Si-
bau, der alle tre anløb havne i 
Nord -og Østersøen.  
 
Den 15. juni 1886 tog Hans Peder 
Hansen på langfart. Han fik hyre 
som kok og stuart på barken Jo-
hanne Brodersen. Der gik tre år, 
inden han  afmønstrede i Flens-
borg i maj 1889. I de tre år på 
langfart kan man i hans søfarts-

bog læse, at Johanne Brodersen 
blandt andet anløb Port Natal i 
Syd-Afrika, Hobart på Tasmani-
en, Melbourne og Townsville i 
Australien og Auchland på New 
Zealand. Lissabon og London 
blev anløbet på hjemfarten. 
Efter hjemkomsten aftjente han i 
1890 sin værnepligt på krydskor-
vetten Valkyrien. 
 
Hans Peder Hansen havde tilsy-
neladende fået lyst til at prøve 
lykken i Australien. I søfartsbo-
gen kan man se, at han rejste fra 
København 4. april 1891.  I de 
følgende par år, kan vi ud fra an-
befalinger fra hans arbejdsgivere 
se, at han arbejdede som kok i 
Melbourne. 
 
Ud over søfartsbogen er det mest 
interessante dokument, der opbe-
vares i Hans Peder Hansens træ-
skrin, en tilladelse til guldgrav-
ning i området Yilgarn i Vest Au-
stralien. Tilladelsen var gyldig et 
år fra maj 1893 til maj 1894. 
 
Hvor længe han gravede guld, 
kender vi ikke til, men nogen suc-
ces må han have haft, for 

den 31. oktober 1894 køber han 
gården på Pigmosevej 15. 
Det følgende forår gifter han sig 
med den 21årige femøpige Ceci-
lie Marie Andersen. Sammen fik 
de 14 børn. 
Hans Peder Hansen døde 2 dage 
efter sin 76 års fødselsdag i 1942. 
I slægten har man en guldring, 
som er lavet af noget af det guld 
han fandt i Australien. 
 
På gården på Pigmosevej 15, op-
bevarer barnebarnet Jens Holger 
Hansen det ovennævnte skrin 
fyldt med dokumenter, der fortæl-
ler om Peter Hansens interessante 
liv. 
 
Kast et blik på Cecilie og Hans 
Peder Hansens gravsten næste 
gang I besøger Femø Kirkegård. 
Bag navnet på denne sten, som på 
så mange andre, gemmer der sig 
en spændende historie. 
Læs mere og se flere billeder fra 
Hans Peter Hansens eventyr i Au-
stralien på Femø Lokalhistoriske 
Arkivs hjemmeside:  

www.femoearkiv.dk 

Lokalhistorisk arkiv 

Palle Sørensen 

Hans Peter Hansens tilladelse til guldgravning  
i Yilgarn goldfield  

Guldgravere i Australien. 

Cecilie og Hans Peter Hansens bryllup 31.maj 1895  
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Kano og kajak:   
Endnu en sommer, hvor vejret var  strålende til at 
ro kajak og kano. Der var også eferspørgsel efter 
paddle board, som FIF skal overveje at anskaffe til 
næste år. Vi takker Ole Jacobsen for opbevaring af  
kajakkerne om vinteren på gården og for enden af 
Nystængevej om sommeren. 
 

 Fodbold: Nogle vil måske synes, at årets traditi-
onsrige kamp lugtede af Match Fixing. Men sagen 
er den, at vi stiIlede i første halvleg med fortrinsvis 
unge spiller på Femø holdet, for at tilgode se, at 
flest mulige fik lov til at spille med. Det resultere-
de imidlertid i at vi var bagud med 0 - 5 ved halv-
legen. I starten af 1. halvleg kom “de store drenge” 
godt fra start og inden 10 minutter havde de scoret 
2 reducerende mål. Men så svarede kvinderne igen 
med et nyt mål, hvilket bevirkede at Femø holdets 
tro på den sædvanlige sejr forduftede. For mange 
hurtige afslutninger alt for langt ude fra, og usam-
menhængende samspil resulterede i slutresultatet  
8 - 5 til Kvindelejren. Sofus Teislev dømte denne 
spændende kamp, hvor slutresultatet ikke var givet 

på forhånd. Kvinderne blev honoreret for deres 
standhaftige indsats gennem årene med en FIF-
medalje - det er kun anden gang, de vinder over os. 
Efter en fælles skål i tredje halvleg, kørte kvinder-
ne sejrsturen hele øen rundt, hvor de råbte og sang.  
Tillykke! 
 

Triathlon: Onsdag den 24. juli kl.10.00 afholdt 
foreningen individuel-triatlon. Der var fire voksne 
og fem børn der stillede til start. Hos børnene tog 
den 12 årige Nana Battrup den kloge beslutning at 
svømme distancen. Det var godt, at de øvrige børn 
havde forældrene med på vand-gåturen, fordi 
masser af store krabber stod klar til at tage imod. 
Nana vandt i en flot tid, 55 minutter og 8 sekunder. 
Johan Keil på 5 år, den yngste deltager nogensinde 
kom på en flot og overraskende anden plads i tiden 
66 minutter og 8 sekunder. Hos de voksne var 
Benjamin Skovbo Strøm urørlig fra start til slut. 
Han forbedrede sin tid fra 20 år siden med hele 4 
minutter. Debutanten, Adam Nordlund, kom på en 
flot anden plads.  

FIF meddeler 

Individuel  Børn Svømning/ vandløb 500 m Cykling 5,4 km Løb 3 km Samlet tid 

1. Nana Battrup 12 min. 10 sek. 27 min. 06 sek. 27 min. 16 sek. 55 min. 08 sek. 

2. Johan Keil 14 min. 30 sek. 19 min. 55 sek. 31 min. 43 sek. 66 min. 08 sek. 

3. Vega Brölev 14 min. 30 sek. 24 min. 56 sek. 35 min. 43 sek. 75 min. 09 sek. 

3. Ebba Battrup 14 min. 30 sek. .24 min. 56 sek. 35 min. 43 sek. 75 min. 09 sek. 

5. Billie Alma Brölev 14 min. 30 sek. 24 min. 56 sek. 37 min. 20 sek. 76 min. 46 sek. 

Individuel Voksne Svømning 500 m Cykling 9,2 km 5,4 km Samlet tid 

1. Benjamin Skovbo 
Strøm 

15 min. 06 sek. 23 min. 26 sek. 29 min. 04 sek. 67 min. 36 sek. 

2. Adam Nordlund 14 min. 356sek. 26 min. 52 sek. 35 min. 22 sek. 77 min. 06 sek. 

3. Henning Hellwing Henning Hellwing 16 min. 40 sek. 41 min. 52 se. 83 min. 53 sek. 

4. Thomas Nordlund 17 min. 56 sek. 24 min. 45 sek. 42 min. 15 sek. 86 min. 56 sek. 

I Familie/Stafet Triathlon deltog der 3 hold, hvoraf 
det ene hold var hollandske sejler, der hjemme  
dyrker triathlon. I svømning lagde fru Visser hårdt 
ud, skarpt forfulgt  Annukka Teislevtil - kun 11  
sekunder efter. Henning Hellwing  svømmede  
distancen i samme tid som om onsdagen, og holdet 
HWS var distanceret med 2 og et halvt minut. 
  Rasmus Warnar imponerede på cykel, med tiden 
15 min. 56 sek. - kun 11 sekunder fra Lasse  
Grenaaes rekord fra 2001, og overtog dermed  

føringen, da hr. Visser havde lånt en cykel, som tab-
te kæden ved kirken, og kørte 2 gange forkert. Nova 
Teislev kunne ikke stille noget op overfor de to 
speedcykler. Benjamin Strøm udbyggede føringen 
og høvlede godt 4 minutter fra sin tid om onsdagen, 
og vandt dermed “The Double”. Famile Visser fra 
Holland, men de kom alligevel  på anden plads. 
Selvom Sofus Teislev hentede mere end 4 minutter, 
rak det sammenlagt til en tredje plads. 

Familie/Stafet Svømning 500 m Cykling 9,2 km Løb 5,4 km Samlet tid 

Hellwing/Warnar/Strøm 16 min. 39. sek. 15 min. 56 sek. 24 min. 40 sek. 57. min. 15 sek. 

Visser 13 min. 56 sek. 18 min. 45 sek. 28 min. 57. sek. 61 min. 38 sek. 

Teislev 14 min. 07 sek. 25 min. 32 sek. 25 min. 56 sek. 65 min. 35 sek. 
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Som bekendt blev legeskibet af-
sløret og navngivet ”Dagmar” til 
turismens dag. Det var et herligt 
øjeblik, da Lisbeth Sørensen, man-
geårig kasserer i ”Mogens 
Grymers Mindelegat”, døbte ski-
bet ved at hælde børnechampagne 
ud over det. Dagen efter blev det 
pakket væk igen, for reglerne for 
anvendelse af legeredskaber og 
godkendelse af legepladser på of-
fentlige steder er meget skrappe. 
Siden ”Femøs Ve og Vel” skaffe-
de lidt fitnessredskaber til Femøs 
kommende legeplads i 2006, er 
der løbet meget vand i stranden. 
Ravnsborg Kommune lovede, at 
det skulle kommunen nok sørge 
for, men den kommune er jo he-

dengangen for længst. Mange er 
løbet panden mod en mur i forsø-
get på at få etableret en legeplads 
ved havnen. I sidste omgang var 
Femø Beboerforenings legeplads-
gruppe nået et godt stykke i for-
hold til en plan om at få etableret 
”Femø-i-Form - en maritim tumle-
plads for små og store” på Jens 
Holger Hansens engareal på den 
modsatte side af havnen. Denne 
plan kuldsejlede, da området hører 
under §3 naturbeskyttelse, som det 
er så godt som umuligt at få di-
spensation fra.  
I stedet er vi nu i samarbejde med 
Lolland Kommune i gang med at 
få udarbejdet en plan for en hyg-
gelig tumleplads/motionsplads på 

arealet ved containerpladsen og 
Æggeskallen. På et godt og kon-
struktivt møde med deltagelse af 
parkforvalter Helle Kjørup Niel-
sen og havnemester Tummas Juul 
fra Lolland Kommune, Chris, hav-
nefoged, Flemming Bech, vej-
mand, Palle, formand for Bådelau-
get, Peter, formand for FIF og In-
ge-Lise, Femø Beboerforening 
blev der opnået enighed om de 
store linjer i planen. Der er et styk-
ke vej endnu, før vi har alle teg-
ninger og tilladelser, ansøgninger 
og de nødvendige midler i hus. 
Men vi giver ikke op! 
 
Inge-Lise Bisted 
 

Skraldemænd: Foreningen holdt havnen ren under Femø Jazz 2019. Dermed tjente foreningen kr. 4.000. 
Men hvordan det gik til at foreningen stod for rengøringen alle dage for det halve af, hvad kommunen 
plejer at honorere indsatsen for (8.000 kr.), må vi bede FBF svare på, når arbejdet skal evalueres. 
 
Peder Madsens 30 års jubilæums Mindekoncert: Fantastisk vejr, 500 glæde deltagere og oplagte musik-
kere. Rekordstor omsætningen af øl  og vand, som kommer til at lunde i Femø Jazz Forenings kasse. Lige-
ledes rekordomsætning i auktionen på 6.100 kr., som går til Idrætsforeningen, ligeså overskud af popcorn-
salg 680 kr.. Som tak for mange års frivillig deltagelse fik musikkerne en FIF-medalje og nogle sandwich 
fra kroen efter koncerten. Jazzen leverer kransen til Peder Madsen gravsted i Nakskov. 
 
Gymnastik: Så starter gymnastikken igen mandag den 30. september fra 14-15 på Femø Kros nye afde-
ling. Det koster 300 kr. for hele sæsonen. 
“Vi er nogle friske damer, som har været med i mange år, men da der er kommet nye til øen, håber jeg, at 
nogen har lyst til at være med. Alle kan være med, og vi får både rørt os, samtidig med at vi snakker og har 
det sjovt. Er man lidt trist og uoplagt, lover jeg, at det er væk, når timen er overstået. Vel mødt og på gen-
syn. Hilsen fra Eileen”. 
 
Femømesterskab i Lystfiskeri: I efterårsferien lørdag den 19. oktober afholder FIF den årlige mesterskab 
i lystfiskeri. Det er gratis at deltage.  

FIF meddeler 

Der arbejdes på Dagmar Afsløring og navngivning på Turismens dag 2019 

”Det gode skib Dagmar skal ikke sejle sin egen sø”  
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Birgit Bryde Jensen døde d. 18. august, efter et kortere ophold på Rigshospitalet. 
Birgit var en livsglad person, og en god ven for dem som kendte hende godt.  
Med sine specielle farverige og kreative evner, har hun sat et flot aftryk på vores område ”udstykningen” 
Lille Strandgård. Fuld knald på de farvede ”street art” dekorationer. Vi vil bl.a. mindes Birgit, når vi også 
fremover nyder hendes kreative strikkede træer, brandhane og vejskilte ved indkørslen til området. 
For os i sommerhusområdet var det altid fornøjeligt at møde Birgit, når hun sammen med husbond Ole flit-
tigt gik tur i området. Også her altid i smittende godt humør. 
Birgit var altid med til at sætte kulør på fester og arrangementer. Alle der har været med på Femø Jazz Fe-
stival vil huske hende for farverig påklædning, en festlig hat og altid sprudlende humør. Hun var et sel-
skabsmenneske langt ud over det almindelige.  
Hendes latter må vi desværre undvære, men mindet vil stadig være hos os. 
Birgit efterlader sin mand Ole, deres 3 børn og børnebørn. 
 

           Bestyrelsen for G/F Lille Strandgård 

Femø kalenderen 2020 
Som sidste år bliver Femø kalenderen en ting man forudbestiller, så vi bedre kan få tal på hvor mange der 
skal trykkes. Så skriv til Inge-Lise Bisted - bistedjacobsen@gmail.com - og fortæl hvor mange kopier du  
ønsker. 
 
Kalenderen vil i år bestå af mange af de billeder vi fik igennem fotokonkurrencen. Men hvis du ligger inde 
med et godt billede, er du velkommen til at sende det også. 
                 HJ 

Det er som altid muligt at bestille bøger på Lolland Bibliotekernes hjemmeside eller hos undertegnede - til 
afhentning og aflevering på Femø. Der kan bestilles bøger ved at sende mig en mail med ønskerne, lægge 
en seddel i min postkasse (Askhavnsvej 63) eller ringe til mig (29662852). 
Vi du låne bøger fra Femø Bibliotekspunkt kan du skrive en seddel med titel + bogens nummer (står på 
stregkoden bag på bogen), når du låner – eller kontakte mig for en aftale om åbningstid + hjælp. 
Som noget nyt har Femø Bibliotekspunkt og Nakskov Bibliotek indgået en aftale om fast levering af bestil-
te materialer hver onsdag. Aflevering af lånte materialer skal fortsat ske til mig. 
            
                                                                                                                    Med venlig hilsen Chris  

Femø Bibliotek 

I starten af 2019 indstillede et enigt ø-kontaktudvalg til byrådet, at der skulle arbejdes på en ny færge til 
Femø. Der blev nedsat et færgekommissorium bestående af ét medlem fra hver ø samt to repræsentanter fra 
færgeriet samt overfartslederen. 
Det er besluttet, at der skal udarbejdes en grundig analyse af behovet for en ny færge og der arbejdes bl.a. 
med befolkningsprognoser, status på nuværende erhvervsvirksomheder/landbrug, pendlere (til og fra øen), 
antal sommerhuse, flexboliger, hjemmeplejebehov, større arrangementer, turisme fremadrettet, m.m.  
I forhold til færgeriet: status på nuværende materiel (færge + færgeleje), drift-vurdering, drift-budget, regn-
skab foregående år, belægning på afgange, type af færge og finansiering. 
                                             
                                                                                                                                                             Chris 

Ny færge til Femø. 

Mindeord. 
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Papir, glas og metal hver 5. uge, fredag, 11-10, 15-11   
Dagrenovation Nørreby: Ulige uger   
Dagrenovation Sønderby: Lige uger  

 
Storskrald:  1/4 - 31/10   Onsdage 15  -  17 
   1/4 - 31/10  Lørdage 10 - 13 
1. lørdag i mdr. 1/11 - 31/3 Kl. 10 - 13 

Afhentningstider for skrald: 

                                  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 33,0 

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 36,0 

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 74,6 

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 13,1 

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 40,5 

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 56,9 

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 17,0 103,7 

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  

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 Povlsen 
Issemosevej 23 
2328 3230 
 

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 
 
 

mailto:info@femoearkiv.dk
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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 

 

 

 

 

DIN REKLAME HER ? 

Kontakt Talerøret : 
Skriv til taleroret@gmail.com eller 

kontakt Georg Brack,  
telefon 2966 0803 

 

 

Sommer åben 
Hverdage 14.00 - 20.00 
Weekend  12.00 - 20.00 

Betaling kun med kontanter 

mailto:jlr@larsen.mail.dk
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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 Ulrik Andreasen på tlf. 2053 7755.  
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 Ulrik Andreasen, Stovbyvej 18, 2610 Rødovre. 
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: 
 
Ulrik Andreasen, ansvarshavende redaktør 
Hans Jakob Varming, grafik 
John Larsen og Birte Harritsø, tryk og forsendelse 
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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September Oktober November 

Onsdag 4. kl.14:00 
Sommermøde 
Femø Pensionistforening 
Præstegården 

Torsdag 3.kl. 14-17 
Strikkecafe 
Præstegården 

Lørdag 2. kl. 19:30 
Vildtspil 
Femø Jagtforening 
Femø Kro 

Torsdag 5. kl.14-17 
Strikkecafe  

Præstegården 

Tirsdag 8. kl.16-18 
”Stærke kvinder, kønne mænd 
og farverig selviscenesættelse” 
Femø Kulturkreds 
Maribo Bibliotek 

Tirsdag 5. kl.16:30 
”Sig det med neger” 
Femø Kulturkreds 
Maribo Bibliotek 

Fredag 13. kl. 19:00 
Beboermøde 
”Høkersituationen” 
Femø Beboerforening 
Femø Kro 

Onsdag 9. kl.13-16 
Damernes Butik kollektion 
Femø Pensionistforeningen 
Præstegården 

Torsdag 28.kl. 14-17 
Strikkecafe 
Præstegården 

Mandag 31. kl. 14 
Gymnastik 
Femø Idrætsforening 
Femø Kro (ny afd.) 

Torsdag 17. kl. 14-17 
Strikkecafe 
Præstegården 

December 

 
Lørdag 19.kl. 7-14  
Årligt fiskemesterskab 
Femø Idrætsforening 
Ved Det Gule Magasin 

Onsdag 4. kl. 16 
”Dansk, som de talte det i  
Matador” 
Femø Kulturkreds 

 Torsdag 31.kl. 14-17 
Strikkecafe 
Præstegården 

Torsdag 12.kl. 14-17 
Strikkecafe 
Præstegården 

Begivenhedskalender Efterår 2019 

Næste blad  
udkommer  

Primo december 

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 


