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 NR. 1 - 2020 24. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 
 

Udgivet af Femø Beboerforening 

Årets rævejagter 
veloverstået 

 

 

2 generationer spiller ud. 
 

Hanne Dharma Østergaard og  
Mallan Winberg danner par privat, men 
har også fundet hinanden i musikken, 
hvor de har bandet ”Roads Less Travele-
de. De er lige flyttet til øen og har  
arrangeret en koncert på Femø Kro  
sammen Christian, Sebastian, Vincent og 
Garcia , som alle er noget yngre. De unge 
mænd har lejet Kongevejen 13 og er  
flyttet hertil for at lave musik og fiske.  
Læs mere om ”de nye” på side 14. 

Bandet ”Roads Less Traveled” 
har bosat sig på Femø 

Femø Jagtforening har afholdt  
2 rævejagter  i 2020 og i alt 4 ræve 
er nedlagt.  
 
Nyt fra FJF på side 16 og 17 

Nyt fartskilt på havnen 

Gennem et godt samarbejde med kommunens vej-
tekniker, har vi fået udformet vores helt eget skilt, 
som vil blive sat op på havnen. 
 
Nyt fra Økontakt og fartplanudvalget på side 11 
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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 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 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 

4-5-6 FBF beretning 

7 FBF generalforsamling 

8 Nye naboer 

9 Femø kulturkreds 

10 Mindeord / Forsøgsord-
ning hjemmepleje 

11 Ø kontakt og færge 

12 Femø Jazz 2020 

13 Femø Pensionistforening 

14 Fælles spisning og koncert 

15 Den besynderlige mand 

16-17 Nyt fra FJF 

17 Avispigen fra Femø 

18 Kirkesiden 

19 Lokalhistorisk arkiv 

20 FIF 

21 Femöimpresioner 2020 

21 Stenbideren 

22 Kvindelejren jubilæum 

23 Oversigt foreninger m.m. 

24-26 Annoncer 

27 Kolofon 

28 Aktivitetskalender 

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 

Femø Bådelaug afholder  
Generalforsamling  

Lørdag, den 21. marts kl. 10 i Præstegården 
 

Nu er der tid til at betale kontingent 2020.  
Beløbet er uændret 100 kr. og det bedes indbetalt på konto  
5359 0245457 i Arbejdernes Landsbank. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Tak til jer, der yder bidrag til Talerøret 
Ja det drejer sig – lige her og nu – ikke om hverken kontingent eller 
fadderskaber. Det drejer sig om jer, der skriver og indsender her til 
Talerøret. Vi er rigtig glade for de mange forskelligartede indlæg vi 
modtager. 
I er med til at gøre Talerøret spændende at læse. Det er dejligt med 
gengangere fra foreningslivet, og det er særligt spændende med nye 
skribenter, som f.eks. i dette nr., hvor der er bidrag fra nytilflyttede 
og andre, som ikke så tit skriver og leverer til os.  
Vi oplever også en dejlig høj disciplin fra jer. I indsender inden 
dead-line. Det gør langt de fleste af jer så konsekvent, at vi i redak-
tionen har besluttet, at vi forsøger med en senere dead-line end den 
10. i måneden før bladet udkommer i starten af den efterfølgende 
måned. Vi ændrer dead-line til den 15. i stedet for. 
Vi vil gengæld være mindre tilbøjelige til at acceptere overskridel-
ser af dead-line. 
Velkommen til alle nytilflyttede – hvad enten det er permanent eller 
midlertidigt. Følg gerne eksemplet i dette nr. 1 2020 og send indlæg 
inden dead-line 15.maj 2020 til nr.2: 
Taleroret@gmail.com  

 
Begivenhedskalenderen på bagsiden kan ikke rumme alle møder og aktiviteter på 
Femø. Vi har derfor fravalgt ”faste” møder og undladt at gentage gudstjenesterne 
fra Menighedsrådets oversigt side 18.  
Opdaterede møder og aktiviteter findes i kalender på www.femo.dk.   
Send mail om møder/aktiviteter til info@femo.dk  

Begivenhedskalenderen 

mailto:Taleroret@gmail.com
http://www.femo.dk
mailto:info@femo.dk
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Femø Beboerforening 
Formandens indlæg 

Bestyrelsens beretning 
INDLEDNING: 

Vi har i bestyrelsen for Femø Beboerforening besluttet at aflægge beretning til generalforsamlingen på en ny måde: 
Den beretning - som du nu så småt er i gang med at læse - er første del, som er skriftlig, faktuel og relativt kortfattet. Den bliver 
fulgt op på generalforsamlingen 11.april 2020 med en mundtlig beretning, der samler lidt op både på begivenheder fra medio 
februar 2020 til april 2020, og på de væsentligste opgaver i hele perioden – og de forventede i fremtiden. 
På generalforsamlingen i 2019 blev der valgt nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen – nemlig Anette Hellwing og Helle 
Charlotte Knudsen og suppleanterne John Larsen og Marianne Kyhl Engelhardt.  
Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Charlotte Knudsen som kasserer, Birte Harritsø som referent, Inge-Lise Bisted som 
næstformand og Ulrik Andreasen som formand.  
Vores hidtidige kasserer Marie Jakobsen har beredvilligt stillet sig til rådighed og fungeret som regnskabsfører/mentor i beret-
ningsperioden ind til Helle Charlotte valgte at stoppe med kasserer- og bestyrelsesposten i efteråret 2019. Herefter indtrådte John 
Larsen på den ledige plads i bestyrelsen – mens vi har tilknyttet Marie som regnskabsfører igen. 
I år har vi valg til 3 bestyrelsespladser, hvoraf de 2 er ledige, og efter vedtægterne også valg til 2 suppleant-poster demonstration 
og til revisor og revisorsuppleant. Der er gode muligheder for nye folk, der ønsker at være med til at præge arbejdet for vores 
fælles mål her på Femø. Så: Hold jer ikke tilbage! 
Beretningsperioden har været fyldt med udfordringer/problemer og travlhed, men heldigvis også med succeser og gode oplevel-
ser. 
Nogle eksempler: svingende færgefart, swingende jazz-jubilæum, turismedag i silende regn, høker-stop og -pause, Sct. Hans-fest 
med blåt flag og humøret i top, ”Stenbider” og ”Femø-i-form” i fremdrift og besøgs-venne-ordning og særligt nødberedskab på 
ældreområdet.  

HAVNEN: 
FÆRGEFART: 
Der er bestilt afløserfærge til de planlagte dokperioder, så vi slipper for at skulle nøjes med 2 færger til 3 øer. Ida kommer til at 
sejle på Askøruten, mens vi får Askøfærgen. Der har også i denne beretningsperiode været nogen utilfredshed med færgedriften, 
som er taget op på møderne i Ø-kontaktudvalg og fartplansudvalget. Det er erkendt, at en ordentlig og velovervejet kommunika-
tion er vejen frem til at forbedre vilkårene for rejsende og for færgepersonalet – og forbedre ”klimaet” på færgen. Men det gør 
det langt fra alene. 
Klima spillede også ind i Lolland Kommunes uvelkomne besparelsesforslag på færgefarten til de 3 øer. Farten skulle sænkes for 
at spare brændstof – og dermed penge. Desuden vil kommunen spare på lønudgifter ved at ændre i placeringen af beredskabet.  
Repræsentanter for de 3 øer – heraf næsten 1/3 af de fastboende på Femø - deltog i en fælles demonstration og gik i aktiv dialog 
med byrådsmedlemmerne på vej ind til byrådsmødet. Som vi plejer - en med masser af gode argumenter og humor. 

Afmønstring: 
 
Overskriften på formandens indlæg i seneste nr. af Talerøret 
var ” Det sejler”. Derfor var det fristende at blive i det mariti-
me. Det her bliver min sidste udgave af formandens indlæg, og 
jeg valgte overskriften: ”afmønstring”, selv om der er meget 
lidt sømand over en etnisk jyde som mig opvokset langt fra 
kystområderne.  
Jeg har allerede i en fællesmail for efterhånden lang tid siden 
meddelt, at jeg ikke genopstiller og stopper i bestyrelsen. Så 
den del kommer ikke til at fylde mere her. 
Men jeg vil benytte lejligheden til at komme ind på nogle vigti-
ge forhold for Femø, og hvad jeg personligt mener om dem.  
Vi er landet i en svær situation uden høker på havnen i en læn-
gere periode. Vi, der har arbejdet for at løse manglen på lokal 
indkøbsmulighed, har foreløbig ikke kunnet præstere et resultat 
af indsatsen. Vi håber og slider for, at I - når I læser det her - 
har konkret udsigt til ordentlige løsninger både i sommerperio-
den og i vinterperioden til gavn for alle. 
Noget af det bedste ved Femø er ligeværdigheden mellem fast-
boende og deltids-boende. Den skal vi huske på og holde godt 
fast i.  
Men vi skal også åbent erkende, at når det gælder dagligvare-
forsyning, så ER det altså de fastboende, som vi skal prioritere 
højest. Vi andre deltidsbeboere, som kommer fra ”fastlandet” 

har mulighed for at medbringe varer til øen. 
Lidt tilsvarende er mit synspunkt om vores andet afgørende 
samtaleemne - færgefarten. ”Vi der er øboere på deltid bliver 
ikke ramt nær så alvorligt af forringelser og problemer med 
færgefarten, som de fastboende” – citat fra seneste Formandens 
indlæg! 
Nu nærmer vi os generalforsamlingen i Beboerforeningen. Det 
plejer at være fornøjeligt og konstruktivt. Lur mig – om ikke 
det også bliver det i år. 
Vores fælles høje ambitioner for øen, og vores mange initiati-
ver for at gøre øen endnu mere tiltrækkende for turister og til-
flyttere koster. Ofte er der fondsfinansiering af anlægsudgifter 
og indkøb, men det kræver mange menneskelige ressourcer
(hænder) og penge at vedligeholde/udskifte og drifte. Det er vi 
tilbøjelige til at overse. 
Så er det sagt. 
Femø er smuk. Naturen er varieret og interessant. Femø-boere 
er imødekommende, tolerante, humoristiske og fest-glade.  
Det smitter, og det påvirker alle, der kommer her. Derfor nyder 

jeg vildt at komme her. Og det bliver jeg ved med.  

       UA 
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Byrådet besluttede alligevel at godkende alle de foreslåede besparelser i det samlede sparekatalog.  
”Grøn sejlads” blev indført per 8/12 2019, da nye fartplaner i princippet skulle træde i kraft. Da man regnede med at kunne im-
plementere den nye beredskabsordning per 1/3, aftalte vi, at de gamle fartplaner skulle fortsætte uændret indtil da. Vi er spændte 
på, hvor stor besparelse ”grøn sejlads” vil give.  
Det har været en overordentlig hård og vanskelig proces at få forhandlet den nye beredskabsordning med tilhørende sejlplaner på 
plads. Vi er - alt taget i betragtning - tilfredse med det resultat, vi har opnået. De nye sejlplaner træder i kraft per 3/5 2020. 
 
STENBIDER: 
Bevillinger af fondsmidler er for længst på plads. Udflytning af Kystdirektoratet forsinkede den nødvendige behandling om di-
spensation fra kystbeskyttelsesdirektivet.  
Pludselig gik der hul på bylden. 
Den nye miljøminister besluttede sig for at lempe direktivet og undtage blandt andet Femø Havn for begrænsning af ret til byg-
geri på ”havnefronten”. Nu venter vi så på kommunens godkendelse af byggeriet af Stenbideren. Vi er ikke i gang med byggeriet 
endnu, men vi er tættere på.  
 
FEMØ-I FORM 
Motions- og tumlepladsen for store og små - ”Femø-i-Form” arbejder vi stadig på at realisere. Dispensationen for anvendelse af 
havnearealet har også positiv betydning for dette projekt, som vi nu planlægger på selve havnearealet, hvor kommunen velvilligt 
har stillet plads til rådighed. Engen bagved viste sig at være håbløs at få godkendt til formålet af hensyn til naturbeskyttelse. 
Vi fik desværre ikke ø-støtte som forventet, fordi Stenbideren stadig er uafsluttet - på grund af den langsommelige behandling af 
ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelsen på havnen. Vi er nu i gang med at søge andre fonde i samarbejde med Femø 
Idrætsforening. 
 
OPRYDNING OG FEST: 
Sidste forår ryddede vi også op på havnen i fællesskab og kastede os ud i ”Havnens Dag” med markedsboder på havnen, bage-
konkurrence og – ikke mindst musik og almindelig Femø-hygge.  
Fejring af ”Blåt Flag” for høj kvalitet af badevand og Sct. Hans blev slået sammen og foregik med fællesspisning og hygge på 
høkerterrassen og bål på stranden.  
 
DET GULE MAGASIN: 
Nok den vigtigste bygning på Femø Havn. Et vartegn ved indsejlingen til Femø, og ikke mindst en vigtig brik i øens daglige og 
sociale liv – ”vi mødes hos høkeren”.  
Vores forsyningskilde med dagligvarer har nu ligget øde og mørkelagt hen efter at Lisa og Carsten ophørte med driften ved ud-
gangen af september måned 2019. 
Årsagen til opsigelsen var, at omsætningen i butikken uden for sæsonen var for lille. De eksperter vi fra Beboerforeningens side 
har trukket på, har alle fremhævet, at omsætningen i butikken helst skulle mere end fordobles for at gøre det rentabelt og attrak-
tivt at drive en helårsbutik. 
Vi kan ikke forlange, at alle fastboende lægger alle deres indkøb af dagligvarer i en butik, som ikke på udvalg – og tilbud – kan 
matche store butikker på ”fastlandet”. På den anden side, er det nødvendigt med en fælles kultur, som gør, at vi alle lægger så 
meget af vores indkøb lokalt, at vi kan bevare dagligvareforsyningen. Det er særlig vigtigt også for dem, som ikke kan tage over 
og købe ind på fastlandet 
Et stort flertal i Beboerforeningens bestyrelse har erkendt, at vi må satse på en sæson-høker og organiseret nethandel e.l. med 
base i Det Gule Magasin. Alle ansøgere til lejemålet, som viste interesse for at drive en helårsbutik, har trukket sig, når de har set 
på finansieringsomkostninger og indtjeningsmuligheder. De har bekræftet eksperternes vurdering – eller også har deres bank. 
I skrivende stund er konkrete forhandlinger om kontrakt med ansøgere om lejemålet i Det Gule Magasin i fuld gang og inde i en 
afgørende fase.  

 TURISME: 
Turisme er et vigtigt erhverv på Femø. Sommerhuse benyttes og udlejes, færgen fragter gæster med og uden køretøjer, lystbåde 
lægger til i havnen. Femø Kro og andre overnatningsmuligheder som Bed and Breakfast, sheltere og ferielejligheder fyldes, og 
der købes ind hos høkerne i DGM, hos Alice i ishuset, i andre butikker og ved vejboder rundt på øen.  
Her er dejlige strande med god plads og rent badevand. På østsiden af øen har vi fået en ny og ualmindelig lækker badebro, som 
grundejerforeningen Lille Strandgård har købt og fået sat op.  
Alt i alt har vi rigtig gode, naturlige betingelser for at videreudvikle vores turisterhverv til glæde for besøgende og os selv. 
 
TURISMENS DAG: 
Turismedagen første lørdag i juli faldt anderledes ud end den plejer. Det regnede, og det holdt mange besøgende tilbage. Vi hav-
de slet ikke pladsproblemer på færgen som ved tidligere turismedage. 
Konstant og tung regn kunne godt have ført til triste og ærgerlige miner. Men ikke her på Femø. Turister og femøbeboere viste, 
hvordan man tackler lidt modgang. Der blev sunget og grinet i regntøj og gummistøvler og med paraplyer oppe. 
Tine Vinther Clausen fra kommunalbestyrelsen holdt en fin gæstetale.  
Efter afsløring og dåb af legeskibet ”Dagmar” begyndte solen at titte frem. Afsyngelse af ”Sommersolen skinner” havde gjort sin 
virkning. Fuld gang i aktiviteterne rundt på øen i solskin – og sædvanlig afslutning på dagen med middag og musik m.v. på 
Femø Kro.   
 
FEMØ JAZZ: 
Turisme på Femø topper, når Femø-jazz går i gang. Sidste sommer med 50-års jubilæum, som blev fejret med maner. Der blev 
nedlagt en flise med guldstjerne på Kongevejen til synlig og varig markering af Femø Jazz’ 50- års jubilæum.  
Arrangørerne havde sammensat et spændende program med nye tiltag for børn og unge. Det var en fornøjelse at opleve væksten 
i antallet af børnefamilier med glade børn på festpladsen. Vi huser gerne kvindelejr og jazzfestivalen, som skaber liv og glade 
dage på øen.  

...fortsættes på side 6 
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Beboerforeningen med frivillige hjælper ”jazzen” med praktiske opgaver. Samarbejdet med Femø Jazz Festival fungerede - og vi 
er klar igen til sommeren 2020 – hvor det i år er kvindelejrens tur til at fejre 50års jubilæum.   
 
FÆLLES TURISMEPROJEKT PÅ VEJ: 
Vi er en del af et nyt fælles 3Ø projekt med titlen: ”Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland” – altså Askø, 
Femø og Fejø. Det er en rigtig god bekendt af Femø, tidligere turistchef i kommunen, Marie Louise Friederichsen, som er pri-
mus motor i dette spændende projekt.  
Turismen på alle tre øer vokser, men koordinering mellem øerne kan forbedres, og man ”spiller ikke hinanden stærke” øerne 
imellem. Turisten ville få en storslået og helt unik oplevelse ved at besøge alle tre øer, men alene fortællingen om at være en af 
tre - og dog helt sin egen - kan forbedres.  
Alle 3 øer vil målrette deres udbud og sikre kvalitet fremfor kvantitet. Hvilke turister er særligt gode for den enkelte ø at henven-
de sig til, og hvordan får man markedsført sig overfor netop denne gruppe? Vi ved at samarbejde også i turismeerhvervet er vig-
tigt, lige fra det helt lokale på hver ø, øerne imellem, til hele Lolland-Falster, ja, hele Danmark osv.  
 
CYKELRUTER: 
Nye skilte med cykelruter på Femø vakte en del opstandelse og hovedrysten. Det var nogle ”mærkelige omveje”, man blev diri-
geret rundt på, og ingen var forberedt på, at det lige var nu de nye skilte kom.  
Da viden om, at det er skilte til cykelturister, som bliver ledt rundt på hele øen, bredte sig, faldt der mere ro over feltet. Menin-
gen med skiltning af cykelruter på Lolland Falster – og dermed også øerne – er at styrke cykelturisme. Vi håber, at ruterne og 
skiltningen får endnu flere cykelturister hertil. 
 
FART: 
Det lykkedes at lande en løsning med myndighederne, hvor vi nu kan skilte med 50 km. i timen i bymæssig bebyggelse på Femø 
– og opfordre motorkørende til at tage hensyn over alt på øen med nedsat hastighed – uden at blive kvalt i skilte. 
 
 

BOSÆTNING: 
Turisme er godt, men vi har brug for at flere vælger at bosætte sig på Femø – og gerne unge – og med en høj gennemsnitsalder, 
er der mange, der kan regnes til gruppen ”unge”  
Vores deltagelse i Ø-sammenslutningens projekt ”Nye naboer – mere ø-liv” har ført til en række konkrete initiativer for at frem-
me tilflytning. Der er afsluttende workshop med evaluering og ø indlæg d. 7/3, læs Femøs indlæg andetsteds i Talerøret.  
 

LANDBRUG: 
Vi har medvirket til at øens landmænd modtog et tilbud om gratis besøg af konsulent fra Økologisk Landsforening med henblik 
på at overveje muligheden for at overgå til økologisk drift, og desuden et tilbud om hjælp til salg eller forpagtning af virksomhe-
der nu eller i nærmeste fremtid. 
 

HJEMMEPLEJEOMRÅDET 
Hjemmeplejeområdet er faldet på plads efter afgørelsen om, at vores ældre har krav på samme service – herunder døgnpleje – 
som andre borgere i Lolland Kommune.  
Sidste skridt er etableringen af en forsøgsordning med inden-øs nødberedskab i hjemmeplejen, som kan træde til i forbindelse 
med nødkald og situationer, hvor hjemmeplejen ikke kan komme frem (f.eks. akut færgenedbrud - force majeure). De Femø-
boere, der indgår i nødberedskabet, vil blive aflønnet af kommunen og få den nødvendige instruktion.  
Forsøgsordningen betyder, at borgere med nødkald også kan få hurtig hjælp, når hjemmeplejen ikke er på Femø, og at der i til-
fælde af akut færgenedbrud er en procedure for, hvordan alle borgere kan få den mest nødvendige hjælp, indtil hjemmeplejen 
kan komme frem.  
Besøgsvennerne i Ældresagens regi er fra starten blevet en succes. Der er som ventet masser af vilje til at tage sig af de ældre og 
andre på øen, der ønsker/har behov besøg.  
 

OS SELV 
NY HJEMMESIDE: 
www.femo.dk er fornyet og moderniseret. Vi har nu en let tilgængelig og fint designet hjemmeside, med godt indhold – synes vi 
selv. Hjemmesiders akilleshæl er tit vedligeholdelsesopgaven, som kræver meget arbejde løbende. Det er vi meget opmærksom-
me på, men også det arbejde er frivilligt og ulønnet.  
Mange huse på Femø har internet indlagt, og mulighederne for at bruge hjemmesiden aktivt til formidling på øen – og selvfølge-
lig udenfor – er fine. Med tiden bliver flere og flere – også ældre – vant til at færdes på internettet. En velfungerende hjemmeside 
er vigtig for Femø, både for beboere, fritidshusejere, gæster, turister og interesserede. 
AMBITIONER OG KAPACITET: 
Vores ambitioner i bestyrelsen er fortsat store – og det må de vel også gerne være. Men det kniber ofte med at nå alle de opgaver 
vi gerne vil løse. Det er nævnt før: 
Vi skal blive bedre til at involvere flere i at løse vores opgaver. Vi er i gang, men må erkende, at vi har langt igen med at lykkes 
med at inddrage nok af jer direkte i at løse vores opgaver.  
 

               Bestyrelsen 

...fortsat fra side 5 
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Femø Beboerforening afholder ordinær generalforsamling 
 
Lørdag d. 11.april 2020 kl. 14:00 på Femø Kro 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

 
2. Valg af 2 stemmetællere 

 
3. Bestyrelsens beretning 

 
4. Beretning fra udvalg m.v.:  

Ø-kontakt 
Fartplan 
TURBO 
Bosætning 
Ø-sammenslutningen 
Kunst- og kultur 
Museum 
Stenbideren 
Femø i Form 

 
5/6. Fremlæggelse af det samlede og reviderede årsregnskab for Beboerforeningen til  

godkendelse.  
 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 
 

8. Fastsættelse af kontingent. 
 

9. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. Bestyrelsen foreslår 
ændringer af vedtægterne. Ændringsforslagene, vil blive gjort tilgængelige senest  
21 dage før generalforsamlingen, jfr. § 4 i de gældende vedtægter.  
 

10.Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: 
Birte Harritsø (villig til genvalg) 
Tommy Olsen (ikke villig til genvalg) 
Ulrik Andreasen (ikke villig til genvalg) 
Marianne Kyhl Engelhardt (suppleant villig til genvalg). 

 
11.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

Henning Hellwing (villig til genvalg) 
Georg Brack (villig til genvalg) 
Jeanette Dalsgaard (villig til genvalg som revisorsuppleant) 
 

12.Eventuelt.  
 

FBF ordinær generalforsamling 
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Femø Vandværk a.m.b.a. 
Ordinær generalforsamling afholdes 

Lørdag den 25. april 2020 kl. 14.00 på Femø Kro 
Dagsorden iht. vedtægterne udsendes til andelshaverne inden den 6. april 2020.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i 
hænde senest den 15. marts 2020.  Forslag kan også indleveres på adressen:  
Kalvemosevej 38, 4945 Femø, eller på mail til: femovand@femovand.dk 

          

Bestyrelsen 

Evaluering af Femøs bosætningskampagne 
 
D. 7. marts afsluttes kampagnen ”Nye naboer – mere øliv” 
med et seminar, hvor alle deltagende øer bidrager med  
erfaringer. Femø har dette indlæg: 
 
Hvilke udfordringer har der været ved at lave bosætnings-
kampagne på Femø? 
Det har været svært at få øens beboere ud over Tordenskjolds 
soldater engageret. 
Der er ikke mange reelle jobs at søge på Femø. Det kniber 
med velegnede boliger til salg og udlejning. Vi har en alders-
mæssig, begrænset målgruppe, da vi hverken kan reklamere 
med børn, skole eller andre pasningstilbud. Lolland Kommune 
kan være tung at danse med fra færgefart til generel øpolitik 
 
Hvordan har kampagnen inspireret os? 
Anjas første pressemeddelelse var ved at vælte os omkuld, før 
vi kom i gang, for alle lokalmedier stod på spring for at få 
mere information. TVØst dukkede op en regnfuld, søndag 
formiddag … og der stod vi med bukserne nede. 
Det har været en god afklaringsproces – hvad har vi af boliger 
til salg og leje? Hvad er vores kerneværdier? Hvem er vores 
målgruppe? Hvordan laver vi tilflytterportrætter? Har vi kan-
didater til matchmakingbrochuren?  
Hvad er Femøs skattekammer? 
Vi har fået mange ideer, f.eks. til at søge om tilskud fra kom-
munens bosætningspulje, få tilflytterlister fra kommunen og 
forslag til modtagelse af tilflyttere. 
Anjas besøg på Femø fik flere femøboere op af sofaen. 
 
Hvad har vi så gjort? 
Vi har søgt og fået 10.000 kr. i tilskud fra Lolland Kommunes 
bosætningspulje. 

Den nye hjemmeside blev udstyret med en tilflytterknap og 
tilbud om gratis hussalgsannoncer. 
Vi fik overtalt Lolland Kommune til jævnligt at sende os til-
flytterlister. 
Vi har løbende orienteret om kampagnen i Talerøret, Femøs 
lokale blad. 
Vi har formidlet kontakter til tilflytterundersøgelse og portræt 
i Øposten. 
Muleposer med Femømotiv og Femøinfo er blevet produceret 
og uddelt til tilflyttere. 
Der var tilbud om gratis buskørsel til ”Åbne huse til salg eller 
leje” på Turismens dag. 
Medieomtale især i Folketidende, Lolland-Falsters lokalavis. 
En Femø film er undervejs. 
Vi har fået nedsat en tænketank med øboere som gerne vil 
bidrage med ideer og assistance til konkrete projekter. 
Vi har besluttet at arbejde videre med prøveboligtanken. 
 
Og hvad er det for noget med prøveboliger på Femø? 
Vores plan er at bosætningsgruppen/FBF skal koordinere kon-
takt mellem udlejere og lejere med tilbud om at bo i en af-
grænset periode på Femø. Det bliver ikke et gratis tilbud, men 
en mulighed for at bo på øen uden at forpligte sig ud over den 
aftalte periode. 
Vi fik kontakt med 4 udlejere, som vi inviterede til møde. 
To sprang fra – den ene ville alligevel kun langtidsudleje og 
den anden havde allerede fået lejet huset ud for et halvt år 
Vores plan er at fortsætte samarbejdet med de andre to og at 
annoncere på de sociale medier og på vores hjemmeside mv.– 
se plakat 
 
Og hvad gør vi nu, lille du? 
Lige nu går det strygende med tilflytning til Femø – vi har 
fået 10 nye tilflyttere fra nytår og til nu – nok ikke bosæt-
ningsgruppens fortjeneste – men via DBA og private kontak-
ter. 
Alle disse tilflyttere inviterer bosætningsgruppen til kaffemø-
de med øinformation og velkomstgaver og præsentation af 
vores skattekammer. 
Synopsen til første film er klar og kommer snart i luften. 
Lige nu er der faktisk 10 boliger til salg på øen, vi spørger 
ejerne om, hvem der vil være med i en prøveboligordning. 
Vi sørger for at få hjemmesiden opdateret med de relevante 
boliger og øvrige oplysninger. 
Selv om kampagnen ”Nye naboer – mere øliv” slutter, fortsæt-
ter bosætningsarbejdet på Femø naturligvis. 
 
      Birte og Inge-Lise 
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12 mand høj fornøjede sig med pirogger og vodka 
og oplæg om russisk litteratur ved Julie Bisted 
Jacobsen. Vodkaen naturel smagte, som når man 
rækker tungen ud ad vinduet, til gengæld var der 
både saft og kraft i Julies oplæg om bogen ”Ved 
glemslens rand” af Sergej Lebedev og generelle 
fortælling om russisk litteraturhistorie i sammen-
hæng med kulturelle og politiske tilstande.  
Vi fortsatte Ruslandstemaet med George Orwells 
bog ”Kammerat Napoleon” i selskab med tre nye 
deltagere i læsekredsen, herligt med tilflyttere 
som straks involverer sig i øens liv. 
Ud over læsekredsen er der to arrangementer i 
Kulturkredsen her i foråret, nemlig forestillingen 
”Let it Rock” en hyldest til The Beatles i Nakskov 
Teatersal d. 23/3 og et tilbud om seniorbio: 
 

Seniorbio i Søllested bio onsdag d. 8/4 kl. 10.00 hvor vi skal se filmen 
”De forbandede år”, her er lidt om handlingen:   

Karl Skov er en selfmade, succesfuld ejer af en stor elektronikfabrik, som har en 
kone og fem børn. De lever det gode, privilegerede overklasseliv på Strandvejen 
nord for København, da nazisterne besætter Danmark i april 1940. Karl kæmper 
for at videreføre produktionen på fabrikken, men for at beskytte sin familie og 
ansatte begynder han modstræbende at producere til det tyske marked. Det brin-
ger ham ind i et kontroversielt samarbejde med besættelsesmagten...  

Filmen varer 2½ time, og efter filmen er der kaffe og brød. Vi har reserveret 9 
billetter, som koster 70 kr. stk. 

Kontakt Inge-Lise, hvis du vil med – billetterne sælges efter først til mølle-
princippet. Fælles transport kan aftales. 
 

Femø Kulturkreds 

Inge-Lise, 21920276, bistedjacobsen@gmail.com 

Tirsdag d. 28/1 kl. 19.00 Oplæg om russisk litteratur v. Julie BJ. Lebedev: ”Ved glemslens rand” 
Torsdag d. 20/2 kl. 19.00 George Orwell: ”Kammerat Napoleon” 
Torsdag d. 19/3 kl. 19.00 Katrine Marie Guldager: ”En uskyldig familie” 
Mandag d. 23/3 kl. 19.30 ”Let it Rock” en hyldest til The Beatles. Nakskov Teatersal. 
Torsdag d 23/4 kl. 19.00 
Torsdag d. 28/5 kl. 19.00 Sæsonafslutning. 
 
Som I kan se, er der plads til to værker mere. Forslag bedes medbragt til februarmødet. 
 
Derudover kommer der måske et arrangement med beatpoet Claus Høxbroe i løbet af foråret. Vi blev kontaktet kort før jul og 
prøver at arrangere det i fællesskab med andre på Femø. Man kan se/høre eksempler på digtoplæsning med ham på youtube.  
 
Hvis nogle kunne tænke sig at prøve at komme i seniorbio i Søllested, kan jeg foreslå: 
onsdag den 8/4 kl. 1000 - De forbandede år - Med danske undertekster ( Se omtale ovenfor ) 
 
 
                ILB 

Program for forår 2020 

Kulturkreds 2019 -  
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... 

Som mange nok kan huske, skete det flere gange 
sidste år, at hjemmeplejen ikke kunne komme frem, 
fordi færgen indstillede sejladsen på grund af akut 
færgenedbrud eller dårligt vejr. Hjemmeplejen blev i 
de situationer nødt til at kontakte pårørende eller be-
kendte til de borgere, der modtager hjemmehjælp, 
for at bede dem yde den mest nødvendige hjælp, 
indtil hjemmeplejen selv kunne komme frem. Hjem-
meplejen har lejet en lejlighed, hvor personalet kan 
overnatte og er blevet bedre til at holde sig orienteret 
i forhold til vejrudsigt og fartplaner. Alligevel kan 
der opstå situationer, hvor færgen pludselig må ind-
stille sejladsen. 
Der er derfor meget tilfredsstillende, at Lolland 
Kommune/hjemmeplejen i samarbejde med Femø 
Beboerforening/Økontaktrepræsentanter har fået la-
vet en aftale for et indenøs nødberedskab, som kan 
træde i kraft i forbindelse med situationer, hvor 
hjemmeplejen ikke kan komme frem.  
I første omgang er det aftalt som en forsøgsordning 
på Femø i tre måneder fra d. 1/2 - 1/5. På nuværende 
tidspunkt er der ni femøboere, som har påtaget sig at 
indgå i nødberedskabet, seks i en fast ordning og tre 
”vikarer”. Der har været afholdt kursus i Præstegår-

den på Femø, hvor Margit Jeppesen, decentral leder 
af Team Nordøst sammen med en SOSU-hjælper og 
en SOSU-assistent gav den nødvendige instruktion.  
Såvel nødkald som aftaler vedrørende aktivering af 
nødberedskab går via Team Nordøst og Lolland 
Kommune. Der er indgået en aftale med FOA, så 
Femø-hjælperne vil blive aflønnet i de konkrete til-
fælde, hvor de kaldes ud. 
Forsøgsordningen betyder, at borgere med nødkald 
også kan få hurtig hjælp, når hjemmeplejen ikke er 
på Femø, og at der i tilfælde af akut færgenedbrud er 
en procedure for, hvordan alle borgere kan få den 
mest nødvendige hjælp, indtil hjemmeplejen kan 
komme frem, så hjælpen ikke er afhængig af private 
personer (pårørende, naboer el. andre).  
Samarbejdet med Lolland Kommunes repræsentan-
ter i hjemmeplejen har været en utrolig positiv pro-
ces. Vi har oplevet, at det ikke har været et spørgs-
mål, OM dette kunne lade sig gøre, men HVOR-
DAN vi kunne få det bedst muligt arrangeret. 
 
      
      Inge-Lise Bisted 
 

Forsøgsordning med indenøs nødberedskab i hjemmeplejen. 

Da Dorte fyldte 75 år, fandt Ole på at gaven til  
hende skulle være en bog med Dortes egne digte fra 
hendes ungdom. Forsidebilledet af en ung Dorte har 

både en lys og en mørk 
side, og sådan var Dorte 
også.  Dorte Krøyer dø-
de på Nykøbing F.  
sygehus d. 31/1 2019 
efter et meget kort syg-
domsforløb. Hun blev 
indlagt på sygehuset, 
efter at hun hjemme på 
Femø havde fået et 
slagtilfælde, som hun 
aldrig vågnede op fra. 
Dorte havde kun været 
hjemme i få uger. Hun 
blev i november måned 
indlagt med lungebe-
tændelse og kom efter-
følgende på rekreati-

onsophold på Møllecentret til midt i januar. 
Dorte har haft et oplevelsesrigt liv. Hun var ud af en 
artistfamilie, og hendes far havde verdensmesterfor-
ventninger til hende, lige meget hvad hun snusede 
til. Selv om Dorte ikke vandt medaljer, var hun me-

get kreativ inden for flere områder, men skrivning 
blev hendes passion. Efter at have mødt Ole Willer-
sted, etablerede de deres eget kommunikationsfirma, 
som medførte rejser til mange lande, bl.a. Brasilien, 
England, USA og Sri Lanka. 
Dorte og Ole flyttede til Femø sommeren 2000. Da 
Ole skulle på efterløn, besluttede de at flytte væk fra 
København. Efter at have været rundt på Sjælland og 
Lolland for at finde et passende hus, så de i en an-
nonce, at den gamle lægebolig på Femø var til salg. 
Ole faldt med et brag for huset, og Dorte blev med 
tiden også glad for at bo i huset på Femø. Dorte fort-
satte med at være selvstændig journalist med bl.a. 
opgaver for Nysted Kommune og ferieafløsning på 
Lollandsposten. I forbindelse med udgivelsen af bør-
nebogen ”Tobias af Knuthenborg” var Dorte og Ole 
til frokost på slottet, hvor greven udtrykte stor glæde 
over bogen. 
I 2008 fik Dorte øjensygdommen AMD, som slog 

hende lidt ud. Hun kunne ikke længere sidde ved 
pc’en, hvilket var det bedste, hun vidste. Hun kunne 
heller ikke læse og kun dårligt se TV. Hun bevarede 

sit skarpe vid og sin humoristiske sans og var en 
sprudlende samtalepartner lige til det sidste. 

Mindeord 
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Nyt fra Økontakt og fartplanudvalg 

 

Halvdelen af denne byrådsperiode 

er nu gået, så det må være passen-

de at gøre status over, hvad vi har 

opnået af resultater de første to år 

af denne periode i  

Økontaktudvalget.  

 

Hjemmehjælpssagen.  

Sagen startede på Fejø og efter en 

lang kamp med hjælp fra mange 

sider og klare svar fra Ankenæv-

net, blev det endeligt afgjort, at 

beboere på småøer har samme  

rettigheder til hjemmehjælp  

døgnet rundt som andre borgere. 

 

Afløserfærge. 

Det har været til stor gene for 

øboere og alle andre rejsende, når 

færgerne har været til de årlige 

eftersyn, og vi har skullet klare os 

med to færger og særplan. 

I 2019 lykkedes det at få 300.000 

kr. på kommunens budget, så der 

kommer afløserfærge til de plan-

lagte dokperioder i år. Det bliver 

færgen ”Ida” fra Bogø-

Stubbekøbing, som skal sejle på 

Askø-Bandholm ruten. 

 

Færgekommissorieudvalg. 

Færgerne i Lolland Kommune er 

ved at have en del år på bagen. Vi 

har også oplevet mange nedbrud 

på grund af tekniske problemer. Vi 

har fået nedsat et udvalg, som skal 

komme med forslag til en plan for 

udskiftning af færger, ud fra pro-

fessionel undersøgelse af færger 

og færgelejer og fremtidige behov. 

Lokal flextrafik. 

Efter behandling i Økontaktudval-

get har Movia og Ole Andersen 

indgået en aftale, så de lokale 

flextrafikture køres af  

Ole Andersen. 

 

Mellemfinansiering. 

Øboerne står selv for mange pro-

jekter, som kun kan gennemføres 

ved hjælp af tilskud fra diverse 

fonde. Lolland Kommune har i 

denne periode for første gang sagt 

ja til at mellem-finansiere tilskud 

fra LAG Småøerne, idet udbeta-

ling af tilskud herfra først kan fin-

de sted, når udgifterne er betalt, og 

når dette er dokumenteret på  

korrekt vis. 

 

Tilflytterlister. 

Vi vil gerne tage godt imod alle 

tilflyttere. 

I forbindelse med bosætningskam-

pagnen ”Nye naboer – mere øliv” 

blev vi opmærksomme på, at man 

i nogle kommuner kunne få tilflyt-

terlister med jævne mellemrum, så 

man er sikker på, hvem der offici-

elt er flyttet til øen. Den ordning 

har vi nu også fået i Lolland Kom-

mune. 

 

Plan- og Udviklingsstrategi. 

Alle kommuner skal udarbejde en 

planstrategi i hver byrådsperiode. 

Planstrategien danner udgangs-

punkt for den efterfølgende revisi-

on af kommuneplanen. Plan- og 

Udviklingsstrategien forholder sig 

til den fysiske udvikling og til 

kommunens udvikling i øvrigt. 

Askø, Fejø og Femø var ikke 

nævnt med ét ord. Det er vi nu.  

Vi lavede et fælles høringssvar 

med konkrete forslag, hvoraf de 

fleste er blevet indarbejdet i den 

godkendte plan.  

 

Nyt fartskilt. 

Mange femøboere har udtrykt be-

kymring over, at nogle kører for 

hurtigt på øen, og det blev på et 

borgermøde aftalt, at vi skulle tage 

det op i Økontaktudvalget og for-

søge at få ændret den generelle 

hastighedsbegrænsning på øen fra 

60 til 50 km/t. Det viste sig ikke at 

være lovligt, så hvis det skulle ud-

føres korrekt efter færdselsloven, 

ville det medføre en masse skilte 

omkring Nørreby og Sønderby. 

Gennem et godt samarbejde med 

kommunens vejtekniker, har vi 

fået udformet vores helt eget skilt, 

som vil blive sat op på havnen, så 

vi kan nøjes med ét skilt i stedet 

for en hel skilteskov. 

 

 

Tak til alle bidragyderne, der er 

kommet med kommentarer til sejl-

plansforslagene. 

Vi har samlet det hele i et fælles 

bilag, som er videresendt til over-

fartslederen.  

 

  Chris og Inge-Lise 

Vis hensyn 
Små veje = lav hastighed 

Tak 

Nyt fartskilt på havnen. 
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Femø Jazz Festival 

De 5 eftertænksomme. 
Lis Rye Larsen 
Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 
taget i dit liv. 
At jeg er flyttet til Femø, selv om jeg har boet i 
Præstø i 42 år. Her er en ro, man har et fællesskab 
her, og samtidig har man også lov til at være sig 
selv. 
 

Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
Det er at sidde på vores terrasse om aftenen (hele 
året) og følge livet i Andemosen og på marken, med 
frøernes kvækken, blishøns, og rovfuglene som jager 
osv.  
 

Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
En 33 km. vandretur i 3 dage, op over et bjerg 
(Routeburn) på sydøen på New Zealand. 
 

Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
Det gør mig meget tryg at vi har et rigtig godt bered-
skab her på øen. Såsom akuthjælpere, lægen, brand-
mænd og nu hjemmeplejen. 
 

Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
At der løbende vil flytte nogle mennesker herover, 
så vi er en stabil flok som kan holde øen i gang. 
 

Når dette blad udkommer, er pro-
grammet for årets Femø Jazz Festival 
afsløret. Det sker traditionen tro i 
Kulturhuset på Islands Brygge i Kø-
benhavn, hvor et par hundrede glade 
gæster hvert år møder op, hører dejlig 
jazzmusik og køber billetter til en 
nedsat pris. I år spiller Jazzfive til 
programrelease – og de kommer da 
også og spiller på årets festival. 
 
Hele programmet kan ses på Femo-
ejazz.dk efter den 4. marts, hvor man 
også kan købe billetter. Og ellers vil 
vi sørge for hurtigst muligt at placere 
fysiske programmer på Kroen, på 
Færgen, i Præstegården osv. 
 
Måske har I læst det på Facebook, 
men vi er stolte over at præsentere, at 
ingen ringere end det velvoksne orke-
ster GasOrleans kommer og giver 
koncert på Femø Jazz Festival til 
sommer. Sanger og entertainer Mi-
chael Carøe står i spidsen, når bandet 
giver den fuld spade med Gasolins 
legendariske musik i funky New Or-
leans-versioner. I kan godt glæde jer. 
 

Vi har også lagt mærke til, at antallet 
af børnefamilier vokser på festivalen. 
Vi har i mange år haft børnejazz, 
sponsoreret af Lolland Kommune, 
om onsdagen i jazzugen. Men i år 
kan børn og barnlige sjæle også give 
den gas både fredag og lørdag for-
middag, hvor der er mere børnejazz! 
Og i år gentager vi også succesen 
med kreativt værksted, ansigtsma-
ling, minigolf mm., så der er masser 
af hyggelige aktiviteter for poderne i 
løbet af ugen. 
 
I november sidste år deltog Lolland 
Kommunes borgmester, Holger 
Schou Rasmussen, i et møde med 
repræsentanter fra Foreningen Femø 
Jazz. Vi talte om, hvordan Lolland 
Kommune og Femø Jazz Festival kan 
arbejde endnu mere sammen – og til 
vores glæde og overraskelse valgte 
borgmesteren at donere 25.000 kr. til 
festivalen i år, og 25.000 kr. mere til 
næste år. Det er en stor økonomisk 
hjælp til en festival, hvor alle arbej-
der frivilligt. 
 
    /LBJ  

Programmet er klar og donation fra borgmesteren  
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Lysbilledforedrag - Cykeltur i Indien 
 

Femø Præstegård onsdag den 11. marts 2020 kl. 14.00 
 
Alle vore medlemmer er velkomne 
Medlemskort fra 2019 gælder frem til 31. marts 2020 
Gratis entre og foreningen er vært ved kaffe med brød 
              
              Bestyrelsen 

Femø Pensionistforening 
Generalforsamling den 19. februar 2020 på Præstegården. 
 
Foreningen holdt generalforsamling med 17 fremmødte medlemmer. 
Foreningen var vært ved kaffen med nogle skønne lagkager fremtryllet af Sonja – tak for det. 
Bestyrelsens beretning og kassererens fremlæggelse af regnskaberne blev godkendt med akklamation. 
Bestyrelsen havde nogle forslag som alle blev godkendt nemlig. 
Ensartet kontingent for passive og aktive medlemmer. 
Generalforsamlingen vedtog årskontingentet for det følgende år på kr. 30,-. 
Medlemsåret går fra 1. april til 31. marts det følgende år. 
Endelig vedtog generalforsamlingen at: Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. 
Det sidste kommer til at virke fra næste år. 
De foranstående ændringer skyldes mest ønsket om en klar fordeling mellem aktive og passive medlemmer i forhold til de gæl-
dende vedtægter. 
 

Vedtægternes § 3:  
Som aktive medlemmer kan optages enhver som er berettiget til invalide eller folkepension eller er fyldt 60 år. 
Hvor kun den ene ægtefælle er pensionist, kan den anden ægtefælle også optages som aktivt medlem.  
Som passive medlemmer kan optages enhver der ønsker at støtte foreningen. 
 
Til bestyrelsen blev Helen Larsen genvalgt og Kirsten Meisner blev nyvalgt. 
Som suppleanter valgtes i rækkefølge: Søren Schack Hansen og Jens Frederik Dinsen. 
Preben Hansen blev genvalgt som Bilagskontrollant. 
Formanden kunne meddele, at bestyrelsen har besluttet en sommerudflugt igen i 2020, væsentligst på grund af tilsagn om tilskud 
fra Lolland Kommune. 
Sommerturen bliver gennemført den 3. juni og går bl. a. til Sukkermuseet i Nakskov og derefter til et godt spisested som endnu 
ikke er helt fastlagt, ligesom resten af turen som snarest bliver arrangeret. 
Alle vore medlemmer er velkomne til at deltage på denne udflugt, så sæt venligst et kryds i kalenderen allerede nu.  
På det konstituerende bestyrelsesmøde som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, blev følgende genvalgt: For-
mand Vagn Pedersen – Kasserer Sonja Olsen. 

             BESTYRELSEN 

De 5 eftertænksomme. 
Jørgen Larsen 
 
Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 
taget i dit liv. 
Jeg synes at jeg har taget en del gode beslutninger i 
mit liv, men at flytte til Femø var en rigtig god be-
slutning på det tidspunkt i livet. 
 

Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
Når Lis og jeg sidder på terrassen og frøerne fra An-
demosen prøver at overdøve os. 
 

 

Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
En vandretur på New Zealand, hvor Lis og jeg gik i 
3 dage med rygsække op over et bjerg. Der var en 
natur og stilhed, som trods alt overskygger oplevel-
sen af Femøs stilhed. 
 

Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
Det er en stor tryghed, at bo på Femø sammen med 
Lis. 
 

Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
At Femø vil forblive beboet med både fastboende og 

fritidshusejere, og af færgen fortsat vil have en for-

nuftig fartplan. 
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 Fællesspisning på Femø 

Tirsdag, den 17. marts kl. 18 på centret Femø kro 
Menuen ved vi ikke noget om endnu, men prisen vil være mellem 75 og 100 kr. En gruppe sørger for det 
praktiske og laver maden sammen med en kok. (se ovenfor). Medbring selv drikkevarer. 

Alle er velkomne. 
Er du interesseret i at deltage i fællesspisningen, kan du tilmelde dig hos Birte Haritsoe, tlf.  
2034 4360 eller mail birte-harritsoe@mail.dk 

OBS : sidste frist for tilmelding er den 7. marts 

Kokkeskole den 16. marts kl 16 
Vi har brug for en gruppe, der har lyst til at deltage i kokkeskolen og være med til madlavning og det 
praktiske dagen efter. Erfaring med madlavning er ikke nødvendig. 

En del har allerede meldt sig, men vi har brug for flere.´ 
Teori vedrørende ideer, indkøb, mængder, prisfastsætning m.m. mandag, den 16. marts 
(eftermiddag) i Præstegården  
Borddækning, madlavning sammen med en kok, servering, rengøring tirsdag den 17. marts på 
kroens center 
Er du interesseret i at deltage i kurset og det praktiske arbejde, kan du tilmelde dig hos Birte,  
tlf. 2034 4360 eller mail birte-harritsoe@mail.dk  Meld ud om du vil spise med den 16. 
 
OBS : sidste frist for tilmelding er den 7. marts 

             Med venlig hilsen 
             Initiativgruppen 
             Birte og Marie 

D. 31.05 afholder nye beboere koncert på Femø Kro. Man kunne kalde 
det for ”2 generationer spiller ud ”, da musikerne befinder sig i hver sin 
ende af den aldrende skala. Yderligere Information om arrangementet i 
øvrig vil kunne ses på øens sorte tavler og på Facebook.  

Hanne Dharma Østergaard – sang - og Mallan Winberg – guitar og sang 
– danner par privat, men har også fundet hinanden i musikken. Egentlig 
er det den rene Morten Korch, da de var kærester for mere end 40 år si-
den. Forældre omkring dem skilte dem ad, men da Facebook kom, lykke-
des det dem at finde hinanden igen. Mallan har været udøvende musiker 
i alle årene, og har spillet i forskellige sammenhænge.  
Nu har de 2 så spillet sammen i 4 år, og genren er soft american folk.  
De glæder sig meget til at spille sammen med de unge. 

 
Vi er fire drenge der er flyttet til Femø for at lave musik og fiske.  
Det er første gang vi fire mødes som kunstnere og er derfor ved at finde vores eget udtryk. Inspirationen 
kommer fra rockens avant-garde og folkemusikkens melankoli. Anne-Lise og Niels har allerede sørget godt 
for vores velkomst med Femø kagen, imens Peter & Kisser har fortalt os de lokale historier og lært os hvor-
dan man fisker i Smålandsfarvandet. Persongalleri : Christian - Spiller trommer og fisker. Sebastian - Skri-
ver tekster og fisker. Vincent - Spiller klaver og fisker. Garcia - Spiller guitar og fisker. Vi ser frem til nogle 
smukke måneder på Femø og håber på flere arrangementer som dette.  

Musik på Femø Kro med nye beboere.  

Hanne Karma Østergaard og 
Nallan Winberg 

mailto:birte-harritsoe@mail.dk
mailto:birte-harritsoe@mail.dk
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Historien om den besynderlige mand fra Temø  

Uddrag fra Novelle samling ”Magthaverne Kommune”  
af Garcia Pauwels  

Da dette er et uddrag vil jeg informere læseren om, at historien bliver fortalt af en syg og ensom mand der 
bor i Magthaverne Kommune. 

”Jeg lærte aldrig mandens navn, kun hans bizare og skrækkelige historie.  Manden havde som ung haft  
succes med, at grave efter guld et sted i østen  og senere hen ført god forretning – så mønter manglede  
han ikke. Han var ikke et socialt væsen, og gjorde ikke meget for øen eller Magthaverne Kommune.  
Der var dog en gang for længe siden, da havnen blev ødelagt efter en skrækkelig storm, at han betalte for 
renovering af hele havnen –  dagen efter igangsatte han et projekt om, at få alle veje på øen asfalteret med 
det fineste asfalt, importeret direkte med skib fra Polen. Ingen kendte hans historie eller alder og han så al-
drig en dag ældre ud, end da han flyttede dertil. Han var ofte på forretningsrejse rundt omkring i verdenen 
og når han endelig var hjemme på Temø, så man ikke mere til ham end lyset fra hans hus, der lyste op om 
natten. Han boede alene i en af de største og mest isolerede gårde på øen. Gården lå på toppen af Sydklin-
ten med udsigt til vandet – 30 meter over vandet, længst ude på øens sydligste spids. Manden så ung ud, 
havde mørkt hår og gik altid pænt klædt. De sære rygter begyndte da det første lig blev fundet i mosen. 
Man opdagede hurtigt, at det var Præsten der lå  død i mosen. Af respekt for den døde, mente folk at hans 
sjæl som han lå dér, var fredelig og smuk. Men de få personer der så hans øjne, kunne mærke frygten langt 
inde i deres skrøbelige hjerter. Det mest besynderlige ved liget var, at han intet blod havde tilbage i krop-
pen. Heller ingen sår eller stik på huden og ingen havde hørt noget skrig eller lignende den nat. Man fandt 
ikke andet end to små, røde prikker på halsen, som man mente var fra et lille dyr i mosen. Dagen efter van-
drede snakken og rygterne rundt mellem husene på øen, så stemningen blev meget mystisk – jeg husker 
den dag meget tydeligt. Himmelen skiftede farve.  

Fra den smukke, nordiske blå himmel, til en uendelig dyb, sort masse. Forvirringen spredte sig, så man gik 
først ud fra, at det var en spontan måneformørkelse, men efter et par sekunder kunne man se og høre, speci-
elt høre, at det var en stor sværm af flagermus. Jeg har undret mig meget den hændelse siden. Normalt skri-
ger flagermus ikke, men de skreg alle sammen, så det lød som en Helvedes sang. Vi stod alle med hænder-
ne om ørene og kiggede på den sorte masse på Himmelen. Jeg ved ikke hvor lang tid det varede. Jeg ved 
bare, at de skreg og skreg... og skreg! Indtil de pludseligt blev stille og fløj målrettet, i en stor bølge hen til 
træerne på Sydklinten, ude foran gården hvor den besynderlige man boede. Vores forældre talte meget om 
liget og det specielle natur-fænomen. Øen blev grebet af en stemning af overtro og hysteri. Flere menne-
sker mente, at de så genfærd svæve over markerne om natten. Der gik ikke mange dage før det næste lig 
blev fundet. En død bonde med samme frygt i øjnene og bid på halsen – han var også tom for blod. Der var 
ingen Præst, at vende sig til. Så folket gik uden om Kirken og tog sagen i egen hånd. En tåget nat samlede 
alle øboernes sunde mænd sig, væbnet med fakler og høtyve, og løb mod den besynderlige mands gård ved 
Sydklinten. De blev forbavsede da de løb ind af hoveddøren og opdagede, at der ingen møbler var. De 
fandt ikke andet end et blaffende, hvidt gardin ud til den åbne balkondør og en krukke i kælderen, fyldt 
med guld. Jeg var for ung til, at deltage i hævntogten, så jeg stod alene ved Veststranden, kastede med sten 
og kiggede på mændende jævne gården med jorden. Den nat var der en tyk tåge der skubbede sig ind over 
det rolige vand. I tågen så jeg en skikkelse, en mørk skikkelse. Jeg kunne ikke bevæge mig, sandet under 
mig opførte sig som kviksand til mine ankler druknede. Sveden dryppede ned på min næse. Der var helt 
stille, bølgerne var stoppet med at skabe sig – mit bryst dunkede af smerte, fra mit hjertes hamren. Den 
mørke skikkelse svævede, langsomt henover vandet, vendte sit ansigtet i min retning og stirrede, med øjne 
røde som djævlens, lige ind i mit sind før han gik i et med tågen. Der har ikke været nogen lig fundet på 
Temø siden den nat og øen er fredelig og smuk nu. Men en gang imellem, når flagermusene flyver rundt 
ved kirken, vender historierne om den besynderlige mand tilbage og folk mener stadig, at han hvileløst 
vandrer rundt mellem markerne på Temø.” 

Garcia Pauwels er en af de unge mænd som er flyttet ind på Kongevejen. 
Ud over at lave musik med drengene (læs side 14), skriver Garcia også. 
Herunder bringer vi et uddrag fra en novelle samling, som foregår på den 
underligt bekendte Temø. 
Inspirationen er blandt andet kommet fra Eventyrstrædet på Femø  



 

Talerøret nr. 1 2020 - Side  16 

Lørdag, den 11. januar 2020 - afholdt Femø Jagtforening årets første 
rævejagt.  
Vi var meget heldige med vejret. Lørdag var den eneste dag på hele 
ugen, hvor solen skinnede, og det var tørt hele dagen!  
Kl.0815 bød formanden velkommen og gav parolen ved Æggeskallen. 
22 jægere/hundeførere (og 4 hunde). Efter kontrol af jagttegnene, indde-
ling i hold, blev jægere/hunde udstyret med ”sikkerhedsudstyr” hatte, 
bånd og veste. Jægerne gik til såt 1: ”Engarealet nord øst for Frugtcen-
tralen”. Her var der ingen ræve hjemme! Selskabet steg på de 3 udpege-
de vogne og kørte til såt 2: ”Bulbromose”. Her var der resultat - ikke 
mindst på grund af formanden iført vaders gennemtraskede hele mosen – 5 ræves sprang ud af sivene. 2 
ræve blev skudt. Ebbe Jacobsen og Knud Erik Børgesen (Bandholm) nedlagde hver en ræv. 3 ræve var hel-
dige ikke at komme på skudhold. Såt 3: ”Mosen nord øst for Bulbro” her slap 1 ræv helskindet fra mødet 
med jægerne. Alle steg til vogns og kørte til såt 4: ”Saddelmageren”. En vanskelig såt med tæt bevoksning 
af brombær. Det var ikke muligt at drive såten effektivt. Vi manglede små hunde af Jack Russell rasen. Så-
ten gav ikke noget resultat – 1 ræv kikkede ud og forsvandt ind i tryghed i såten.  
Det blæste kraftigt på toppen af Femø. I frokosthvilet søgte vi ly i Oles smedje, hvor FjF var vært ved drik-
kevarerne til madpakken.  
Alle til vogns og kørsel til såt 5: ”Barkmosen” i den nordlige del af Femø. 1 ræv slap helskindet ud af så-
ten. Sidste såt 6: ”Engarealet, langs nordkysten, kvindelejren og Ellys Eng” gav ikke noget resultat! 
I løbet af dagen så vi: 8 ræve, 6 stykker råvildt, harer og fasaner. 
Kl.1540-1600 var der vildtparade for de 2 nedlagte ræve ved Femø Kro. 
17 jægere (herunder FjF æresmedlem Svend Leo Jensen) deltog i kro-jæger-hygge til dagens ret 
”Skipperlabskovs”! Det var en rigtig god dag med trætte jægere og hunde!     
 

 
 
Lørdag, den 8. februar 2020 - afholdt Femø Jagtforening årets sidste rævejagt, som en reguleringsjagt. 
Igen var vi begunstiget af godt vejr med sol hele dagen. 
Kl. 0815 bød formanden velkommen til 42 jægere/hundeførere (+13 hunde). Efter kontrol af jagttegn, jagt-
parole og inddeling i 3 hold kørte jægerne til såt 1: ”Granerne” og såt 2: ”Jazzpladsen”. I såt blev der skudt 
1 ræv nedlagt af Søren Hartmeyer (Købelev v/Nakskov). 2. såt gav ikke noget resultat. 
Herefter til vogns mod såt 3: ”Bulbromose” og såt 4: ”mosen øst for Bulbro”.  Det gav ikke noget resultat!  
Frokosthvilet blev holdt i Oles smedje, hvor FjF var vært ved drikkevarerne til madpakken.  
Herfra til såt 5: ”Saddelmageren” og såt 6: ”Henriks juletræsplantage”. Saddelmagerens giv ikke resultat – 
selv med hjælp fra ivrige Jack Russell terrier. Endelig var der bid i Juletræsplantagen. 1 ræv, der stak ud af 
såten mod Saddelmagerens, fald for et skud af Gregers Frank (Gåsemosevej).  
Tiden var nu så fremskudt, at bestyrelsen besluttede at springe såt 7: ”området bag fodboldbanen” over og 
køre direkte til Vildtparaden for de 2 nedlagte ræve. Paraden blev holdt på Kroens P-plads! 
I løbet af dagen så vi de 2 ræve, der begge blev nedlagt, 3 stykker råvildt, harer og fasaner. 
 

Nyt fra Femø Jagtforening (FjF) af 15-09-1934 
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Planlagte aktiviteter 2020: 
- Lørdag, den 14. marts 2020 kl. 1000 Generalforsamling på Præstegården.  
  Efterfølgende er FjF vært ved en frokostbuffet 
- Lørdag, den 7. november 2020 kl. 1930 Vildtspil på Femø Kro.  
 
 

Knæk & Bræk! 
FjF 

ER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 jægere (herunder FjF æresmedlem Svend Leo Jensen) deltog i kro-jæger-hygge til dagens ret ”Gule Ær-
ter m/rigeligt tilbehør”! Endnu en god jagtdag var til ende!     
 
Bestyrelsen takker jægerne, traktorførerne Ove Roug, Per Grymer og Holger Bech for hjælpen. En hjælp 
der var en forudsætning for de to vellykkede rævejagter. 
 
FjF opfordrer lodsejerne til at frede råvildtet i indeværende jagtsæson 2020/21. 

Bente kåret som ”Nok Danmarks ældste avispige” 

Efter at Bente Engelbrecht havde skrevet ”Dagens buket”, 
skrev Folketidende en artikel om hende, med overskriften 
”Nok Danmarks ældste avispige”, hvor hun fortæller om at 
det er godt at have noget man skal, når man er ældre. 
Og derfor er hun stadig Femøs avispige. 
 
På Femø sætter vi stor pris på Bentes energi og støtter også 
op om hendes buket til folkene på færgen. De har jo heller 
ikke fået det nemmere efter færgen har sat farten ned, men 
er altid flinke og hjælpsomme.  
Så de fortjener et tak og klap på skulderen. 
 
Og så skal vi hilse fra ”Matrosen”  Steen Dysted og sige at 
han er styrmand. 

Bentes læserbrev i Folketindende. 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
Marts –April –Maj—Juni 

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 
Graver: Tommy Reinholt tlf. 20541980. Træffetid tirsdag, torsdag og fredag mellem 8.00 og 12.00. 
(Starter i barselsvikariat den. 1. april.) 

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 den 22. marts…... …………………………………………………...………….…………..kl. 13.00  
Midfaste. 
 
Fredag den 20. marts………………………………………………………………………………..kl. 14.00 
Sangeftermiddag 
 
Søndag d. 12. april…….………………………………………………...………….…...…...…….. kl. 13.00 

Påskedag 

 
Mandg den 4. maj ……..………………………………………………………………………....….kl. 13.30  
Gudstjeneste i 75 året for Danmarks befrielse 
 
Tirsdag den 12. maj…………………………………………………………………………………kl. 14.00 

Orienteringsmøde vedr. valg til menighedsråd senere på året.  
 

Søndag den 31. maj……………………………………………..……………………....………….. kl. 13.00   
Pinsedag 

Barselsvikar. 
Femø Menighedsråd har fra 1. april ansat en barsels-
vikar, der skal varetage Louises arbejde/opgaver i 
den tid hun er på barsel. Vores ”nye” graver kommer 
fra Østofte og han hedder Tommy Reinholt. Vi glæ-
der os til at byde Tommy velkommen, og ser frem til 
et godt samarbejde.  
Jeg skal hilse fra Tommy og sige, at han glæder sig 
til at komme i gang med arbejdet ved Femø Kirke og 
Præstegård. 
Tommy vil være på arbejde tirsdag, torsdag og fre-
dag alle dage i tidsrummet 8.00 til 16.00. Han kan 
kontaktes disse dage på tlf. 20541980 imellem kl. 
8.00 og 12.00.   
 

Femø Kirkegård. 
Der sælges stadigvæk gravsteder med henblik på 
bevarelse for eftertiden. Fristen for køb er udsat til 
31. marts 2020. 
 

Nyhedsbreve. 
Husk at holde øje med Nyhedsbreve på Femøs Tav-
ler, på Færgen og på Femøs Hjemmeside, her vil der 
blive orienteret om nyheder fra Femø Menighedsråd, 
samt opslået aktivitets og mødedatoer m.m. 
 
    

     Lis Christoffersen. 
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Lokalhistorisk arkiv 
Foredrag i præstegården fredag den 
10. april kl 14:30.  
 
På rejsen rundt til de danske øer i 1920’erne kom 
malerne Achton Friis og Johannes Larsen også til 
Femø. Opholdet her blev et af højdepunkterne på 
hele turen og her ikke mindst mødet med Femøs 
daværende præst Johannes Kallenbach Pedersen. 
Det fortæller Peter Heiberg om og viser hidtil 
ukendte fotos og tegninger fra øen taget af Achton 
Friis. Alt sammen suppleret med uddrag af dagbo-
gen, som er ganske anderledes end den beskrivel-
se, som er kendt fra bogen De Danskes Øer. 

De 5 eftertænksomme. 
Louise Povlsen 
 
Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 
taget i dit liv. 
 
Det at flytte fra København og til Femø, sammen 
med Hans Jakob. Det føles meget rigtigt og me-
ningsfuldt. 
 

Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
 
Uhh der er mange! En sommer er bedre på Femø, 
end andre steder. Der er så mange smukke naturste-
der på Femø, som jeg vist aldrig bliver træt af.  
At lære øboerne at kende og derved føle mig som  

en del af øen. Og så er jeg rigtig glad for jobbet som 
graver på vores smukke kirkegård.  
Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
At turde følge mine drømme. Det har givet mig 
mange oplevelser, bla. det at flytte til Femø og prøve 
at dyrke grønsager, det er jo fantastisk hvor god en 
indflydelse, en køkkenhave har på krop og sjæl.  
 

Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
 
At have tro og tillid til Gud.  
 

Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
 
At der flytter flere familier til Femø og at der kom-
mer flere børn.  

Mor er i Maribo og blive vasket fortalte lærerinden,Werners 
Annie (mor til Bent Danielsen, Langemose) at vores Klavs 
højlydt havde fortalt i skolen. Og noget var der selvfølgelig 
om det. Nok var øen omgivet af strande med dejlige havbade, 
hvor der altid var et sted med læ, og der var en kold hane på 
grunden, hvor de 2 drenge og jeg nød tilværelsen, mens stud 
med Erik havde et langvarigt vikariat som læge ved Maribo 
Sygehus og lejlighed med skønt varmt brusebad til hårvask. 
Jeg har besluttet at historien om  hvorfor jeg den 5.juli sidder 
ved nr. 17 og ikke brugte Torben Danielsens (søn af Ejner Da-
nielsen) fantastiske tegninger til genopførelse af nr. 12 efter 
branden i 1984 ikke behøver at bruge spalteplads i Talerøret 
men enhver der gæster mig ved nr. 17 den 4. juli vil få mine 
Femøhistorier med i præsentation af bøger - og Femøhistorier 
er jo til alle tider blevet fortalt mundtligt- og ikke kun i køb-
mændenes bagbutik. 
     Eriks Ulla ( Tarp Danielsen ) 

Mor er i Maribo og blive vasket  

Ketty og Knuds bryllup 5. juli 1946. Billedet kom 
ikke med i sidste nummer af Talerøret. 
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Generalforsamling: Den bliver afholdt lørdag den 
29. februar kl. 11.00 i Præstegården. Forslaget til 
kontingent for 2020 er 300 kr. for gymnastik, 100 
kr. for kajakroning og 20 kr. for støttemedlemskab. 
Ole Skibdal og Eileen Christensen står for valg til 
bestyrelsen. Der vil komme et forslag til ændring af 
vedtægterne: § 9. Opløsning af foreningen: Forenin-
gen kan opløse efter afholdelse af to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med maks 6 ugers 
mellemrum. På hver af generalforsamlingerne skal 
der være et kvalificeret flertal. I tilfælde af opløs-
ning tilfalder midler og materialer sociale og almen-
nyttige formål. Generalforsamlingen træffer beslut-
ning herom. 
Vi afholder to fiskekonkurrencer i år. Det første ar-
rangement er en hornfiskekonkurrence lørdag den 9. 
maj, og Femø Lystfisker Mesterskab afholder vi om 
lørdagen i efterårs-ferien. Det er 10 år siden at FIF 
afholdt sin første Femø Lystfiskermesterskab i sam-
arbejde med DTU´s fiskeklub “Kurt Kutling”. Der-
for vil vi fejre 10 års jubilæum med festlige tiltag. 
Den traditionsrige fodboldkampen mod Kvindelej-
ren bliver torsdag den 23. juli kl.15.00, hvor kvin-
derne har sportsuge. Femø Triathlon Individuel vil 
blive afholdt den 22. juli kl. 10.00, og Familie/
Stafet søndag den 26. juli kl. 10.00.  
Situationen omkring betalingen for rengøring på 
havnen under jazzen 2019 er pt. stadig uafklaret. 
Peder Madsens Mindekoncert bliver holdt lørdag 
den 1. august kl. 13.00 på Madsens Vænge 2. 
  Fastelavn 2021 bliver afholdt den sidste lørdag i 
vinterferien i uge 7. Der kommer opslag af alle 
FIF´s aktiviteter på FBF´s hjemmesiden, Facebook, 
tavlerne og hos Havnehøkeren.  
 
Fastelavn: Lørdag den 15. februar 2020 afholdt FIF 
traditionen tro fastelavn på kroen. Der var 20 voks-
ne deltagere 10 børn i deres meget flotte kostumer. 
De før skole børn havde deres egen pap-tønde, og 
her blev Anker Warnar kattedronning og Oscar Ål-
borg Holst kattekonge. Hos de store børn viste fas-
telavnstønden sig at været bygget af særlig stof. Det 
tog laaang tid, men til sidst lykkedes det de ud-
holdende af få bugt med tønden, og Anker Warnar 
blev igen kattedronning og Wiliam Svendsen katte-
konge. Vi tog lige en velfortjent pause, hvor Pia 
kom med dejlig kakao med flødeskum og serverede 
de dejligste fastelavnsboller. Efterfølgende var det 
de voksnes tur til at slå katten af tønden. Ikke alle 
nåede at slå to gange, inden den sag var klaret - An-
nika Skovbo Frederiksen blev kattedronning og Pe-
ter Warnar kattekonge. Slikposen blev fordelt i 
blandt børnene, og de voksne spiste de resterende 
fastelavnsboller og drak kaffe. En hyggelig fas-
telavnsfest i Femø Kros dejlige festsal. 
 
 
 

 

 
 
Gymnastik: Instruktør Eileen Christensen har igen 
i år formået at samle 12 aktive gymnaster i vinter-
halvårets til gymnastik. Der er god stemning og stor 
glæde ved den ugentlige gymnastik. Der er plads til 
flere på holdet. Alle er hjertelig velkomne. 
 
 
“Femø-i-form”: Der er sørme mange krav, der skal 
opfyldes for at komme i betragtning for at modtage 
økonomisk støtte til projektet. Takket været Ingelise 
Bisteds ukuelige optimisme og udholdenhed, ser det 
ud til at den nye kombinerede legeplads og 
fitnessanlæg på havnen er ved at blive realiseret. 
Idrætsforeningen har igennem de sidste 20 år 
interesseret sig for at få en legeplads på havnen. 
Derfor var det en selvfølgelighed for FIF at deltage 
aktivt i projektet, da vi blev opfordret til det. 
Vores ansøgning hos Friluftsrådet, om anskaffelse 
af nye kajakker m.m., samt en tavle med fugle, er 
blevet afvist. Vi vil søge andre fonde for at realisere 
projektet.         
  
      Peter Warnar 

FIF meddeler 

Fastelavn på Femø Kro 

Kattekonger og dronninger 
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FEMÖIMPRESSIONER 2020 

  

Januari 

Träden gör motstånd vid stranden. 

Lätta skuggor berättar om solen. 

Vinterö, januarisnö 

och dagarna blir bara längre! 

Vi befinner oss söder om hamnen 

och i tankarna vandrar vi vidare 

och kommer närmare 

utgångspunkten. 
 

Efter, at strandbeskyttelseslinjen er blevet ophævet 
på Femø havn, er det lysnet meget for vores projekt. 
Det er i øjeblikket Teknik og Miljø i Lolland kom-
mune, som er i gang med deres sagsbehandling af 
”Stenbideren”, en proces, som først kunne startes op 
efter godkendelsen fra Kystdirektoratet.  
Alle tegninger og beskrivelse af byggeriet har vi haft 
færdige i et års tid, så vi er meget klar til at lægge 
projektet i udbud hos 3 udvalgte håndværksmestre. 
Inden vi gør det, skal vi have en nogenlunde fornem-
melse af, hvad vi kan regne med af dato for første 
spadestik og dermed byggestart.  
Der blev for snart et års tid siden nedsat en styre-
gruppe for projektet ”Stenbideren”. Den har der af 
naturlige grunde ikke været meget gang i / brug for, 
da det eneste, der har været at tage stilling til, har 
været de løbende skriverier om udsættelse af bygge-
start og indsendelse af budget. 
Men det er ved at være tid at mødes i denne gruppe. 
Både pga., at der snart bliver en del ting at tage stil-
ling til i forbindelse med byggestart og i forbindelse 
med arrangementer undervejs, hvor vi er forpligtet 
til at lave lidt events under hele processen, som re-
klame for Nordea Fonden og landdistriktspuljen, 
som har bevilget pengene til byggeriet.  

Når vi kommer i gang med byggeriet, inviterer vi til 
et fællesmøde, så vi kan få indsamlet forslag til for-
skellige aktiviteter/ture/kurser. Forslagene vil danne 
baggrund for, hvilke rekvisitter, der efterfølgende 
indkøbes til naturrummet”. Fx Kikkerter, vandkik-
kert, blomsterpresser, trækvogne, spande, bestem-
melsesnøgler, kort, …. selvfølgelig har vi ikke ube-
grænsede midler, - det endelige beløb kendes først, 
når vi er kommet lidt længere med selve processen. 
Det skal gerne ende med et projekt, som kan blive til 
stor gavn og glæde for mange - både for hele Femø, 
femøboerne og turister som alle vil få endnu bedre 
forhold med den nye bygning, når den forhåbentlig 
står færdig i løbet af dette år.  
Hvis der er noget som du synes du mangler oplys-
ning om eller forklaring på vedr. Stenbideren, er du 
meget velkommen til at kontakte os. Der er ikke no-
get som er hemmeligt, men der kan sagtens være no-
get vi glemmer at skrive eller oplyse om. Der er la-
vet små justeringer af projektet undervejs i proces-
sen, men der er ikke lavet væsentlige ændringer si-
den vores oplysningsmøde i Præstegården, for efter-
hånden et godt stykke tid siden. 
 
      Chris og Jørgen 

Projekt ”Stenbideren” Femø Havn 

De 5 eftertænksomme. 
Knud Henrichsen 
 
Hvad er en af de bedste beslutninger, som du har 
taget i dit liv. 
At kigge i kogebogen – fremfor at eksperimentere. 
 

Hvad er en af dine bedste oplevelser på Femø. 
At se lærken, og høre dens sang. 
 

Hvad er en af de bedste oplevelser i dit liv. 
Ferie på de Balleariske øer. 
 
Hvad er en af de ting der gør dig mest tryg i dit liv. 
Havet om Femø- ren luft- rent vand og minimal tra-
fikstøj. 
 

Hvad er et af dine største ønsker for Femø. 
At sejladsen til Lolland tager en ½ time, at Femø er 
et rart sted at bo. 



 

Talerøret nr. 1 2020 - Side  22 



 

Talerøret nr. 1 2020 - Side  23 

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

 
Container-plads Havnen 
Åbningstider sommer (1. april – 31. oktober): 
Onsdage 15-17 samt lørdage 10-13 
Åbningstider vinter (1. november-31 marts): 
lørdag i måneden 10-13 

Afhentningstider for skrald: 

                                  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jan. 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 53,5 

Feb. 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. 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. 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 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 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 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. 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. 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. 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. 27,1 44,4 88,1 85,9 4,5 34,9 45,3 35,8 120,3 48,0 57,4 21,2 71,2  

Dec. 40,2 51,2 52,9 66,2 76,0 66,6 59,9 91,2 80,0 39,4 39,2 57,5 34,9  

I alt 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 651,9 591,4 653,8 504,4 652,1  

Nedbør på Femø 

Indleveret af KH. 

Foreninger på Femø 

Femø Beboerforening 
 
Formand 
Ulrik Andreasen 
Kirkehældevej 44 
2053 7755 
 

Idrætsforeningen 
 
Formand 
Peter Warnar 
Madsens Vænge 2 
6127 5251 
 

Jagtforeningen 
 
Formand  
Flemming Bech 
Askhavnsvej 63 
3065 1326 
 

Juletræskomitéen 
 
Ved  
Louise 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:  
15. februar—15.maj—15.august—15. 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 



 

Talerøret nr. 1 2020 - Side  28 

Marts 
Lørdag d. 21.  

St Patriks dag på Femø Kro 
Tilmelding til Femø Kro 

Maj 

Onsdag d. 11. kl. 14.00 – 17.00 
Femø Pensionistforening.  

Foredrag om cykeltur i Indien 

i Præstegården 

Mandag d. 23. kl. 19.30  
Kulturkredsen Nakskov Teatersal 

”Let it rock” en hyldest til the 
beatles 

Tim. Inge-Lise Bisted 

Fredag d. 8.  
80’er fest på Femø Kro 

Tilmelding til Kroen 

Lørdag d. 14.  Kl. 10.00 
Generalforsamling  

Femø Jagtforening  

i Præstegården 

April 
Tirsdag d. 12. kl. 14.00 

Menighedsrådet: orienteringsmøde 

i Præstegården. 

Mandag d. 16. Kl. 16.00 
Kokkeskole Præstegården. 

Tilmelding se side 14 

Torsdag d. 9. kl. 13.00 
Sildebord Femø Kro. 
Tilmelding til Kroen 

Torsdag d. 28. kl. 19.00 – 22.00 
Kulturkredsen, sæsonafslutning. 

Tirsdag d. 17. Kl. 18.00 
Fællesspisning i Kursuscentret. 

Tilmelding se side 14 

Lørdag d. 11. kl. 14.00 
Generalforsamling Femø  

Beboerforening på Femø kro 

Søndag d. 31. 
Koncert Femø Kro 

Se nærmere på Tavler og  

Facebook. 

Torsdag d. 19. kl. 19.00 – 22.00 
Kulturkreds 

” En uskyldig familie” Katrine 

Marie Guldager i Præstegården 

Lørdag d. 25. kl. kl. 14.00 
Generalforsamling Femø Vand-

værk på Femø Kro 
Juni 

Fredag d. 20. kl. 14.00 – 16.00 
Sangeftermiddag Præstegården. 

Onsdag d. 8.  
Søllested Bio, ”De forbandede år” 

Begrænsede pladser. 
Reservation se inde i bladet. 

Onsdag d. 3. kl. 14.00 – 17.00 
Femø Pensionistforening:  

Sommerudflugt. 

Lørdag d. 21. kl. 10.00 
Generalforsamling  

Femø Bådelaug  

i Præstegården. 

Vil du have noget med  
på kalenderen, så skriv til 

taleroret@gmail.com 
Fredag d. 5. 

Whiskysmagning på Femø Kro 
 

Begivenhedskalender Forår 2020 

Vi tager forbehold for fejl og mangler 

Næste blad udkommer  
Primo juni 

Begivenhedskalenderen kan ikke rumme alle møder og aktiviteter på Femø. Vi har derfor fravalgt ”faste” 
møder og undladt at gentage gudstjenesterne fra Menighedsrådets oversigt side 18.  
Opdaterede møder og aktiviteter findes i kalender på www.femo.dk.  Send mail om møder/aktiviteter til 
info@femo.dk  

http://www.femo.dk
mailto:info@femo.dk

