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 NR. 4 - 2019 24. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

Demonstration foran Maribo rådhus. 

Øboer fra Femø, Fejø og Askø-Lilleø samledes foran  
Maribo Rådhus for at demonstrere mod færgebesparelserne. 
Læs mere om situationen på side 7. 



 

Talerøret nr. 4 2019 - Side  2 

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  
John Larsen 

Lis Rye  og Jørgen Larsen Eileen Christensen og  
Asger Thomsen 

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 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 Birthe og Bo Havsland 

Peder G. S. Johansen Tonny Borre Larsen  

Nina og Per Nielsen Ib Rommelhoff  

Malene Hessov og  
Morten G. Hansen 

Jette og Poul Rosenberg  
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Redaktionens indlæg 2 Fadderskaber 

3 Redaktionen 

4 FBF Formandens indlæg 

5 Cykelruter 

6 Nye Naboer 

7 Økontakt/fartplanudvalg 

8  Femø Jazz / Røde Kors 

9 Femø kulturkreds 

10 Lille Strandgård 

11 En gyser fra Femø 

12 Nyt fra FJF 

13 Strikkecafe 

14 Kirkesiden 

15 Lokalhistorisk arkiv 

16 FIF 

17 Små øer-store muligheder 

18 Fælles spisning 

19 Oversigt foreninger m.m. 

20-22 Annoncer 

23 Kolofon 

24 Aktivitetskalender 

Nu med Jeanette og Jørgen om-
bord. 
…..og vi råber HURRA, som vi 
lovede i Talerør nr. 3 2019, hvis 
nogen byder ind på ulønnede jobs 
her i redaktionen. Først kom Jør-
gen Larsen, sikkert kendt som 
tidligere formand og nu som 
sølvdrengen med smykkerne. 
Jørgen skriver og redigerer og 
lever fint op til vores krav – ikke 
journalist og slet ikke IT-ekspert 
– men glad og talentfuld amatør. 
…….og så endnu et HURRA for-
di Jeanette stødte til, så vi nu har 
en trio til at færdiggøre, uddele 
og forsende bladet. Jeanettes 
spidskompetence i teamet er, at 
hun kan en del med IT.  
Vi har holdt vores første møde i 

Talerørsgruppen, hvor også 
Georg, Hans Jakob og Ulrik del-
tager sammen med de to HURRA
-medarbejdere nævnt ovenfor 
samt Birte og John fra afslutter-
trioen. 
Vi snakkede om samarbejdsform 
og opgavefordeling og aftalte, at 
vi vil mødes når vi gør klar et nyt 
nr., og drøfte lidt om det forrige – 
og ideer til, hvordan vi bedst får 
fremstillet et godt blad. Du er 
velkommen til at sende forslag 
og ønsker til:   
Taleroret@gmail.com  

Kontingent / Abonnement 2020 
Det er nu tid til at betale kontingent eller abonnement for 2019. 
Et medlemskab af beboerforeningen koster 200 kr. Betalingsfrist er 1. februar 2020, hvis man vil opnå 
stemmeret til FBF generalforsamling.  
Et medlemskab inkluderer abonnement på Talerøret. 
Et Fadderskab koster min. 100 kr. 
Ved betaling af fadderskab støtter man udgivelsen af Talerøret. 
Et abonnement på Talerøret koster 125 kr. 
Forsendelse af Talerøret udenfor Femø koster 100 kr. 
 

Sådan betaler du: 
Det samlede beløb indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank: 5359 0244817 
Via din netbank overfører du det samlede beløb. Benyt muligheden for tilvalg med supplerende tekst,  
hvor du skriver, hvad indbetalingen dækker.  F.eks: 
2 medlemsskaber : 400 kr, 1 fadderskab 100 kr. og forsendelse af Talerøret(til adresse uden for 
Femø)  100 kr. (ialt 600 kr. i dette eksempel). 
Husk at skrive navn og adresse på, hvis din netbank ikke gør det automatisk. 
Du kan også betale kontant efter aftale med Marie Jakobsen 20 21 02 60 

De 5 ”eftertænksomme” er et nyt tiltag i Talerøret, som vi vil bringe 

som et tema en tid fremover. Vi vil i de kommende numre af Tale-

røret, også prøve at komme lidt ud ”i hjørnerne” af vores ø, med de 

5 spørgsmål. Vi vil selvfølgelig være opsøgende, men netop dig vil 

vi også gerne stille disse spørgsmål. Så derfor er du meget velkom-

men til at kontakte Jørgen, og få udleveret et skema med ”de 5 Ef-

tertænksomme” spørgsmål. 

Nyt tiltag i Talerøret 

mailto:Taleroret@gmail.com
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Femø Beboerforening 
Formandens indlæg 

 
 

Det sejler 
Når man er Femøbeboer (fuldtid 
eller deltid) oplever man ind i 
mellem – og desværre ganske 
ofte – at det man troede eller for-
ventede var faste holdepunkter – 
det sejler. Sådan er det igen gået 
for vores færgefart. Vi var  
blevet lovet/stillet i udsigt, at der 
ville være ro omkring økonomi 
og drift af færgen i en længere 
periode, efter en større sparerun-
de for nogle år siden.  
Nej – der blev ikke indgået en 
bindende kontrakt, men tilkende-
givet et politisk løfte. Sådan  
nogen er det klogt at tage med en 
ordentlig skefuld salt. Det har 
også den seneste sparerunde vist 
os. Det er ikke fair, men udtryk 
for en urimelig dårlig behandling 
af øboere. I kan inde i bladet læse 
mere om planerne, om Femøbo-
ernes flotte protestdemonstration 
ved Rådhuset i Nakskov og om 
den kommende indsats fra Femøs 
dygtige og ihærdige repræsentan-
ter overfor Lolland Færgefart og 
Lolland Kommune: Chris  
og Inge-Lise.  
Færgen sejler fortsat – og efter 
den hidtidige færgeplan indtil 
foråret. Det ser nu ud til, at Lol-
land Færgefart er indstillet på at 
sikre femøboerne sene afgange 
fra Kragenæs, så det er muligt at 
deltage i aften-arrangementer på 
”fastlandet” i et vist omfang. 
Jeg er meget opmærksom på, at 
vi, der er øboere på deltid 
(fritidshusejere) ikke bliver ramt 
nær så alvorligt af forringelser og 
problemer med færgefarten, som 
de fastboende.   
 
Jeg er også meget opmærksom 
på, at Lolland Kommune ikke 
sejler i penge. Jeg blev faktisk 
forarget/krænket, da jeg ved et 
busstoppested i hovedstadsområ-
det stødte på en reklame for bit-
ter.  
 

Jeg tog et billede - et amatørfoto, 
som er sat ind her.  
Man kan endda –  
uskarpt - se amatørfotografen.  

Budskabet i reklamen er, som jeg 
læser det, at det er billigt at bo på 
Lolland og man kan endda få 
havudsigt. Så vidt så godt – også 
for bosætning. Men så tilføjes 
der, for at sælge Fernet-Branca 
”Life is bitter” eller oversat – det 
er surt at bo på Lolland. Fernet -
Branca puster med sin smagløse 
reklame til fordomme om, at det 
er ”nederen” at bo på Lolland. 
Reklamen kan måske udlægges 
anderledes, men jeg vil ikke drik-
ke deres sprøjt! 
 
Et af vores faste holde- og sam-
lingspunkter – Det Gule Maga-
sin, Havnehøkeren - står nu 
tomt, mørkt og trist på havnen. 
Vi sparer alt hvad vi kan – også 
strømforbrug i og på bygningen, 
mens vi arbejder ihærdigt for at 
sikre dagligvareforsyning til 
Femø på kort og længere sigt.  
Beboerforeningens bestyrelse har 
nedsat en ”høkergruppe” til at 
arbejde med løsninger inden for 
de rammer, som bestyrelsen ud-
stikker.  

Gruppen arbejder primært for at 
sikre forsyning med dagligvarer 
til fastboende i vinterperioden fra 
en butik, hvor man henter/køber 
varer, men også et mødested, 
hvor der hygges, snakkes og hvor 
der er kaffe på kanden og hjælp 
til at bestille varer. I vinterperio-
den må vi acceptere kort åbnings-
tid. 
I sommerperioden ønsker vi læn-
ge åbent alle dage i en udlejet 
butik, så sejlere, sommerhusgæ-
ster og andre turister køber ind. 
Det enkle ønske om helårsudlej-
ning af forretningslokalerne – 
som de 2 seneste høkerpar -  
kniber det med interessen for 
blandt ansøgerne. Det har noget 
med økonomi at gøre, som vores 
rådgivende eksperter også har 
påpeget".   Derfor arbejder vi på 
en ”blandingsmodel”.  Det er 
desværre noget mere kompliceret 
end at aftale en årlig leje med en 
enkelt helårshøker. 
Derfor tør vi stadig ikke sætte 
dato på, hvornår en løsning kom-
mer i havn. 
 

Stenbideren på havnen er ikke 
glemt, men vi venter – fortsat - 
på godkendelse fra Kystdirekto-

ratet, ligesom vi gør med vores 
planlagte legeplads for børn ved 
havnen. Kystdirektoratet ligger 

underdrejet efter udflytningen. 
Man kan mene forskelligt om ud-
flytning af statsinstitutioner. 

Grundlæggende synes jeg det er 
en god ide at få spredt arbejds-
pladser til områder, hvor der 

mangler beskæftigelse. Men man 
undgår ikke overgangsvanske-
ligheder og produktionsfald un-

der - og i en periode - efter ud-
flytningerne. Det sejler stadig til 
irritation for os og andre, der ven-

ter på svar. 

         Ulrik 
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I november 2016 var der opstart-møde, for et  
projekt som bliver kaldt Naturlandet Lolland–
Falster. Der blev inviteret aktører fra både Lolland, 
Falster og øerne. På opstart-mødet kunne man til-
melde sig et af de 4 interesseområder, cykling, van-
dring, ridning eller kajakroning. Der var efterfølgen-
de en møderække som blev afsluttet i april 2017.  
 
Jeg tilmeldte mig emnet vedr. cykelruter, og det er 
en opfølgning af dette projekt, at der nu også er ble-
vet sat skilte op, som leder cykelturister rundt i  
yderområderne på Femø. Ruten rundt på øerne er 

markeret med et ikon med en færge.  
Og når man møder disse skilte om cykel ruter rundt 
på Lolland og Falster er der et nyt ikon for hver ru-
te / cirkel, som kæder sig sammen på hele Lolland 
og Falster. 
Det er et projekt, som der er givet penge til fra Nor-
dea Fonden, og også den samme pulje som giver 
penge til sheltere rundt på Lolland og Falster, og 
dermed også de 3 øer Askø, Fejø og Femø. Shelterne 
var et ønske fra både cykel, kajak og vandregruppe. 
Kystdirektoratet er desværre lidt kritisk vedr. place-
ring af sheltere på øerne, men det arbejder vi stadig 
videre med På det tidspunkt hvor vi arbejdede med 
det, var den nationale gennemgående cykelrute lige 
blevet fjernet fra nord Lolland til syd om Lolland. 
Derfor gav det god mening at lave en del cykelruter i 
stedet for, som kæder sig sammen i hele Lolland og 
Falster, så der også bliver ledt cykelturister op i vo-

res område. Og for at øerne ikke skal glemmes, bli-
ver der skiltet med ruter som fører ud på alle 3 øer, 
som en naturlig fortsættelse af ruterne på 
”fastlandet”. 
Dette bliver markeret med store skilte for hver ny 
rute, og derved hele tiden fører cykelturisterne vide-
re til næste rute.  
Dette tiltag vil føre til øget turisme i hele Lolland og 
Falster, og dermed også de 3 øer. Og så må vi jo 
krydse fingre for, at der er kapacitet nok på øernes 
færger, til dette tiltag også. 

 
Alle markerede ruter rundt på Lolland, Falster og 
øerne, er bevidst lagt ud i yderområderne i de enkel-
te lokale områder, så cykelturisterne ved at de kan 
køre den vej uden at havne i en blindgyde.  
 
Det havde været en stor fordel, at de store oriente-

ringstavler over ruterne, var blevet opsat samtidig 

med at skiltene rundt på ruterne blev opsat. Så ville 

det være nemmere for alle, at se meningen med hele 

projektet fra starten. Det har ifølge Bo Rasmussen, 

konsulent for hele projektet, ikke været muligt, da 

fremstilling og opsætning af skiltene, skal passes ind 

imellem andre gøremål. Så vi må bare være lidt tål-

modige, og glæde os til det færdige resultat, til glæ-

de for kommende cykelturister. 

 
      Jørgen Larsen 

Cykel ruter Lolland og Falster rundt. 

De 5 eftertænksomme 

Ebbe Jacobsen 

Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 

taget i dit liv. 

At blive landmand på Femø 

 
Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
Dronningebesøget. 
 

Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
Da mine piger blev født. 
 
 
Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
At leve på Femø. 
 
Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
At Femø ikke går mere tilbage, end det er nu. 
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På Bosætningsmødet d.18/9 for-
talte Anja om kampagnen ”Nye 
naboer – mere øliv” og fremlagde 
resultatet af tilflytterundersøgel-
sen med fokus på Femøs svar. I 
fællesskab lavede vi en liste med 
opgaver og nye forslag, som I 
helt sikkert vil komme til at høre 
mere om hen ad vejen. 
Her og nu vil vi fremhæve tre af 
initiativerne: 
 
Hans Jakob er ved at samle mate-
riale til produktion af små film 
om Femø. Alle der ligger inde 
med kortere eller længere klip 

med Femø opfordres kraftigt til at 
kontakte Hans Jakob, så vi kan få 
så alsidigt et materiale at arbejde 
ud fra som muligt.  
 
De nyeste tilflyttere til øen har 
oplevet at få besøg af Jens-
Frederik Dinesen med en tilflyt-
tergave i form af en ”Femø fund” 
mulepose med lidt materiale  
om øen. 
Som nok mange har bemærket, 
har Chris oprettet et fint ejen-
domskontor på et vindue på hav-
nekontoret. Det var en stor dag, 
da der kunne sættes solgt skilt 

henover et af husene. Alle, der 
gerne vil udleje eller sælge må 
meget gerne sende besked til  
info@femo.dk, så det kan blive 
annonceret. 
 
Alle, der deltog i mødet d. 18/9 
var også inviteret til dette møde 
d. 29/10 sammen med Turbo ud-
valget. Gruppen vil fremadrettet 
fungere som ”tænketank” for bo-
sætningsgruppen.  
                                                                                                                           
    Ref: Birte og Inge-Lise 

Så blev det Femøs tur til at få besøg af bosætnings-
konsulent Anja Bech-Knudsen (SADS). Anja fik 
set meget af øen og hilst på mange femøboere, bå-

de efter aftale og som vi tilfældigt mødte på cykel-
tur. Vi havde et godt møde om bosætning med ti 
deltagere. Anja fik et meget positivt indtryk af 

Femø og femøboere, som det også fremgår af hen-
des tekst i vores interne Facebookgruppe/Nye na-
boer – mere ø-liv.  

Anja: 
 
Så kom jeg endelig til Femø! 
I det mest fantastiske lune septembervejr var jeg et smut på besøg hos Inge-Lise og Birte, og alle de andre 

skønne femøboere☀  
Det var to rigtig dejlige dage, med masser af input og møder med øboere, der i den grad tog imod med en 
ægte hjertelighed og interesse. 

Anja Bech Knudsen ved Dodekalitten i Kragenæs 

Initiativer fra Bosætningsmødet 

Sammenslutningen af Danske Småøer (SADS)holdt det årlige repræsentantskabsmøde den 1-3-november 
i Odense. Formandens time berører altid aktuelle emner og sager fra øerne, med efterfølgende livlig debat. 
Ø-runden giver også en masse information om hvad der aktuelt rører sig på øerne. 
Ud over fuld implementering af landevejsprincippet blev det besluttet at udpege helårssamfund, klimasik-
ring og bæredygtighed som overordnede fokuspunkter, de næste 3 år. 
Læs endvidere et fyldigt referat af repræsentantskabsmødet i det næste nummer af Ø-posten. 
  
              Venlig hilsen Birte 

mailto:info@femo.dk


 

Talerøret nr. 4 2019 - Side  7 

For år tilbage sov vi nærmest med 
støvlerne på op til de årlige bud-
getforhandlinger i kommunen. I 
denne valgperiode var vi blevet 
lovet ro på færgefarten. For at væ-
re på den helt sikre side fik vi i 
Økontaktudvalget ført til proto-
kols, at vi anmodede om, at bespa-
relser ikke skulle ramme færgerne 
med den ekstra begrundelse, at 
færgedriften i 2019 har været me-
get ustabil. Så vi blev noget lange i 
ansigterne, da vi blev gjort bekendt 
med, at der var planlagt færgebe-
sparelser på Teknisk Udvalgs bud-
getforslag. 
For at gøre en lang historie kort 
protesterede alle småøerne det 
bedste, vi havde lært. På Femø 
holdt vi borgermøde med to dages 
varsel, hvor der mødte næsten 1/3 
af øens fastboende op og udstyrede 
os med mange gode argumenter. 
Repræsentanter fra Askø-Lilleø, 
Fejø og Femø tog til byrådsmøde i 
rigtig god tid, så vi kunne komme i 
dialog med byrådsmedlemmerne 

på vej ind. Det blev en flot manife-
station. Færgebesparelserne blev 
grundigt behandlet på de sociale 
og i de lokale medier, både i Fol-
ketidende, radioens P4 og TVØst. 
Folketidende bragte en leder med 
titlen ”Nye færgebesparelser en 
hån mod vore øer”. 
På trods af alt dette blev budgettet 
med færgebesparelserne godkendt 
på byrådsmøde d. 31/10. Det bety-
der, at færgerne skal sejle lang-
sommere for at spare brændstof, 
dog ikke på pendlerafgangene, og 
der skal kun være én færge i bered-
skab om natten, nemlig Femøsund, 
som skal ligge i Kragenæs.  

Eneste indrømmelse er, at HVIS 
der kommer overskud på driften, 
skal det investeres på færgeområ-
det i samarbejde med Ø-
kontaktudvalget. 

Da vi fik udkast til nye sejlplaner, 
blev vi igen forskrækkede! Bestil-
lingsfærgerne sent om aftenen var 
taget ud, for at hviletidsbestem-
melserne kan overholdes, når Fe-
møsund skal være beredskabsfær-
ge med ”natlogi” i Kragenæs. 
Overfartsleder Max Møller Chri-
stensen har dog tilkendegivet, at 
der skal findes en løsning vedr. 

mulighed for sen aftenfærge til og 
fra Femø. Det er tillige aftalt, at 
pendlerfærger ikke skal sejle lang-
sommere, men også fremover be-
regnes til at vare 50 min. 
  
Vi fik afværget en midlertidig sejl-
plan fra d. 15/12 2019  - 1/3 2020, 
så den gældende sejlplan forlæn-
ges indtil en ny fartplan træder i 
kraft d. 1/3 2020, hvor den nye be-
redskabsordning skal indføres. 
"Grøn sejlads" (ca. 5 minutters 
længere overfart for Femøs ved-
kommende) indføres per 15/12 
2019. Vi har lovet på passagerer-
nes vegne at bære over med små 
forsinkelser, da der ved nogle fær-
geafgange vil være meget kort tid i 
havn. 
  
Hvor meget diesel der vil blive 
sparet, og hvilke konsekvenser den 
nye beredskabsordning vil få, vil 
blive evalueret i Ø-
kontaktudvalget i løbet af 2020. 
  
Færgefarten er det vigtigste, men 
vi har mange andre emner til be-
handling i Økontaktudvalget. Dem 
vender vi tilbage til i 2020. 
  
Venlig hilsen Chris og Inge-Lise  

Nyt fra Økontakt og fartplanudvalg 

 
Statsminister Mette Frederiksen 
nævnte i sin åbningstale, at der er 
problemer med tilliden i det dan-
ske samfund. Hun nævnte et ek-
sempel med, at der er kommet 
videoovervågning ved jordbær-
boderne. En jordbærbod på Femø 
kunne virkelig være et skønt til-
tag, men videoovervågning behø-
ver vi heldigvis ikke. Der er ble-
vet solgt meget Femø Æblemost 
fra vores lille bod på Kirkehæl-
devej 33, og det fryder os virke-
lig, at ALLE betaler. Så vores 
tillid til hinanden på Femø har 
det godt  

   Inge-Lise 

Demonstration foran Maribo Rådhus Årets æblemost blev presset på havnen. 
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Femø Jazz Festival 

Traditionen tro blev alle, der var hjemme eller på besøg på Femø den første søndag i oktober, bedt om at 
give et bidrag til Røde Kors. Tre hold bestående af Agnete og Tage Andersen, Kirsten Gissel,  
Marie Jakobsen og Georg Brack var rundt på hele øen i godt vejr og sluttede af med en lille, hyggelig 
frokost - altså for egen regning! Indsamlingen gav i år på Femø i alt 2777 kr.  
På Røde Kors’ hjemmeside kan man se, hvad Røde Kors kan give for 1000 kr.: 

6 måneders støtte til en voldsudsat kvinde og hendes børn 
365 dage med rent drikkevand til 37 mennesker i nød 
Mad til en hel familie i fire måneder 
Presenninger, der giver 10 familier ly og beskyttelse mod vind og vejr 
Varme tæpper til 20 katastroferamte børn 

Røde Kors siger tusind tak for indsatsen og for alle bidrag – vi kommer igen d. 4. oktober 2020                                                                                            
             

            Inge-Lise Bisted, koordinator 

Generalforsamlingen er vel overstået, og den nye 
bestyrelse har konstitueret sig. Vi var 14 personer til 
stede i Præstegården på Femø den 2. november, og 
vi takker for deltagelse og spørgelyst. Mickey Peter-
sen og Søren Schmidt-Petersen blev valgt ind i be-
styrelsen med alle stemmer. Lene Arevad valgte at 
gå ud af bestyrelsen efter mange gode år, hun  
vil heldigvis stadig gerne hjælpe til. Grethe Kansing 
kunne desværre ikke være til stede. Tak til Inge-Lise 
Bisted for at være dirigent.  
 
Bestyrelsen er nu som følger: 
Jørgen Vad, formand 
Torben Christensen, næstformand 
Grethe Kansing, kasserer 
Asger Fanning 
Laura Bisted Jacobsen 
Søren Schmidt-Petersen 
Mickey Petersen 
Sif Wogsteen - suppleant 
 
Den 12. november var tre repræsentanter fra besty-
relsen, Jørgen, Asger og Laura, til et meget kon-
struktivt møde med Lollands borgmester.  
Mere om dette møde i næste Talerør, men vi opleve-
de en borgmester, der gerne vil støtte op om festiva-
len. 
 
Vi kan nu også løfte sløret for, at Jazz Five giver den 
gas på Bryggen, når vi afslører programmet i starten 
af marts. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 
Sæt kryds i kalenderen onsdag den 4. marts. Og ikke 
nok med det. Bandet spiller selvfølgelig også på-
Femø til sommer.  

 
 
Med det første band klar til plakaten, har vi nu sat 
billetter til salg til en særlig julepris. 1.200 kr. inkl. 
medlemsskab af Foreningen Femø Jazz. Gå ind på 
vores Facebook-side og tryk på "køb nu"-knappen, 
så kommer I til siden, hvor I kan købe billetter. Må-
ske en julegaveidé? 
 
Femø Jazz Festival takker alle frivillige og samar-
bejdspartnere fra Femø og fra fastlandet for et fabel-
agtigt 2019. Uden jer ingen festival. Vi glæder os 
allerede til næste år. Glædelig jul og godt nytår. 
 
         
       /Laura 

Street parade 2019 

Årets Røde Kors indsamling på Femø 
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Vi gentager: alle er velkomne til at 
deltage i et eller flere af kultur-
kredsens arrangementer og/eller i 
læsekredsen.  
Her i efteråret har vi haft stor for-
nøjelse af bibliotekets gratis fore-
drag. Det var utrolig interessant at 
høre museumsinspektør Tine Niel-
sens Fabienke fortælle om Kristian 
Zahrtmanns billeder i lyset af den 

aktuelle udstilling ”Queer, kunst 
og lidenskab” på Fuglsang Kunst 
museum, hvor der vises og fortæl-
les om billederne ud fra en helt ny 
vinkel.  
 
Foredraget ”Sig det med neger” 
lyder nok i manges ører provoke-

rende i selve titlen. Det var vold-
somt at se de stereotyper, der blev 
skabt af den hvide mand i 
”racismens tid” frem til efter 2. 
verdenskrig, hvor FN og menne-
skerettigheder blev ”opfundet”. Og 
det var meget tankevækkende at 
se, hvordan stereotyperne lever 
videre i vores tid.  
Foredragsholder Søren Hein Ras-

mussen understregede, at ordet 
”neger” aldrig har været neutralt, 
men er kommet ind i sproget via 
portugisisk i betydningen ”slave”.  
 
I læsekredsen har bl.a. værker af 
Siegfried Lenz underholdt os godt. 
Efterårets højdepunkt var uden 

tvivl Britta Linders oplæg om 
græsk litteratur. Britta er en glim-
rende formidler og vi blev godt 
klædt på til at læse ”Hundens 
mor”, en moderne, græsk bog, som 
sidegevinst fik vi både indblik i 
græsk historie og kultur. 
I juleferien skal vi læse en moder-
ne, russisk bog, ”Ved glemslens 
rand” af Sergej Lebedev, for i det 
nye år starter vi med at sætte fokus 
på russisk litteratur. Julie Bisted 
Jacobsen, som studerer østeuropæ-
iske studier på Københavns Uni-
versitet, kommer og holder oplæg 
om russisk litteratur torsdag d. 
30/1. Selv om man ikke får læst 
bogen, er man meget velkommen 
til at dukke op. ”Kammerat Napo-
leon” af George Orwell bliver den 
næste bog i rækken. Den er kendt 
som en politisk fabel om Stalin og 
sovjettiden, og det bliver spænden-
de at finde ud af, hvad den siger os 
i dag.  
Læsekredsen kører nu på 12. år, 
noget af det vi morer os allermest 
over, er, hvor forskelligt vi kan 
opleve bøger, hvor uenige vi kan 
være uden at den gode stemning 
går fløjten, og hvordan vi næsten 
altid kan trække tråde til Femø. 
Kontakt Inge-Lise, 2192 0276, bi-
stedjacobsen@gmail.com, Kirke-
hældevej 33 hvis du vil vide mere 
eller være med til noget. Tag gerne 
din nabo med. 
                              
           Inge-Lise Bisted 

Femø Kulturkreds 

Dronning Christina i Palazzo Corsini (1908) 

De 5 eftertænksomme 
Anna Greenå 
 
Hvad er en af de bedste beslutnin-
ger, som du har taget i dit liv. 
Den er svær at svare på. Jeg synes 
altid andre har taget beslutninger 
for mig, men min 70 års fødsels-
dag holdt jeg på tilskuerpladserne 
i Boxen i Herningerning Her-
ningH. Det var til en landskamp 
med vores herrehåndboldhold - 
jeg nød det.   
 
Hvad er en af dine bedste oplevel-
ser på Femø. 
Da jeg er kommet til Femø på 

grund af Jazz-Festivalen (1. gang i 
1982), må det helt klart være ople-
velser i teltet med gode orkestre. 
Jeg husker især en flot afslutning 
søndag aften med ”Jon”, der spil-
lede trompet. 
 

Hvad er en af de bedste oplevelser 
i dit liv. 
Jeg har altid ønsket at komme til 
New Orleans, og det lykkedes i 
2014. Det var en fantastisk tur, 
hvor vi både så sumpen og alliga-
torer og Bourbon Street med mas-
ser af god jazzmusik og sjove 
mennesker.  

 
Hvad er en af de ting der gør dig 
mest tryg i dit liv. 
Da jeg bor på Femø er det nok, at 
jeg ikke skal være nervøs for ind-
brud. Det er også trygt at have en 
dejlig familie og venner, der er der 
for mig. Jeg må heller ikke glem-
me min hund Tinka. 
 

Hvad er et af dine største ønsker 
for Femø. 
Gerne en ny færge, når den gamle 
ikke kan mere, og at øen igen får 
en købmand. Begge dele nødven-
dige for at vi kan få nogle nye be-

mailto:bistedjacobsen@gmail.com
mailto:bistedjacobsen@gmail.com
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 Badebroen ved sommerhusområdet 

Lige som det er en fast tradition, at 
badebroen ved sommerhusområdet 
bliver sat op Pinse lørdag, er det en 
lige så fast tradition at den bliver 
nedtaget, den sidste lørdag i efter-
årsferien, når sommerhusejerne alli-
gevel skal til generalforsamling i 
grundejerforeningen om eftermidda-
gen. 
Som alle jo sikkert ved, blev der 
indkøbt en flot ny badebro i år, som 
blev opsat af folk fra firmaet hvor 
den blev købt. Opsætningen var 
selvfølgelig under overvågning af et 
par af os fra bestyrelsen, og det var 
derfor spændende hvordan det ville 
gå med nedtagningen. Men det gik 
rigtig fint, og de fleste af elementer-
ne var lidt lettere at håndtere, end 
elementerne på den gamle bro. 
 
  Medlem af bestyrelsen 
      Jørgen Larsen 

Stig Hansen, som har været formand i grundejerforeningen Lille Strandgård i en længere årrække, er ”gået 
fra borde”, og har derved overladt ”roret” til en ny og frisk ”ung mand” Henning Helwing, som blev ind-
stillet til posten af en samlet bestyrelse, og blev valgt enstemmigt på generalforsamlingen lørdag d. 19. ok-
tober. Og derfor blev der samtidig valgt en ny kasserer, Jens Jacob Teislev, da det var det job Henning 
Helwing havde i den gamle bestyrelse. Det er ikke på alle poster der har været udskiftning, da Erik Ander-
sen og Jørgen Larsen stadig er bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter som deltager i møderne er Ole Bryde 
Jensen og Peter Roslyng. 
 
            Bestyrelsesmedlem Jørgen Larsen 

Ny formand for grundejerforeningen 
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Det var en mørk og stormfuld aften. Der var næsten 
mennesketomt i gader og stræder, og vinden peb i 
sejlene på den lille færge Femøsund, som var fyldt 
til bristepunktet på vej til Femø, ude midt i Små-
landshavet. Et meget pligtopfyldende færgepersona-
le, tager sig af alle på overfarten, så alle er helt tryg-
ge på turen. 
 

Men selv om det var en mørk og stormfuld aften 
skinnede der lys ud fra vinduerne i rådhuset, hvor 
både repræsentanter fra Lolland kommune og Lol-
land Færgefart var samlet i ly af mørket. Alle ser 
meget bekymret på hinanden, efter at de har kigget 
ned i den næsten tomme pengekasse. 
 
De havde imidlertid fået en god ide, som de måtte 
føre ud i livet. Vi sejler bare en lille smule langsom-
mere til Femø, og laver lidt færre afgange, så har vi 
reddet hele økonomien, og det går jo derved kun ud 
over en meget lille del af Lolland kommunes ind-
byggere. (Øen Femø er en del af Lolland kommune) 
Men ikke alle i den forsamlede gruppe var helt eni-
ge. Ja, men er det nu ikke forkert at de få indbyggere 
skal redde hele økonomien for resten af kommunen. 
Femøboerne ved vel også at alting i landet skal gå 
stærkere. Man er jo bl.a. ved at indrette togskinnerne 
i hele landet, så man kan køre betydeligt stærkere 
med togene. 
 
 

 
Ja - indvender en anden i gruppen - det med økono-
mien er jo bare noget vi ved internt, vi gør det jo i 
virkeligheden, kun for at hjælpe på den grønne om-
stilling, og det vil Femøboerne da kun være stolte af, 
at de kan gå foran i kampen for et bedre miljø. Og så 
har de jo endnu bedre tid til at sidde på færgen, og 
klappe hinanden på skuldrene, med tanken om hvad 
de gør for miljøet. 
 
Ja men - er der en anden i forsamlingen som indven-
der - hvad tror du de tænker om de meget store tom-
me busser, som holder ved færgelejet, når de holder i 
opmarchbåsen til færgen, og som for det meste kører 
igen, inden færgen kommer i land. Det skal du ikke 
bekymre dig om -svarer en tredje - de ser ikke bus-
serne, de har rigeligt med at tænke over om der er 
plads på færgen, når den også skal fyldes med lastbi-
ler, landbrugsmaskiner og store håndværkerbiler. 
Hvad nu - var der en indvending mere - hvis Femø-
boerne opdager at der er ved at blive gravet en tun-
nel til Tyskland, og planer om en fremskudt havn til 
Langeland, for at det også skal være meget hurtigere 
at komme til Tyskland og Langeland? Bare rolig, 
den mulighed vil de slet ikke tænke på, og de tager 
slet ikke så langt væk, da de skal nå den sidste færge 
til Femø, som sejler hjem tidligt på aftenen.  
 
Og hvad nu, når de opdager at der slet ikke bliver 
sparet penge ved dette tiltag - var der endnu en ind-
vending. Bare rolig, Femøboerne er et meget stolt 
folkefærd, og når vi nu har sagt til dem, at de redder 
klimaet og hele den grønne omstilling for resten af 
kommunen, så vil de glæde sig så meget over det, at 
vi slet ikke vil høre fra dem.  
 

Skrevet af en - trods alt - optimistisk Femøbeboer, 
Jørgen Larsen (Fluen på væggen) 
 
Moralen er: På trods af ”en enkelt stormfuld aften” 

med mørke skyer, vil solen igen komme til at skinne 

over den lille ø midt ude i Smålandshavet, med en 

ukuelig befolkning af Femøbeboere. 

En gyser fra Femø 
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Lørdag, den 2. november 2019 
kl. 1930 var der stor tilslutning 
til årets traditionelle ”Vildtspil” i 
salen på Femø Kro. Ca. 90 glade 
deltagere dystede om de mange 
gode præmier. Der blev spillet 
om: Krondyrstege, Ænder, Kam-
stege, Mørbrad og Kyllinger. Der 
blev gennemført 12 x 12 spil - 

med pause efter det 12. spil 
(herunder blev der solgt lodder 
til ”Amerikansk lotteri”) – slut-
tende med et særligt præmietungt 
25. spil. Der var god stemning og 
megen hygge i salen.  
Under spillet blev der udvist dyb 
koncentration  
(se stemningsbilleder nedenfor). 

Planlagte aktiviteter primo 2020: 
- 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. 
*) Jægerne vil – via mail medio december 2019 - blive inviteret med oplysning om dagens program og 
mulighed for tilmelding.  
 
 

Knæk & Bræk! 
FjF 

ER 

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

De 5 eftertænksomme 
Henning Grenaae 
 
Hvad er en af de bedste beslutnin-
ger, som du har taget i dit liv. 
Blandt flere  er det købet af Ask-
havnsvej 16 på Femø. 
 
Hvad er en af dine bedste oplevel-
ser på Femø. 
Det er at møde nogle af de gamle 
Femøboere og har dermed hørt 
mange historier fra verden og ikke 
mindst Femø. Mange af dem har 
og havde meget at fortælle og stort 
vid. 
 

Hvad er en af de bedste oplevelser 
i dit liv. 
Der er mange ting. Da vi brugte 
huset som sommerhus skulle jeg 
hver gang vi var på Femø besøge 
Chris og Flemming. Da boede de 
på ”Fredegården” og var så søde, 
så jeg har også fulgt med, da de 
fik Johanne og Holger. På det tids-
punkt havde jeg ingen børnebørn 
selv, så det var dejligt at følge lidt 
med i deres opvækst. De er nu ble-
vet et par søde unge mennesker 
med kærlighed til både mennesker 
og Femø – dejlig udvikling.  
 
 

Hvad er en af de ting der gør dig 
mest tryg i dit liv. 
Det er trygt at alle ens naboer ser 
over hækken og hegnet og hilser. 
Det er ingen tvivl om, at det ska-
ber tryghed.  
 
Hvad er et af dine største ønsker 
for Femø. 
Et af mine største ønsker for øen 

er, at vi får en købmand meget 

snart og at vi får lov til at beholde 

vores kirkegård som den står, eller 

næsten som den står i dag. Der er 

mange flere ønsker, men der skal 

jo også være noget til næste gang. 



 

Talerøret nr. 4 2019 - Side  13 

Strikkecafeen ændrer åbningstider. 

Jeg slukker og lukker for Degnestrædet 11, og takker for de 25 år Bjarne og jeg var Femøboere. 
Min nye adresse er:  Krambesvej 8, Lundehøje, 4895 Erindlev.  
Femøboere er meget velkomne, hvis I lige er på de kanter. 
Kh Kirsten 

I den nye sæson vil strikkecafeen ændre tider. Vi vil fortsat mødes lige uger, men fremover vil hver anden 
gang være tirsdag aftner kl. 19-22, eller torsdag eftermiddag kl. 14.17. Se datoerne i kalenderen bag på Ta-
lerøret eller på Femøs hjemmeside.  
 
For at deltage i strikkecafeerne behøver du ikke at kunne strikke. Vi hjælper gerne i gang, eller du kan lave 
andet håndarbejde. Vi mødes til samvær over en kop kaffe og glæden ved håndarbejde. Alle er velkomne.  

 
Hilsen  

Strikkepigerne. 
Kontakt: Birte tlf: 20344360, Erica tlf: 61783640, Jeanette tlf: 22167468  

Januar Februar Marts April 
  

Tors d. 9 kl 14-17 
  

Tors d. 6 kl 14-17 
  

Tors d. 5 kl 14-17 
  

Tors d. 2. kl 14-17 

  
Tirs d.21 kl 19-22 

  
Tirs d. 18. kl 19-22 

  
Tirs d. 17. kl 19-22 

  
Tirs d. 14. kl 19-22 

        
Tors d. 30. kl 14-17 

De 5 eftertænksomme 

Inge-Lise Bisted 

 

Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 

taget i dit liv. 

 

Det var at flytte til Femø. Jeg plejer at sige, at det 

var Kvindelejren og jobbet, der fik mig til øen, og 

kærligheden til manden og øen, der fik mig til at bli-

ve. 

 
Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
 
Det myldrer frem i mit hoved med fantastiske ople-
velser på Femø. En af de bedste var Børnenes jule-
træsfest 1983. Som ny lærerinde blev jeg inviteret 
med til festen. Efter dansen om juletræet var der 
smørrebrød med øl og snaps til juletræskomiteen, så 

jeg fik drukket mig mod til at byde en lokal ungkarl 
op til dans. Kim Larsens ”Papirklip” og ”Susan 
Himmelblå” er stadig vores yndlingsnumre. 
 
Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
 
At blive mor.  
 
Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
 
At være hjemme på Femø - allerede når man sidder 
på Femøsund, slapper man helt af. 
 
Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
 
Helt overordnet at Femø kan bestå og udvikles som 
et levedygtigt helårssamfund. Hvad det kræver, kan 
man bl.a. læse om i Femøs visionsplan. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
December  - Januar - Februar - Marts 

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.  

 
Fredag den 20. december …………………………………………………...……………..kl. 14.00 – 16.00 
Sang og Julehygge., Præstegården. 
Søndag d. 24. december………………………………………………...………….…...………….. kl. 11.00 

Høstgudstjeneste, derefter kaffe og kringle i Våbenhuset. 
Fredag den 10. januar ……………………………………………………………………...……….kl. 14.00 
Menighedsmøde vedr. Menighedsrådsvalg 2020, Præstegården. 
Fredag den 17. januar …………………………………………………………………..….kl. 14.00 – 16.00 
Sang, Præstegården. 

Søndag den 12. januar……………………………………………..…………………...………….. kl. 13.00   
1.s.e.h.3 k. 
Fredag den 14. februar ……………………………………………………………..……...kl. 14.00 – 16.00 
Sang, Præstegården. 

Søndag d. 9. februar…….. ………..………………………………………………..……….…..… kl. 13.00 
Septuagesima. Kaffe og fastelavnsboller 
Fredag den 20. marts ………………………………………………………………………kl. 14.00 – 16.00 

Sang, Præstegården. 
Søndag den 22. marts……….…………………………………………………………………..…...kl. 13.00 
Midfaste 

Femø Kirkegård 
På Femø tavler og opslag på færgen har man fra pri-
mo oktober måned i Femø Menighedsråds nyheds-
brev kunne læse, at man er meget velkommen til at 
købe et eller flere gravsteder for minimum 5 år, hvis 
man ønsker det/dem bevaret. Deadline for køb er 31. 
december 2019. Er man interesseret så kom forbi 
eller giv et kald på telefonen, så vi kan tale om det. 
Menighedsmøde. 
Den 10. januar 2020 kl. 14.00 i Femø Præstegården 
Da vi i 2020 har valg til menighedsrådet, ønsker nu-
værende menighedsråd, at informere om situationen 
vedr. kommende menighedsråd, med start 1. decem-
ber 2020. 
 

Vil Femø kunne samle et fuldt menighedsråd med 
de udfordringer dette indebærer? 
Skal vi lave et samarbejde med Birket Menig-
hedsråd?  
Denne beslutning skal tages i starten af 2020, hvis 
det skal kunne nås. 
Tendensen er, uanset om man bryder sig om det eller 
ej, at menighedsråd i høj grad sammenlægges grun-
det manglende indbyggerantal og interesse i det kir-
kelige arbejde i sognene.   
Husk hold øje med Nyhedsbreve på Femø tavler og 
opslag på Færgen. 
På vegne af Femø Menighedsråd  
 
     Lis Christoffersen. 
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Lausgårdens endeligt. 
 

 
Lausgården 1910 

 
Ved udskiftningen i 1802 fik tre 
gårdejere i Sønderby deres ho-
vedlod på Femø Sletter.  Der gik 
ofte nogle år, inden de flyttede 
gårdens bygninger ud på hoved-
lodden fra den noget mere beskyt-
tede beliggenhed i Sønderby.  
 

 
På et kort fra 1845 ses det, at alle 
tre gårde er udflyttet. Slettergår-
dens beliggenhed er ikke den 
samme som i dag. Gården brænd-
te i 1926 og blev nyopført ved 
Krangs Stubvej.  
 
En præst, der besøgte Femø i 
1806, fortæller, at to gårde var 
udflyttet fra Sønderby, men hvil-
ke ved vi ikke. Vi kan dog af 
tingbogen se, at i 1808 fik sogne-
foged Ole Pedersen Lock en bøde 
for at have lys i et værelse, der 
vendte ud imod stranden. Det var 
under Englandskrigen (1807-14), 
hvor der var forbud mod at tænde 
lys i stuer, der vendte ud imod 
søen. 
 
Ole Pedersen Lock ejede gården 
på Nystængevej 21, så den har 
altså været flyttet ud på dens  

nuværende beliggenhed allerede i 
1808. 
 
Bygningerne, eller rettere byg-
ningsresterne af ejendommen på 
Krangs Stub 21, blev fjernet i juni 
2019 af Lolland Kommune. 
 

 
Margrethe, Laus, Ellen Kirstine 
og Laura Rasmussen.  Lausgår-
den 1898. 
 
Gårdejer Lars Rasmussen, kaldet 
Laus, overtog gården i 1877 efter 
sin far Rasmus Larsen, og efter 
den tid er gården altid blevet kal-
det Lausgården. Lars Rasmussen 
solgte Lausgården i 1913 til Niels 
Jacobsen og flyttede op til køb-
mandsforretningen i Sønderby, 
som han havde købt til sin datter 
og svigersøn Margrethe og Max 
Sørensen. 
Niels Jacobsens søn Bertel, der 
ejede nabogården på Nystængevej 
21 overtog gården i 1922. 
 
Bertels Jacobsens datter og svi-
gersøn Ketty og Knud Christen-
sen boede på Lausgården fra 1946 
til 1955 men efterhånden blev 
bygningerne utidssvarende.  Jor-
den blev sammenlagt med ejen-
dommen på Nystængevej 21 og 
Lausgårdens  bygninger frasolgt. 
 
På Lausgården sad der i en stald-
længe en gammel egetræsbjælke 
med inskription. 

 

Initialerne står for Niels Jørgen-
sen og Maren Christoffersdatter. 

Vi genfinder dem i folketællingen 
fra 1787, hvor de er opført som: 
Niels Jørgensen 53 år i første æg-
teskab. 
Maren Christoffersdatter 80 år i 
3. ægteskab. Er blind. 
Niels har altså giftet sig til gården 
med den 27 år ældre enke Maren. 
Årstallet 1764 henviser ikke til 
deres vielse, da kirkebogen oply-
ser, at de bliver viet i Femø Kirke 
i 1760. Måske har de opført et nyt 
stuehus eller en ny længe til går-
den, som inden udflytningen til 
Sletteren lå på Præstevangen. Der 
er altså genbrugt bygningsdele fra 
gården i Sønderby , da den blev 
flyttet. 
 

 
Entreprenøren, der stod for ned-
rivningen af Lausgården, pillede 
med stor forsigtighed bjælken ud 
af længen, og bjælken kan nu ses 
på Femø Museum, som det sidste 
minde om den gamle Lausgård.  
Tilbage på grunden ligger nu et 
bjerg af beton og mursten, der 
ifølge Lolland Kommune skal 
anvendes til vejfyld efter  
knusning. 

 
Palle Sørensen 

 
www.femoearkiv.dk 

 

Lokalhistorisk arkiv 

På bjælken står der:  NIS. MCD 
ANNO 1764. 
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Gymnastik:  

Der er 10 kvinder, der hver tirsdag kl. 14.00 går til 
gymnastik . Det foregår under kyndig instruktion af 
Eileen Christensen. Alle M/K er meget velkomne  
til at deltage, selvom man ikke kunne være med fra 
starten. Vi har fået tildelt  5.000 kr. efter § 79 fra 
Ældresektoren i Lolland Kommune for året 
2020,  som skal dække nogle af udgifterne forenin-
gen har for at leje kroens lokaler. Gymnasterne bi-
drager selv med 300 kr. per deltager for sæsonen. 

 

Fiskekonkurrence:  

Lørdag den 19. oktober afholdt foreningen for 9. 
gang Femø Lystfisker Mesterskab. Da købmanden 
er lukket, startede vi hver for sig uden at samles 
over en kop kaffe først. Der var 15 deltagere, hvor 
medlemmerne fra fiskeklubben “Det rustne blink”, 
var pænt repræsenteret. Klokken to samledes fisker-
ne ved “Æggeskallen”, hvor mesteren hurtigt blev 
fundet, da der kun var fanget én fisk i løbet af da-
gen. Vinderen blev Niels-Jakob Christian Saling 
med en flot havørred 52 cm lang og vejede 1,5 kg. 
Således blev Niels-Jakob vinderen af “The Double”, 
da han også vandt Hornfiskemesterskab i maj  
måned i år.  
 

Om aftenen evaluerede 
vi årets mesterskab i 
“Warhole”. Her blev 
vi enige om, at næste 
år, hvor vi har 10 års 
jubilæum, skal der ske 
noget særligt. Vi hå-
ber, at vi kan fortsatte 
med at have “Hall of 
Fame” i Havnehøke-
ren, hvor billeder af 
alle fiskemestre hæn-
ger.  

 

Kajakkerne:  

Kajakkerne er kommet ind i tørvejr. Det har været 
et flot sæson, hvor interessen for at bruge kajakker-
ne har været stigende. Tak til Ole Jacobsen for at 
vinteropbevare kajakkerne og kanoen i laden. FIF 
har, i samarbejde med ornitolog Palle Sørensen, la-
vet en ansøgning til Friluftsrådet. Vi søger midler til 
at tilbyde forskellige muligheder, til at komme til 
øens sydspids - på en lydløs måde. Med havkajak, 
kano, robåd eller paddleboard  kan man alene eller i 
grupper drage afsted ad søvejen. Vi vil placere en 
fugletavle  med de fugle, man kan møde under tu-
ren. 

 

Fastelavn på Femø Kro afholdes lørdag den 15. 
februar 2020. Traditionen tro holder vi det den sid-
ste lørdag i vinterferien, uge 7. Her mødes øboerne, 
deres børn, børnebørn og oldebørn, for at slå katten 
af tønden. Der vil blive mulighed for at købe et støt-
temedlemskab á 20 kroner. 

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

FIF meddeler 

Gymnastik holdet 

Niels-Jakob Christian Saling. 

Fiskekonkurrence 2019 
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Fra Lolland Kommune deltog i 
Småøernes Kommunekonference 
d. 11/11 Leif Utermøhl, S byråds-
medlem og med i Økontaktudval-
get og Max Møller Christensen, 
overfartsleder. Vi var tre lolland-
ske ø-repræsentanter, nemlig Anne
-Grethe Laursen og Vagn Kjær-
Hansen fra Fejø og Inge-Lise Bi-
sted fra Femø. Det var dejligt at 
opleve, at alle, der ytrede sig, talte 
ud fra en fælles forståelse af, at 
småøerne er noget særligt - med 
specielle udfordringer og mulighe-
der. (Og så nøjes jeg med at tæn-
ke: Gid Lolland Kommunes byråd 
havde samme opfattelse..) 
Herunder er uddrag af referatet, 
som ligger på Sammenslutningen 
af Danske Småøers hjemmeside, 
her kan man også finde videoklip 
fra konferencen: 
– Som kommunalpolitiker skal 
man være stolt over at have en ø i 
sin kommune, for øerne er noget 
helt specielt. 
Sådan sagde en af de nytilflyttede 
øboer, der holdt oplæg ved Sam-
menslutningen af Danske Småøers 
kommunekonference, og han var 
bare en af de stemmer, der kom til 
orde undervejs. Oplæg blev afløst 
af debat gennem dagen, hvor 
øboerne blev hørt af nogle af de 
mennesker, der påvirker øernes 
vilkår: Politikere, embedsfolk og 
repræsentanter fra finanssektoren. 
Debat om færger og bosætning  
Skal de små øer leve hele året 
rundt – og ikke kun i sommermå-
nederne, kræver det vilje og ind-

sats fra vores politikere, sagde for-
mand Dorthe Winther i velkomst-
talen til den konference, der netop 
samlede beslutningstagere fra bå-
de Christiansborg og kommunerne 
til en dag om småøernes mulighe-
der og udfordringer. Mere end 100 

deltagere var mødt frem, og efter 
formandens tale, fulgte indenrigs-
minister Astrid Krag, som med 
stolthed kaldte sig for ”færgernes 
minister” og med glæde i stemmen 
fortalte om sit besøg på Fejø for 
nyligt. Ministeren forstod, at fær-
gen for de små øer er ”en livline til 
verden”, som hun sagde, men ma-
nede samtidig til tålmodighed, når 
det gjaldt ændringer på området. - 
Jeg ved godt, at mange her gerne 
vil have, at vi udvider landevejs-

princippet – men som I ved, er det 
ikke noget, vi kommer til at røre. 
Folketinget er blevet enige om gi-
ve flere penge og mere frihed til at 
disponere pengene ud over hele 
året, og så laver vi en ordentlig 
evaluering, inden vi justerer, så vi 
kan diskutere ud fra det samme 
grundlag og ikke ud fra øernes eg-
ne tal, sagde Astrid Krag som svar 
til en af de øboer, der med regn-
skaberne i hånden tog mikrofonen 
og lod forstå, at man langt fra er i 
mål. Ministeren henviste til, at 
ordningen vil blive evalueret i 
2022, og at regeringens øvrige til-
førsel af midler til velfærd vil gøre 
prioriteringssituationen nemmere i 
kommunerne og dermed smitte 
positivt af – også på færgedriften. 
- Kommunens kasser hænger sam-
men, og de senere års underfinan-
siering af velfærden har også ramt 
de små øer, og jeg anerkender, at 
man som øbo godt kan opleve, at 
man ikke altid kommer først i de 
prioriteringer, men med vores 
økonomiaftale har vi sikret et løft 
af kommunerne, så de er bedre 
rustet, når der fx kommer flere 
ældre og børn, sagde ministeren, 
der hørte flere af tilhørernes ind-
vendinger mod at vente hele tre år, 
til færgeordningen evalueres. - Og 
I skal selvfølgelig lægge pres på 
og tale jeres sag, så jeres ønsker 
bliver formuleret, understregede 
hun.  
 
Læs videre https://danske-
smaaoer.dk/nyheder/smaaoeernes-

Små øer – store muligheder! 

Børnenes juletræsfest på Femø Kro 2019 
Afholdes traditionen tro 5. juledag kl. 19. 

Der vil være dans om det fint pyntede juletræ,  
sjove sanglege, godteposer og sodavand til børnene. 

De voksne kan hygge sig med amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver. 
Entré koster 30 kr. for voksne, børn er gratis. 
Tilmelding til Louise på tlf. 2328 32 30. eller 

louise-povlsen@hotmail.com 

Indenrigsminister Astrid Krag 

https://danske-smaaoer.dk/nyheder/smaaoeernes-kommunekonference-2/
https://danske-smaaoer.dk/nyheder/smaaoeernes-kommunekonference-2/
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Smuthullet er nu lukket for sæsonen, og vi vil gerne takke for alle de 
gode materialer, som har været til stor gavn og glæde for de besøgende. 
Mange tak til Louise og Hans Jakob for lån af Smedegaragen. 
  
På gensyn i 2020, 
Niels og Annelise 

Smuthullet siger tak for i år 

Smuthullet i Høkerstræde 

Vi har sagt ja tak til tilbuddet og får besøg af 2 fra FOOD i 2 dage i marts. 
Kroen har tilbudt, at vi kan låne Kursuscentrets lokaler inkl. køkken mod at betale for strømforbruget og 
sørge for rengøring. 

Kokkeskole i Præstegården  
Vi har brug for en gruppe, der har lyst til at deltage i kokkeskolen og være med til madlavning og det prak-
tiske dagen efter. Erfaring med madlavning er ikke nødvendig. 
Er du interesseret i at deltage i kurset og det praktiske arbejde, kan du tilmelde dig hos Marie, tlf. 2021 
0260 eller mail marie_jakobsen@hotmail.dk 

Fællesspisning i Kursuscentret  
Vi regner med at denne fællesspisning bliver medio marts, kig på tavlerne og næste Talerør.  
 
Vi forsætter med fællesspisning i eget regi, f.eks. 1 x om måneden, hvis der er interesse for det. 

 
            Med venlig hilsen 
            Initiativgruppen 
            Inge-Lise, Birte og Marie 

Fællesspisning på Femø 

FOOD’s koncept er som udgangspunkt, at FOOD kommer med en kok, en projektleder og et koncept, 
der består af: 
Dag 1:  Kokkeskole for den gruppe, der står for det praktiske. Fokus særligt på, hvordan man går fra at 
lave mad til 4 til 100. Plus tips til anretning, nye retter, beregning af pris etc. 
Dag 2: Kokken laver mad sammen med gruppen og der er fællesmiddag i kursuscentret på kroen. 
Food’s del er finansieret, så det koster som sådan ikke noget. Det kræver dog, at der er nogle lokale, der 
vil tage bolden, og stå for: 

Indkøb (FOOD sender liste) 
Salg af billetter (det skal ikke være dyrt – primært til at dække råvarer og strøm) 
De lokale aktive har tid og lyst til at deltage i kokkeskole og i at lave en stor fællesmiddag 

Det kan selvfølgelig tilpasses lokale forhold. Det primære er, at det bliver en god, lærerig,  
samlende oplevelse. 

Food Organisation Of Denmark (FOOD) har kontaktet 
Femø Beboerforening og tilbudt et projekt  
omkring fællesspisning. Kontakten er blevet formidlet 
igennem Sammenslutningen af danske Småøer. 

mailto:marie_jakobsen@hotmail.dk
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Papir, glas og metal hver 5. uge, fredag, 11-10, 15-11   
Dagrenovation Nørreby: Ulige uger   
Dagrenovation Sønderby: Lige uger  

 
Container-plads Havnen 
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 24,7 

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 95,7 

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 67,8 

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 
Kalvemosevej 38 
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 
Kalvemosevej 38 
2720 2604 
 
 

Sønderby Vandværk  
 
 
Formand 
Søren Schmidt 
Askhavnsvej 9 
2062 8634  

Ll. Strandgårds Grund-
ejerforening 

 
Formand 
Henning Hellwing 
Engmosevej 4 
2548 5456 

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 annon-

ceret på Facebook. 
 
Lis og Jørgen Larsen, Femø 
Design 

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS  

 
 

Bliv en aktiv del af fællesskabet – bliv 
medlem af Femø Beboerforening. 

 

Sådan melder du dig ind i  
Femø Beboerforening: 

Overfør 200 kr. fra din netbank og tilføj 
ønsket om 1 aktivt medlemskab af Femø 
Beboerforening. Er I flere medlemsbe-

rettigede i husstanden, som ønsker med-
lemskab så betal overfør 200 kr. yderli-

gere pr. medlemskab. Husk at skrive 

navn og adresse og mailadresse –  
og gerne tlf.nr. i meddelelsesfeltet.  

Se i øvrigt side 3 nederst i den  

røde ramme.   

 
Har du lyst til at  

bidrage til  
Talerøret ? 

 
Så send din historie til  

redaktionen på  
taleroret@gmail.com 

 
Vi modtager helst materiale 

i word format eller  
lignende. 
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DIN REKLAME HER ? 

Kontakt Talerøret : 
Skriv til taleroret@gmail.com eller 

kontakt Georg Brack,  
telefon 2966 0803 

 

 

Følg med i hvad der sker  
på Femø  

www.femo.dk 
 

Få de sidste nyheder direkte i din 
mailboks – send en mail til marian-
ne.ulrik@hotmail.com og få Fæl-

lesmails tilsendt. 
 

Femø – hvor himlen kysser jorden  

http://www.femo.dk
mailto:marianne.ulrik@hotmail.com
mailto:marianne.ulrik@hotmail.com
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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 kontakt John på tlf. 61740694.  
 
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: 100 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 

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 
Birte Harritsø    Sekretær 
Chris Grube Petersen   Ø-kontakt 
Anette Hellwing 
Tommy Olsen 
 
Bank:    Arbejdernes Landsbank 

   5359-0244817 
   Cvr 29866600 

Redaktionsgruppen: 
 
Ulrik Andreasen, ansvarshavende redaktør 
Jørgen Larsen, redaktør 
Hans Jakob Varming, grafik 
John Larsen, Jeanette Dalsgaard og Birte Harritsø, tryk, 
 forsendelse og uddeling 
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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December Torsdag d. 9, kl. 14-17 
Strikkecafe i Præstegården 

Tirsdag d. 18, kl. 14-17 
Strikkecafe i Præstegården 

Ons. d. 4. kl. 16.00  
Nakskov Bibliotek ”Dansk som 

de talte det i Matador” 

Lør. d.11. jan. kl. 8.15  
Rævejagt 

Torsdag d. 20/2  

Læsekreds  

Torsdag d. 12.  14.00 – 17.00 
Strikkecafe Præstegården 

Torsdag d. 21, kl. 14-17 
Strikkecafe i Præstegården Marts 

Torsdag d. 17 
Læsekreds. Juleafslutning.  Februar Torsdag d. 5, kl. 14-17 

Strikkecafe i Præstegården 

Søndag d. 29. kl. 19.00  
(5. juledag)  Børnenes juletræs-

fest Femø Kro 

Torsdag d. 6, kl. 14-17 
Strikkecafe i Præstegården 

Tirsdag d. 17, kl. 14-17 
Strikkecafe i Præstegården 

Januar Lør. d. 8.. Kl. 8.15  

Rævejagt 
 

Torsdag d. 30 
Læsekreds: russisk litteratur  

v. Julie Bisted Jacobsen  

Lørdag d. 15. feb.  
Fastelavn Femø Kro 

Har du noget du vil have i kalen-
deren? Skriv til : 

taleroret@gmail.com 

Begivenhedskalender Vinter 2019/20 

Næste blad  
udkommer  

Primo marts 

Besøg også vores hjemmeside 
 

femo.dk 
 
Her kan du følge med på aktivitetskalenderen. Ændrin-
ger, indlæg eller annoncer til hjemmesiden sendes til  

info@femo.dk 

Vi tager forbehold for fejl og mangler 


