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 NR. 2 - 2015 19. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 

Femø blomstrer i 
anledning af høkerens 5-års jubilæum 
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Femøbussen          Telebus 
Ruten køres af:    
Vognmand Ole Andersen, Femø 

Tlf. 54715040      40280040 

Gratis kørsel  
Hverdag undt. lørdage, 
Ikke 24/12, 31/12 og 5/6 

Vi tager forbehold for 
ændringer af køreplanen 

Femø afgang #05:45 #08.00 10.05 12:30 *13:00 14:30 16:30 *17:00 

Femø ankomst 06:05 08:20 10:25 12:50 *13:20 14:50 16:50 *17:20 

*) Kører på onsdage fra uge 40 til og med uge 13 
Bestilling af kørsel foretages senest 1 time før færgens afgang mandag til fredag mellem kl. 08.00-12.00  
#)Turene kl.  05.45  og kl. 08:00 /8:20 skal dog bestilles dagen før de skal benyttes. 

 

'Talerøret' udkommer 4 gange om året,  
1. tirsdag i marts, juni, september og december. 

Udgives i overensstemmelse med  Femø Beboerforenings vedtægter. 
Redaktionen arbejder uden vederlag.  
Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl. 
Indtægter til dækning af omkostninger søges gennem frivillige bidrag, samt 
annoncer. 
 

Bladet omdeles til alle fastboende på Femø og medlemmerne af 
Femø Beboerforening 
Hvis ’Talerøret’ udebliver, eller ved fejl; kontakt Marie Jakobsen på tlf. 20210260 
 

Til udenøs medlemmer og abonnenter kan bladet blive sendt til 
adressen. Forsendelse: 70 kr. årligt 
Abonnementet koster 125 kr. årligt. 
Medlemskab af Femø beboerforening koster 150 kr.  
og inkluderer et gratis abonnement. 
 
Deadline for indlæg, annoncer og meddelelser:  

10. februar—10 maj—10 august—10 november 
 
Indlæg modtages på taleroret@gmail.com eller papir: 
Marie Jakobsen, Præstevangen 17, 4930 Maribo. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og  
forkorte det indsendte materiale. 
Billeder og illustrationer modtages også gerne, i jpg-format i mindst 100 
kb. opløsning, men vær opmærksom på andres eventuelle copyright. 
Redaktionen hjælper med at skrive, når der er behov for det. 
Billeder uden angivelse af fotograf tilhører Talerøret. 
Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der 
henvender sig direkte til navngivne personer, bringes side om 
side med den omhandlede persons besvarelse. 
 
Personlige meddelelser om fødselsdage, sølvbryllupper og lignende bringes 
gratis. 

Kontaktnumre 
 
Femø Is & Pølsebod:              4046 0970 
Femø Kirke: Se kirkesiderne s. 10 og 11 
Femø Kro- & Kursuscenter: 5471 5009 
Havnefoged:                           2360 3032 
Havnehøkeren:                       5043 4282 
Højriis – Bridge og Galleri:   5556 3114 
 
Læge: Niels Svensson,             5471 5005. 
Telefontid:     man., ons., tors., fre. 8 – 9;              
Konsultation: man., ons., tors., fre. 9 – 10; 
tirs. 17 - 18 
Postservice: Kontakt postudbringningen 
   hverdage 8.30 – 9.30                
  4080 7173 
Reserver plads til din personbil: 
Tlf.:                      5950 5075  
eller www.lollandfaergefart.dk 
Vælg online bestilling og  
vælg Femøoverfarten. 

Femø Beboerforenings bestyrelse: 
 
Jørgen Larsen   Formand 
Ulrik Andreasen  Næstformand 
Lis Christoffersen  Kasserer 
Chris Grube Petersen  
Henning Grenaae 
Marie Jakobsen  
Ove Roug 
Bank:    Jyske Bank 
   0693-0000080799 
   Cvr 29866600 

Redaktionsgruppen: 
Marie Jakobsen, ansvarshavende 
Laura Bisted Jacobsen 
Inge-Lise Bisted 
Vagn Pedersen 
Konsulent: Søren Schack Hansen 
Annoncer: Torben Lejre 
Oplag: 300   Tryk: ’Talerøret’ 

  
På grund af en ændret struktur vil 
en ny oversigt over annoncepriser 

blive bragt i  
septembernummeret. 

 
For 4 ’løbende’ annoncer  

gives 25% rabat 
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Redaktionens indspark! 

Ole Willersted, ansvarshavende 
redaktør, er stoppet i Talerørets 
redaktionsgruppe. Ole har været 
ansvarlig i redaktionen i 11 år, og 
han overtog efter Poul Fogt. Tale-
røret, og dermed Femø, har nydt 
godt af Oles journalistiske eksper-
tise og store erfaring. 
Søren Schack Hansen stopper også 
som fast medlem af redaktionen, 
heldigvis fortsætter han som tek-
nisk konsulent. Søren startede for 
11 år siden, og også han har forval-
tet opgaven med stor dygtighed og 
erfaring. Ole og Søren har været et 
godt team, der har lagt meget ar-
bejde i at fremstille et flot og inte-
ressant blad. De har været meget 
fleksible med hensyn til deadline, 
men bladet er altid udkommet til 
tiden! Vi siger dem stor tak. 
 

Der er dannet en ny redaktions-
gruppe – se forrige side. Vi vil for-
søge at fortsætte i samme ånd. Ta-
lerøret er et af Femøs ansigter ud 
ad til, hvor Femø boerne selv skri-
ver artiklerne.  
Vi diskuterer og beslutter i fælles-
skab i gruppen, hvordan bladet 
skal udformes ud fra de modtagne 
indlæg. Forslag til ændringer, ris 
og ros modtages gerne. 
Vi undskylder det rod, der har væ-
ret med mail adressen. Materialet 
skal sendes til vores fælles mai-
ladresse: taleroret@gmail.com, 
helst som Word-dokumenter. Da 
vores arbejdsform er en anden, og 
vi er geografisk spredte, er det vig-

tigt at deadlines fremover overhol-
des. Denne gang har der været rig-
tig mange indlæg til Talerøret – og 
tak for det. Vi har haft det luksus- 
problem, at der har været pladspro-
blemer. Bagsiden er denne gang 
også alt for lille med alle de arran-
gementer, der har fundet vej til vo-
res postkasse. 
Vi glæder os til og håber på godt 
samarbejde og mange bidrag til 
Talerøret fremover. 
Ole skrev i Nr. 4-2014 ”Fremtiden 
er på vej” og ”Askø, Danmarks 
første Gigabit-ø”. Nu er fremtiden 
også kommet til Femø. Vi har fået 
et søkabel med fibernet i land. Om 
vi kan udnytte fibernettet afhænger 
nok af tilslutningen. Der vil være 
en del information i løbet af som-
meren. SEAS-NVE afholder en 
række møder og der kommer en 
”Fiber-bus” til øen, hvor man kan 
få information og stille spørgsmål. 
Mere om det inde i bladet.  
Talerøret er kun et af ansigterne ud 
ad til. Femøboerne og erhvervsdri-
vende på Femø er også meget akti-
ve på de sociale medier Facebook, 
Instagram og diverse hjemmesider. 
 
I denne måned bliver Lolland 
Kommunes Turist-app ”Det Natur-
lige Lolland” udvidet med en tur-
beskrivelse om Femø rundt. På ru-
ten er der ca. 25 besøgspunkter 
med billede og beskrivelse. Mere 
inde i bladet. 
God læselyst! 

Redaktionen 



Side  4 

Efter en vel overstået generalfor-
samling er vi kommet godt i gang i 
den nye bestyrelse. Som nyt med-
lem i bestyrelsen er Marie Jakob-
sen blevet valgt. Hun har indtil nu 
været suppleant. Som nye supple-
anter er valgt Inge-Lise Bisted og 
Peter Heiberg. Referat fra general-
forsamlingen, beretning m.m., fin-
des på Femøs hjemmeside  
www.femo.dk  
 
Vi har konstitueret os i bestyrelsen 
med undertegnede som formand, 
Ulrik Andreasen som næstformand 
og Lis Christoffersen som kasse-
rer. Så på den måde er der ikke den 
store forandring. 
Søren Schmidt har valgt at stoppe i 
bestyrelsen. Søren Schmidts ar-
bejdskraft vil vi til gengæld ikke 
miste, da han er i fuld gang med at 
hjælpe vedr. div. ansøgninger og 
tilladelser i forbindelse med vores 
projekt med nyt tag og solceller på 
Det Gule Magasin og solceller på 
toiletbygningen ved siden af. 
 
Efter at der er indsendt ansøgning 
til Ministeriet for By Bolig og 
Landdistrikter, har vi fået bevilget 
370.451 kr. til nyt tag på ’Det Gule 
Magasin’ og til solceller både på 
dette tag og på toiletbygningens 
tag. Vi har ansøgt Lolland Kom-
mune om tilladelse til at lægge en 
del af solcellerne op på toiletbyg-
ningens tag og kan selvfølgelig 
først gå i gang med projektet, når 

alle tilladelser er i hus. Alt dette er 
endnu et tiltag fra Beboerforenin-
gens side, som vil forbedre Havne-
høkerens vilkår, da den producere-
de strøm fra solcellerne vil ned-
bringe elregningen betydeligt. 
 
De forskellige møder vedr. vores 
fremtidige færgefart tager lidt af 
vores disponible tid i øjeblikket. 
Med Carsten Vindnæs som tovhol-
der for os på Femø har vi fast mø-
de hver anden torsdag på Maribo 
rådhus med Bjarne Hansen, direk-
tør i Lolland Kommune, som mø-
deleder. På møderne deltager, ud-
over Carsten Vindnæs, Flemming 
Jensen, Chris Petersen og under-
tegnede. Ud over repræsentanter 
fra alle 3 øer deltager også færge-
ledelsen fra Nakskov. På disse mø-
der skal vi ”vende hver en sten”, 
for at se hvad der kan være smart 
at ændre, og hvad man lige så godt 
kan holde sig fra at tænke på i 
fremtiden.  
Den foreslåede færgerute, hvor vi 
fra Femø skulle sejle over Askø, er 
”lagt død”, så den er ikke med i de 
vurderinger, som bliver gransket 
vedr. fremtidens færgefart for alle 
tre øer i Smålandshavet. Dette skal 
så ende med, at vi kommer med 
oplæg til byrådet, som så i sidste 
ende skal tage stilling til, hvad der 
skal være den fremtidige Færge-
fart. Denne møderække var ellers 
berammet til at skulle være afslut-
tet i juni måned, men fristen er ble-
vet forlænget, så vi først skal kom-
me med oplæg til den fremtidige 
færgefart d. 1. september. Ud over 
disse faste møder med Lolland 
kommune, bliver der hver efterføl-
gende lørdag, afholdt et lokalt mø-
de i Præstegården som opfølgning 
på mødet med Lolland kommune, 
og hvor den enkelte Femøboer / 
fritidshusejer kan komme med in-
put til kommende møder. Disse 
møder er åbne for alle. 
Vores borgmester Holger Schou 

Rasmussen afholdt en reception i 
forbindelse med sin 50 års fødsels-
dag. Vi var også repræsenteret fra 
Femø, og vi havde en kurv med til 
ham med lokale ting fra Femø, bå-
de spiselige og drikkelige ting, og 
deriblandt også t-shirt med det nye 
logo for 2015 med cyklisterne på.  
Vi vil ikke risikere, at han går og 
glemmer os på Femø. 
 
Visionsplanerne, der er arbejdet 
meget med på alle tre øer, er nu 
blevet sammenskrevet til en egent-
lig ø-politik for alle tre øer tilsam-
men. Dette projekt skal også fore-
lægges det samlede ø-
kontaktudvalg, og derefter videre 
til byrådet i Lolland Kommune. 
Det har også været nævnt før, og 
det kan ikke skade at sige det igen: 
Der er for alle tre øers vedkom-
mende lagt et meget stort arbejde i 
denne proces af nogle ildsjæle.  
 
Der har været et rigtig flot samar-
bejde imellem de 3 øer i denne for-
bindelse. I skrivende stund er det 
ikke endeligt vedtaget, men det 
skulle undre mig, om ikke det hele 
er godkendt, når dette blad udkom-
mer. 
 
Vedr. de nye t-shirts i år er der 
kommet en del på hylderne hos 
Havnehøkeren. På grund af lidt 
”lavvande” i kassen blev der i før-
ste omgang ikke indkøbt t-shirts til 
mænd. Dette vil vi kompensere for 
ved at lave en bestillingsliste, hvor 
man kan bestille størrelse og farve 
hos vores kasserer Lis Christoffer-
sen, så vi mænd også har mulighed 
for at ”pynte os” med den nye t-
shirt.  
 
Vandløbet, eller Swim’n Trail som 
det hedder nu, blev jo p.g.a. tids-
nød med planlægningen udsat fra 
2014 til i år. Datoen, som er sat i 
år, er lørdag d. 12.  september 

Femø Beboerforening  -  formandens indlæg 
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Igen i år bliver det et fælles arran-
gement for alle på øen, arrangeret 
af Beboerforeningen og Lille 
Strandgårds Grundejerforening. 
Stedet er i år stranden ved som-
merhusudstykningen Lille Strand-
gård på øens østside. Og datoen er 
jo den 23. juni. Der startes ved 19-
tiden med fællesspisning. Hvis 

man først kan komme lidt senere, 
er det også ok. Alice i Pølseboden 
har et godt tilbud på noget at spi-
se, men husk at bestille hos hende. 
Der vil være salg af øl og vand 
ved bålstedet. 
Vi vil i år forsøge os med lidt fæl-
lessang, med musikledsagelse.  
Kl. 21.30 holdes båltalen. Derefter 

tændes bålet, og selvfølgelig skal 
der synges ”Midsommervise”. Og 
helt sikkert også ”Femø-sangen” 
mens solen er på vej ned over 
Smålandshavet.  
Det skulle gerne blive en lun og 
rar midsommeraften, med mulig-
hed for at være sammen med både 
gamle bekendte og måske få en 
snak med nye, der også holder af 
Femø.  
 
Der opfordres til at medbringe 
stole og gerne bord. Hvis vejret 
driller, vil der være telt at krybe i 
læ under. Alle er velkomne! 
 
Jørgen Larsen 

Femø Beboerforening  

Stig V.S. Hansen 

Lille Strandgård  

Grundejerforening 

2015. Der er en del uklarheder 
vedr. markedsføring, tilmeldinger 
m.m.. Men hvis det lykkes at få 
arrangementet op at stå i år, bliver 
der brug for rigtig mange frivillige 
hænder til forplejning på turen 
over øen og mange andre ting som 
følgebåde og modtagelse, når de 
sportsudøvende kommer i land. 
 
Det vil være en stor gevinst for 
vores område, hvis det lykkes at 
komme på landkortet med et sådan 
arrangement. 
Sct. Hans aften bliver i år arrange-

ret i sommerhusområdet. Vi be-
sluttede jo for nogle år siden, at det 
vil være en god ide at samarbejde 
om dette på tværs af hele øen, så 
det foregår ved havnen hvert andet 
år og ved sommerhusområdet, 
hvert andet år.  
Der er mere om denne aften ne-
derst på denne side. 
 
Vi skal generelt ikke være så be-
kymrede for vores ”indbygger-
antal” på Femø. Mange af de huse 
som er blevet ledige, er hurtigt 
solgt og er blevet beboet af nye 

tilflyttere, både fritidsbrugere og 
fastboende. Ud over de huse, der 
er blevet solgt, har der også været 
lidt rokering, så der er blevet plads 
til lidt flere på vores lille ø. Vores 
ø ser bestemt ikke ”tandmuggen” 
ud, da der ikke er mange ledige og 
tomme huse.  
Der skal fra Beboerforeningens 
side, lyde et meget stort VEL-
KOMMEN til alle de som har fun-
det vandvejen, her ud til Femø i 
Smålandshavet. 
 

Jørgen Larsen 

Sankt Hans Aften på Femø 

Lolland Kommune har det sidste 
år udviklet en app til telefonen 
med turguide og rutebeskrivelser 
på Lolland, både gå-, cykel- og 
bilture. Beskrivelserne er på dansk, 
tysk og engelsk. Det er telefonens 
indstillinger, der afgør hvilket 
sprog, der bliver præsenteret.  
Via gps er der et punkt, der viser, 
hvor på ruten man befinder sig. 
I år bliver der suppleret med flere 
ture på Lolland og en tur henholds-

vis på Femø, Askø og Fejø. Askø’s 
rute er allerede lagt ind, Femøs 
rute er planlagt til at blive lagt ind 
i starten af juni og Fejø er i gang 
med beskrivelserne. 
Vores rolle er at levere tekster til 
turbeskrivelsen og besøgspunkter-
ne, koordinater til besøgspunkterne 
og at tage billeder til alle besøgs-
punkter. 
Vi, dvs. Inge-Lise og jeg, har afle-
veret turbeskrivelsen ”Femø 

rundt” inkl. spisesteder, overnat-
ningsmuligheder, strande og koor-
dinater til besøgsstederne.  
Vi har indsamlet forskellige bille-
der og Kristina (der bor på Fasan-
gården) er i gang med at tage de 
resterende billeder. Der er planer 
om at arbejde videre med at udvide 
og forbedre app’en. Vi forventer, 
at der kommer en ny version i 
2016. 
Marie 

Det Naturlige Lolland – en app til telefonen med turbeskrivelser 
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Tak for gaver og visitter 
 

Denne vinter har været begiven-
hedsrig for Ebbe og jeg. D. 1. fe-
bruar sagde vi farvel til Frede-
riksminde og flyttede ind på Am-
melgård. D. 11. februar fyldte jeg 

60. På grund af de forringede ar-
bejdsforhold som konsekvens af 
folkeskolereformen – og fordi det 
passede ind i vores livsfase - havde 
jeg besluttet at sige farvel til folke-
skolen, så d.19. februar var min 
sidste arbejdsdag. Det var menin-
gen, at fødselsdag og folkeskole-
farvel skulle have været markeret 
med en reception på Femøsund – 
mit andet hjem efter 28 år som 
pendler - men det forhindrede en 
akut særplan… I stedet måtte vi 
nøjes med at nyde kaffe og lagka-
ge om bord på Askøfærgen.  

Selve receptionen blev afholdt i 
Kragenæs Sejlklubs lokale i Kra-
genæs. Sussi Havnehøker stod for 
de kulinariske lækkerier. Alt i alt 
blev det en herlig dag. 
Vi er virkelig rørt over al den posi-
tive opmærksomhed, som vi har 
oplevet i forbindelse med disse 
begivenheder. Tusind tak for med-
leven, alle de mange velvalgte ga-
ver og hyggelige visitter i vores 
nye hjem. 
 
Inge-Lise Bisted,  

bisjac@mail.dk 

Den største og bedste nyhed er, at 
BF har søgt og fået ø-støtte til sol-
celler på Havnehøkerens tag. Dette 
kan i høj grad være med til at bed-
re høkerens økonomi og sikre, at 
der er råd til at drive Havnehøke-
ren endnu et stykke tid. Nu glæder 
vi os til, at de kommer op! 
Med sparede "åbne varedage", or-
dre- og leveringsgebyrer hos Su-
pergros, har vi sparet mange pen-
ge, som er investeret i nye varer. 
Til nytåret år 2010, krammede vi 

hinanden og sagde: "Dette bliver 
forandringernes år", og vi skal san-
delig love for, at det kom til at hol-
de stik!!! Sidst i januar ringede 
Syss Dueholm og spurgte, om vi 
havde lyst til at overveje at drive 
"Havnehøkeren" på Femø. Som 
nogle af jer sikkert er klar over, 
søgte vi lejemålet efter Gitte, men 
på det tidspunkt, valgte man Mette 
og Kaj. 
Da det blev en realitet, at det nu 
var os der skulle friste tilværelsen 
som købmænd, var vores plan og 
drøm at skabe en hyggelig butik, 
hvor man kunne "gå på opdagelse" 
og finde ting, man ikke forventede 
at finde hos en ø-købmand… Der 
er vi vist nu, efter 5 år, med et sor-
timent der går lige fra "First Pri-
ce"-varer, almindelige gode kolo-
nialvarer, frisk frugt og grønt, 
friskbagt brød, over kvalitetskød, 
gode oste, kopper/kander, småting 
som sejlerne lige står og har brug 
for, bøger til store og små, sjove 
sommerting, læsebriller, smykker, 
sko og snart også lækre specialite-
ter. Det bliver spændende, om det 
hele nu også går, men.... hvo intet 
vover, intet vinder! 
Endelig er vi ved at få sat køkke-
net på skinner. Der er indkøbt stål-
borde og røremaskine, så vi i før-
ste omgang bliver i stand til at lave 
sandwich mm. under gode forhold. 

Senere er det meningen at søge ø-
støtte til de omkostningstunge ma-
skiner. Det er stadig vores plan, at 
kunne fremstille gode hel-og halv-
færdigretter, som jo især er noget 
der vil komme til salg uden for 
sæsonen. 
Nu håber vi på, at vi får en rasende 
god sommer med mange glade gæ-
ster, til gavn for de fleste, på vores 
smukke ø ! 
Til aller sidst, vil vi takke jer alle 
for 5 spændende år, som har været 
både sjove, udfordrende, temmelig 
arbejdsomme og fulde af skøre 
oplevelser, både til den glade, men 
også lidt trælse side.... Vi lover 
ikke noget, men der er ingen pla-
ner om, at vi ikke også kommer til 
at kunne holde 10 års fødselsdag..! 

Vi siger mange tak til de 
mange kunder, der kom og 
gjorde vores jubilæumsdag 
til en festlig dag! 

Høkerparret 

Et tilbageblik fra Høkeren 
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Laust Grønborg Zachariassen tager 
imod mig i døren på Kirkealle 2. I 
en alder af 20 år er han blevet her-
re i eget hus – et ret stort hus. ”Det 
kommer til at tage tid, inden det er 
fuldt indrettet,” siger han tørt. 
 
Sammen med sin far og storebror 
Jon har han forpagtet Frede-
riksminde i de næste syv år. Offi-
cielt er det Lausts far, der står som 
forpagter, men det er Laust, der 
skal stå for den daglige drift. Han 
har altid vidst, at han ville være 
landmand. Efter folkeskolen starte-
de han derfor direkte på Dalum 
Landbrugsskole i Odense, og i fe-
bruar blev han færdig som land-
mand. Laust har valgt at bygge en 
lederuddannelse – produktionsle-
der – ovenpå, som han bliver fær-
dig med i slutningen af juni. Indtil 
videre har hans storebror derfor 
passet gården i løbet af ugen, mens 
Laust har været på øen i weeken-
derne. Han glæder sig til at blive 
fuldtidslandmand og få den prakti-
ske erfaring ind under huden. 
 
Laust er vokset op på en gård, Sø-
gård, på Langø tæt på Nakskov. 
Han har to ældre søskende – en 
bror og en søster. De to brødre dri-
ver sammen med faren Søgård, og 
driften af Frederiksminde kommer 
ind under den gård, så det hele bli-
ver drevet som en enhed, under-
streger Laust. På den måde kan 
brødrene hjælpe hinanden med ar-
bejdet i marken og deles om ma-
skinparken.  
 
Lausts plan er i første omgang at 
bo på Femø i ugedagene, og tage 
til Lolland i weekenden. Han har 
flyttet adresse. "Færgemanden kig-
gede noget på kortet, da jeg viste 
det. Han troede ikke på, jeg var 
blevet øbo" siger Laust.  
 
Det kan synes spøjst, at en ung gut  
har lyst til at blive bonde på en lil-

le ø, og de to brødre var da heller 
ikke overbeviste om, at det var en 
god idé, da deres far fortalte om 
mulighederne under en middag 
sidst på vinteren. Han havde set en 
annonce i Folketidende, hvor der 
blev søgt efter en forpagter til Fre-
deriksminde. "Vi spiser altid søn-
dagsmiddag på Søgård, og der 
nævnte min far, han havde set an-
noncen. Vi var lidt skeptiske i star-
ten, min bror og jeg, men så be-
gyndte vi at regne på det og gav 
herefter et bud," fortæller Laust. 
Det er vigtig for ham at få sit eget, 
så han kan gøre tingene på sin 
egen måde. Men hans storebror har 
været en stor støtte her i starten, og 
de hjælper hinanden. "Man hører 
tit, at brødre ikke kan sammen. 
Men sådan er det ikke med os. Vi 
er altid gode venner. Vi kan sag-
tens diskutere, men det er glemt 
efter ti minutter," siger han. 
 
Frederiksminde viste sig at være 
en interessant mulighed, da arealet 
er stort nok til, at der er fuldtidsar-
bejde til en mand. I første omgang 
tænkte Laust, at Femø var langt 
væk. Og at færgen ville være et 
logistisk problem, men han er ble-
vet positivt overrasket. Det er dog 
ikke nemt at være spontan med 
vennerne. "En kammerat ringede 
for at høre, om jeg ville med ud at 
skyde lerduer samme eftermiddag, 
men der måtte jeg takke nej. Det 
kan man ikke lige, når man er af-
hængig af færgen," siger han. 
 
I starten var de to brødre spændte 
på, hvordan folk ville reagere, når 
sådan et par unge knægte kørte 
rundt. Men Femøboerne har taget 
godt imod dem. "Jeg er imponeret 
over, folk har været så flinke. Flere 
har sagt, vi bare skal ringe, hvis 
der er noget, vi har brug for," for-
tæller Laust. Der gik ikke mange 
dage, før Holger tilbød sin hjælp, 
og mens Talerøret er på besøg, 

kommer Holger kørende i traktor 
med græsslåmaskinen bagpå og 
går i gang med plænen. 
 
Laust har kunnet køre traktor, si-
den han kunne nå pedalerne. Det er 
hans egen lyst og interesse, der har 
bestemt retningen. Laust kan lide, 
det er et job, hvor man skaber re-
sultater. Det rør ham ikke, at han 
skal arbejde tidlig morgen og sen 
aften. Hvert år er noget nyt og by-
der på forskellige udfordringer. 
 
I sin fritid går han på jagt eller ses 
med kammerater og skyder lerdu-
er. Mange rystede på hovedet, da 
han fortalte om planerne på Femø, 
men nu synes de, det er spænden-
de. ”Mine kammerater troede, det 
var nemt at finde rundt på Femø. 
De troede ikke på mig, da jeg for-
talte, jeg havde haft gang i gps'en. 
Men det havde jeg i starten, for det 
går jo ikke, man pludselig kører 
rundt på en anden mands mark,” 
fortæller Laust. 
 
Hans kæreste Sabine tog fra Femø 
samme formiddag. Hun har ikke 
haft så meget at skulle have sagt 
om den her beslutning, griner 
Laust. Men hun har taget det godt 
og kommer herover, når hun kan, 
tilføjer han. Hun har ikke planer 
om at flytte til Femø, da hun snart 
skal i praktik som pædagog, men 
måske på sigt. Jeg må nok hellere 
få mig en hund, så jeg ikke skal 
være så meget alene i hverdagen,” 
griner han. 
  
Laust får dog to kammerater på 
besøg senere, de skal grille og må-
ske op på kroen. Senere på afte-
nen, da Talerørets skribent sidder 
på kroens terrasse og får aftens-
mad, ser vi Laust komme kørende 
forbi med sprøjten. Så blev det al-
ligevel ikke til nogen grillaften 
med vennerne. Sådan er det at væ-
re ung landmand.                 LBJ        

Den nye mand på Frederiksminde 
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Birthe sidder på sin yndlingsplads 
på verandaen i villaen omgivet af 
blomster og aviser. Femøs ukrone-
de dronning og alderspræsident 
fyldte 95 år d. 15. april.  
Huset bærer stadig præg af fejrin-
gen med buketter, chokolade og 
billedcollage. Kransekagen med 
95 flag er væk. 
 
Birthe vil gerne takke for alle de 
tilkendegivelser, som hun har 
modtaget i forbindelse med sin 95 
års fødselsdag. Hun blev både im-
poneret og overrasket. Hun er 
overmåde tilfreds, for hun havde 
slet ikke regnet med det. Faktisk 
har hun gennem tiden haft meget 
vrøvl med at få folk til at rette sig 
efter reglen om, at hun ikke vil 
have gaver. Hun synes, det er no-
get pjat med det bytteri. Da hun 
blev 90, respekterede folk det. ”Så 
slap man for al den uro med at 
pakke gaver ud”, siger Birthe og 
fortsætter, ”og med den alder jeg 
har, har jeg jo alt, hvad jeg skal 
bruge. Det eneste, jeg ønsker mig, 
er et godt helbred, og det kan folk 
jo ikke give mig.”  
Birthe tænker sommetider: 
”Hvorfor fanden sidder jeg her og 
har ondt af mig selv, jeg fejler jo 

ikke andet, end at jeg har ondt i 
mine ben. Nogle dage er bedre end 
andre.” Birthe siger smilende, at 
hun jo også kunne tage sig en cog-
nac, hver gang det gør ondt. 
 
Vi forlader helbredssnakken for at 
vende os en stund mod fortiden. 
På spørgsmålet om, hvilke perler i 
sit livsforløb, som Birthe vil frem-
hæve, kaster hun sig straks ud i en 
spændende beretning om hendes 
og Carl Aksels bryllup d. 22. marts 
1945. Det var dagen efter, at Shell-
huset var blevet bombet. Birthe 
har stadig et brev, som hun skrev 
til sine forældre. De boede i Her-
ning og kunne selvfølgelig ikke 
komme til København på det tids-
punkt. Peter blev godt nok først 
født til august, men man vidste jo 
ikke, hvor længe krigen varede. 
Birthe måtte løbe til Rosenborg 
Slot, hvor hendes svigerfar var 
portner. Da de kom ud fra Trinita-
tis Kirke, havde de regnet med at 
kunne gå tilbage, men de blev nødt 
til at tage en sporvogn, for der blev 
skudt fra højre til venstre.  
Når tyskerne kom forbi, skulle alle 
danskere smide sig ned, de sad der 
i to rækker, så da Birthe i brude-
kjole måtte smide sig ned, blev 

brudebuketten og det hele trampet 
ned. 
 
Inden Birthe blev gift og frem til, 
at hun skulle have Birgit, barn 
nummer to, arbejdede hun på DR. 
Hun arbejdede først på licenskon-
toret og var derefter i dramatisk 
afdeling, hvor hun havde meget 
kontakt med datidens forfattere, 
som holdt radioforedrag. Da bør-
nene, Peter, Birgit og Lone, blev 
store, arbejdede hun i 8 år i Irma. 
Mens hun gik hjemme, gik hun 
altid til noget, fransk, spansk, mo-
torlære og snedkerlære. Motorlære 
fordi hun skulle lære at ordne sin 
scooter. Med tre børn og et hus 
måtte Carl Aksel have ekstraarbej-
de, så Birthe bestyrede det der-
hjemme. Hun betegner sig selv 
som den, der var den praktiske 
gris. 
 
Birthe blev vegetar, fordi hun på 
hospitalet havde givet udtryk for, 
at hun syntes, det var noget værre 
hundeæde, de fik. En medpatient 
rådede hende til at sige, hun var 
vegetar, hvis hun en anden gang 
skulle på sygehuset. Og da det 
skete, oplevede hun at få fin mad. 
Det var først i 50’erne, og siden 
har hun ikke spist kød. Ingen af 
børnene er blevet vegetarer, der 
var ingen spisetvang i deres hjem, 
kunne man ikke lide det, der var 
på bordet, var der altid majs i fry-
seren. 
 
På spørgsmålet om, hvordan det 
gik til, at Carl Aksel og Birthe 
kom til Femø, forklarer Birthe, at 
de i mange år holdt ferie på Born-
holm og nok havde regnet med at 
flytte dertil, når Carl Aksel gik på 
pension. At det blev en noget min-
dre ø kom sig af, at de havde lånt 
en avis, hvor der var en stor an-
nonce om et hus på Femø med fi-
skedam og atelier. Men hvor fan-
den ligger Femø, udbrød Birthe. 

Interview med Birthe Lily Jespersen i anledning af hendes 95 års fødselsdag 
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 De tog ned og så på huset sammen 
med nogle tyske venner, som flere 
gange gentog, at der var ”Viel Ar-
beit”. De var nu enige om, at det 
var et gedigent hus og købte det. 
Det gik let med at falde til på 
Femø, husker Birthe, for de holdt 
sig ikke tilbage, men meldte sig 
ind i alle foreninger. 
 
Carl Aksel begyndte at male, da 
han var omkring 40 år. Birthe har 
kassevis af tegninger, for så snart 
han havde en ledig stund, var han i 

gang og tegnede på bagsiden af 
alle mulige papirer.  
Birthe har indvilliget i at åbne sit 
hjem til Turismens dag, så folk 
kan få lejlighed til at se Carl Ak-
sels kunstværker, som pryder væg-
gene i Birthes skønne og ikke helt 
almindelige hjem. 
Vi slutter af med et glas rødvin og 
skåler med endnu et tillykke og 
ønsket om en dejlig sommer til 
Birthe og hele hendes gode net-
værk.  
Inge-Lise Bisted 

Inge Porsborg er ny udstiller på 
galleri Højriis i år og kan ople-
ves hele sommeren. 
 
Inge Porsborgs baggrund er lektor 
på university college og har en 
lang række specialkurser i Dan-
mark og Italien i raku og stentøjs-
brænding bag sig. Inge Porsborgs 

skulpturer har ofte tvetydighedens 
rummelighed og pirrer beskueren. 
Inspirationen opstår ved at betrag-
te formerne i naturen.  
 
Formsproget er både figurativt og 
nonfigurativt. På Femø finder Inge 
Porsborg roen og fordybelsen til 
sine efterspurgte arbejder. 

Der er Loppemarked på Høj-
riis,hvor Femøbeboere kan indle-
vere bedre lopper og antikviteter 
til salg for de priser de synes de 
skal have. 
Jeg beregner kun 10 % i provision 
af salget og håber på denne måde 
at kunne medvirke til at Femøbe-
boerne kan fået ryddet lidt op og 
samtidig få lidt forretning ud af 
deres bedre ting. Jeg har selv 5 
store malerier af  Rudolf Jacob-
sen, der er en kendt kunstmaler fra 

Værløse og tidligere censor ved 
på Charlottenborg, som jeg sætter 
på som bedre lopper til kr. 700,- 
pr. billede.  
Rent praktisk har jeg lavet et 4,5 
meter langt skilt, der sættes op 
over vognporten med teksten Lop-
pemarked + bedre lopper og antik. 
Jeg reklamerer over for mine 
bridgegæster samt selvfølgelig på 
diverse standere, og jeg har rekla-
meskilt for Kirsten og Prebens 
loppemarked, og de har for mit 
lille marked. 
Ring til mig og aftal nærmere eller 
kom bare ind. Tlf.5556 3114. 
 
Ferniseringer i Galleri Højriis i 
jazzen 
Jenny Pedersen, Mors torsdag 
den 30. juli kl. 13.00 – 14.00 
Elegance og charme præger hen-
des billeder så fyldte med entusi-

asme og livsappetit. Hun henter 
inspiration i naturen omkring 
Mors og i Jesperhus blomsterpark, 
hendes elementer er vejret, blom-
ster og fugle.  
 
Per Flemming fredag den 31. 
juli kl. 13.00 – 14.00 
Debuterede på Charlottenborgs 
forårsudstilling i 1973 hvor han 
har udstillet i 4 år og endvidere 
udstillet på Kunstnernes Påskeud-
stilling i1977, Kunstnernes Som-
merudstilling  i 1975, Århus 
Kunstbygning.  
 
Yvonne Nielsen lørdag den 1. 
august kl. 14.00 – 15.00 
Fast udstiller på Højriis gennem 
10 år. Har vist sine klovne frem i 
en række kunstforeninger i ind – 
og udland bl.a. Irland. Sverige i 
2012 og Norge 2013.  

Nyt fra Højriis 

Inge Porsborg udstiller på Højriis 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
Juni—juli—august 

Menighedsrådet: 
Formand   
og sekretær: Edith Andersen, Askhavnsvej 77  Femø  4930 Maribo,  tlf. 5576 2124 
Næstformand, sekretær  
og sognepræst: Pia Pape, Lyngmosevej 8   Birket 4943 Torrig L. tlf. 5493 7071 
Kasserer:   Anna Grenaae, Askhavnsvej 16           Femø   4930 Maribo     tlf. 3670 6398 
Kirkeværge:  Lis Christoffersen, Askhavnsvej 73  Femø, 4930 Maribo tlf. 5544 
5191 
Medlem:   Grethe Danielsen, Præstevangen 3,  Femø,  4930 Maribo tlf. 5471 5060 
Medlem:  Helen Larsen, Askhavnsvej 80,  Femø, 4930 Maribo tlf. 5471 5165 
Kirkebilen  Kører til alle tjenester og er gratis.  

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

Organist:   Vakant 
Graver:  Georg Brack Træffes tirsdag  -  fredag mellem kl. 09.00 og 12.00 på tlf. 2054 1980 
Kirkesanger:  Birgit Jensen 

Sognepræst Pia Pape har alle gudstjenesterne 

 

Juni 
 

Den 7. klokken 13.30 - 1. søndag efter trinitatis. 

Den 21. klokken 13.30 - 3. søndag efter trinitatis. 

 

Juli 
 
Den 26. klokken 13.30 - 8. søndag efter trinitatis. 
 

August 
 
Den 9. klokken 13.30 - 10. søndag efter trinitatis. 
Den 30. klokken 13.30 - 13. søndag efter trinitatis. 
 

I samarbejde med Femø Jazz ar-
rangerer Femø Menighedsråd 
jazzkoncert i Femø Kirke 
torsdag den 30. juli 2015 kl. 
15.00 med Second Line Jazzband 
fra Gøteborg i Sverige med  
Miriam Mandipira som sanger. 
 
Fastboende på Femø kan ved 
henvendelse til Anna Grenaae, 
Askhavnsvej 16, Tlf. 36706398, 
mobil 21799235 eller e-mail 
asg@grenaae.dk senest den 22. 
juli 2015, få en gratis billet til 
koncerten.  
Det bemærkes, at billetten er per-
sonlig. 
 
Resterende billetter kan købes på 
Femø Jazz-festivalen fra onsdag 
den 29. juli 2015 kl. 14.00 ef-
ter “først til mølle” princippet. 
Pris 100 kr.  
 
Med venlig hilsen 

Anna Grenaae 
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Fra præstens dagbog,  
den 4. maj 2015 
Det er en af de forårsaftener, hvor 
solen stadig sender sin varme til 
jorden, og hvor de nyudsprungne 
bøgetræer fortæller os, at nu er det 
forår i Danmark.  
Der findes vel intet skønnere sted 
end netop i Danmark på denne tid 
af året.  
I skrivende stund er det den 4. 
maj, og vi skal i aften holde min-
degudstjeneste i Femø kirke i an-
ledning af 70 året for Danmarks 
befrielse. 
Først går jeg en tur rundt på den 
smukke kirkegård, der omgiver 
Femø kirke. Flaget er hejst. Dan-
nebrog flagrer i den milde forårs-

luft og kommer rigtig til sin ret 
mod den blå himmel. 
Da jeg kommer ind i kirken, er der 
smukt pyntet med spæde lyse-
grønne bøgegrene og blomster i 
rødt og hvidt, og de levende lys 
giver et varmt skær, der byder vel-
kommen ind. 
Det bliver en aften, der præges af 
taknemmelighed og glæde over at 
leve i et frit land, og de nyud-
sprungne bøgegrene, som kirken 
er pyntet med, er blevet et symbol 
på ”Håbet er lysegrønt” – på liv 
og lys. 
Bøgebladene sprang også ud i et 
frit Danmark i 1945. De har siden 
betydet frihed, forsoning og fred. 
Det er det, der denne aften lyser 

os i møde fra de lysegrønne blade 
og de røde og hvide blomster. 
Vi, der ikke levede i 1945, kan 
godt forestille os glæden, der blev 
akkompagneret af naturen i sin 
smukkeste pragt, for vi kender 
også til, at bøgen springer ud og 
spejler sig i bølgen blå. Det blev 
sommer, sol og glæde. Freden 
kom, og livet kunne igen folde sig 
ud. 
Som det er blevet sagt (ukendt 
kilde): Der er ting i et folks histo-
rie, ingen kan glemme, og ingen 
har lov til at glemme. 
Efter gudstjenesten gik vi alle ud 
på kirkegården og tog flaget ned. 
Jeres præst ønsker jer alle på 
Femø en god sommer! 

Femø Klassisk 2015   
25. jubilæumssæson 
Traditionen med gratis klassiske 
sommerkoncerter i Femø Kirke 
blev grundlagt tilbage i 1991 af 
øens daværende sognepræst Bent 
Laursen . 
Hvert år lige siden da har Femø 
kirke lagt rammer til 4 velbesøgte 
koncerter, som afvikles hen over 
sommermånederne juni, juli og 
august. 
I anledning af 25. års jubilæet er 
dette års koncertrække samlet un-
der fællestemaet:  
En sommer med sang.  
 
Koncertrækken dækker over et rig-
holdigt sangrepertoire med bl.a. 
opera, lieder, danske sange, salmer 
og gospel: 
 
Onsdag den 24. juni · kl.19.00 
Ghita Johansen 
Til koncerten har Ghita Johansen 
sammensat et program med kendte 
og elskede sange og arier, og der 
også bliver plads til fællessange 
med publikum.  
Ghita Johansen har en lang erfa-
ring som sanger med både kor og 
orkestre, og til koncerten i Femø 
kirke akkompagneres hun af Peter 
Johansen på klaver. 
 

Onsdag den 08. juli · kl. 19.00 
De 3 Kgl. Tenorer 
Sune Hjerrild, Peter Steen Ander-
sen, John Venning 
 
Koncerten byder på et festligt og 
underholdende genhør med de tre 
dygtige tenorer fra Det Kgl. Tea-
ter, som vil underholde med opera-
arier, som selv operahadere vil 
komme til at holde af. Endnu mere 
befriende bliver det, når humoren 
trænger sig på med numre fra 
sprudlende Broadway musicals af 
bl.a. Gershwin, Rogers, Lloyd 
Webber. Desuden vil man kunne 
høre et udpluk af danske ever-
greens. 
 
Onsdag den 22. juli kl. 19.00 
Sharon Jeanelle 
Sangerinden Sharon Jeanelle og 
pianisten Mads Voxen byder på en 
spændende koncert med gospel, 
pop og evergreens m.m. Det bliver 
en hyggelig aften med varme, sjæl 
og nærvær.Sharon Jeanelle er til 
daglig solist i gospelkoret Gunner-
toft Gospel Singers, der rummer 
konservatorieuddannede sangere 
fra hele landet. Hun optræder des-
uden med solokoncerter, work-
shops og som gæstesolist i forskel-
lige ensembler landet over. 
 

Onsdag den 05. august · kl. 19.00 
Studentersangerne 
(dobbeltkvartet) 
 
Studenter-Sangforeningens mands-
kor tæller omkring 50 - 60 kon-
certaktive sangere. Til kirkekon-
certen i Femø kirke stiller koret 
med en dobbeltkvartet, der dels vil 
underholde med sange fra den dan-
ske og nordiske sangskat, og dels 
med internationale klassiske og 
moderne værker for mandskor. 
Studentersangerne er amatører, 
men arbejder som professionelle 
under ledelse af dirigent Jørgen 
Fuglebæk. 
 
Gratis koncertbus 
Gratis bustransport til og fra alle 
kirkekoncerterne sponseres i an-
ledning af jubilæet af Femø Sme-
die og Vognmandsforretning v./ 
Ole Andersen.  
Bustransport skal forudbestilles på 
telefon: 4028 0040 
 
Femø Klassisk 2015 har modtaget 
økonomisk støtte fra af Lolland 
Kommune, Dansk Solistforbund 
Solistforeningen af 1921 samt 
Femø Menighedsråd. 
Femø Klassisk siger mange tak til 
støttegiverne! 
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Når man kommer sejlende med 
Femøsund mod Femø, er den lille 
1500-tals middelalderkirke det før-
ste, man får øje på på toppen af 
bakken. I ensom majestæt troner 
kirken som et kompromis mellem 
bebyggelserne på havnen og Søn-
derby og Nørreby. Øens smukke-
ste arbejdsplads, mener Georg 
Brack. Han har siden 2013 arbej-
det som graver og kirketjener ved 
Femø Kirke.  
Her fortæller Georg om dagligda-
gen på jobbet og personen bag. 
Georg er født i 1951 og stammer 
fra Roskilde, hans far var isen-
kræmmer og indehaver af en lerva-
refabrik i Tåstrup, som hovedsage-
ligt producerede lerurtepotter og 
brugskunst. Hans mor var med-
hjælpende ægtefælle og fyldte 90 i 
april i år.  
Inden han valgte at slå sig ned på 
Femø, var Georg vidt omkring. 
Han har - med sine egne ord - haft 
mange spændende jobs i sit liv og 
arbejdet i både Østtyskland og Af-
rika. Arbejdspres, sygdom med 
efterfølgende operation og ikke 
mindst familien tvang ham dog til, 
i en alder af 54, at opsige sit kræ-
vende arbejde for at få et 8 til 16 
job ved kurerfirmaet DHL.  
Arbejdsdagene blev dog længere 
og længere, og efter nogle år sagde 
familie og venner stop.  
”Min søster insisterede på, at jeg 
søgte det job, hun havde fundet på 
nettet: Graver ved Femø Kirke. 
Lige noget for mig. Så her er jeg,” 

fortæller Georg til Talerøret. 
 
Hvorfor Femø? Hvad er din til-
knytning hertil? 
”Jeg har hver dag på mit arbejde 
på kirkegården den store sorg at se 
til min gode ven Gunnar Rahbæk. 
Vi lærte hinanden at kende i de 
glade KU-dage. Vi har tilbragt i 
tusindvis af timer sammen. Jeg var 
ofte på Femø midt i 70'erne. Om 
dagen fiskede vi eller skød lerduer. 
Om aftenen var vi på kroen. Når vi 
ikke var her på Femø, var der altid 
fest eller hygge i Karlslunde, hvor 
Gunnar boede. Omkring 1991 køb-
te jeg hus i Madsens Vænge. Vi 
aftalte tidligt, at vi en dag ville en-
de vores dage her på Femø. Gun-
nar var bare lidt foran.” 
 
Hvordan var det at starte som 
graver på Femø? 
"Per Grymer havde i fineste stil 
passet jobbet på kirkegården i ti-
den efter, at Martin rejste til Band-
holm Kirke. Det var bare om at 
komme i gang med skuffejern og 
rive. Heldigvis var mit hus i Mad-
sens Vænge fuldt udstyret og lige 
til at flytte ind i, så kræfterne kun-
ne fra dag et lægges i mit nye job. 
Der var ikke gået lang tid før, jeg 
en morgen blev sat på den første 
alvorlige prøve. Stormen Bodil 
havde fjernet et større stykke af 
taget på kirken, lidt af taget på ka-
pellet, væltet flere gravsten og lagt 
den store kastanje ned over vejen. 
Kirkegården så i det hele taget 

skrækkelig ud. Desuden var der 
hul i taget på præstegården. Flem-
ming Beck, Ole Andersen og ikke 
mindst Søren Hansen ydede en 
fantastisk indsats, og inden aften 
var hullerne i tagene repareret. Så 
blev det også tid til min første 
granddækning. Tak til Birgit for 
instruktion. Det så nogenlunde ud, 
omend det gik bedre i vinter, og 
det tog heller ikke så lang tid som 
første gang.  
 
Hvilke daglige gøremål har en 
graver og kirketjener i løbet af 
året? 
”Der er den almindelige vedlige-
holdelse med at fjerne ukrudt, be-
skæring og to gange hækklipning, 
rengøring, pudsning af messing og 
sølv. I det sidste halvandet år, hvor 
jeg har haft jobbet, er der kørt cir-
ka 50 ton perlesten på grave og 
stier, malet låger, døre og træværk, 
og det flade tag på graverbygnin-
gen er repareret. Hele kirkegårds-
protokollen er for øvrigt også ta-
stet ind på computer. De desværre 
alt for mange dødsfald og fem 
ugers obligatorisk kursus i Svend-
borg har denne vinter præget arbej-
det ved Femø kirke. Påsken faldt 
også tidligt, så der har været nok at 
se til. Jeg skriver for tiden på en 
plan for kirken og præstegårdens 
fremtidige udvikling og vedlige-
holdelse. Jeg er jo ikke 17 længere, 
og der skal også være noget til min 
efterkommer. Men jeg elsker mit 
job og at bo på Femø.”            LBJ 

En arbejdsplads på Femø  

Kære Femø-boere og alle andre 
læsere med tilknytning til Femø. 
 
I anledningen af Turismens dag d. 
4. juli, vil jeg igen i år åbne en ø-
butik i Præstegården. 
 
Så er du en kreativ sjæl der syr, 
strikker, hækler, maler, tømrer, 
smeder, sylter, klipper, tegner, har 
planter du vil sælger eller noget 

helt andet, så henvend dig til un-
dertegnede for at få dine produk-
ter/ting, med i ø-butikken. 
                         
Du er velkommen til selv at passe 
din ”stand”, men der er også mu-
lighed for at få afhentet og opsat 
dine ting, og jeg vil være i ø-
butikken i hele åbningstiden og vil 
således også kunne passe/sælge 
dine produkter.  

Du skal selv sørge for at prissætte  
dine ting.  
Chris, Askhavnsvej 63, Femø,  

tlf.: 54715177 / 29662852 
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Lørdag den 4. juli er scenen sat 
og programmet lagt 

for en festlig og fornøjelig dag 
 på naturskønne Femø. 

Der er afgang fra Kragenæs Havn 
i henhold til ordinær sejlplan, og i 
dagens anledning er færgeturen 
gratis for personer og cykler! 
Du kan også leje en cykel ved an-
komsten til øen - enten hos Hav-
nehøkeren eller på Femø Kro. 
For at undgå kødannelse i spids-
belastningsperioderne er der ind-
sat ekstrafærge på afsejlingen fra 
Kragenæs kl. 09.30 og retur fra 
Femø kl. 18.30. Sidste afgang fra 
Femø er kl. 22.00. 
 
Herunder følger et udsnit af da-

gens program. Hele programmet 

kan ses i brochuren ”Turismens 

dag på Femø” og på Femo.dk. 

 
Havnehøkeren har kaffen klar 
Varm kaffe, morgenbrød, kager, 
sandwich og kolde drikke kan kø-
bes hele dagen hos Havnehøkeren 
ved lystbådehavnen. Har du særli-
ge ønsker med hensyn til provian-
tering, kan du kontakte Høkeren 
på tlf. 5043 4282. 
 
Femø Kro 
Den gamle kro i Nørreby kan føre 
sin historie helt tilbage til 1659. 
Her kan du både nyde kroens kuli-
nariske specialiteter og den fanta-
stiske udsigt over Smålandshavet. 
Du kan også forudbestille en læk-
ker frokostkurv – og vil du over-
natte, kan du også det. Forudbe-
stilling og reservation på tlf. 5471 
5009. 
 
Femø Kirke 
Den lille, idylliske kirke fra 1500-
tallet med det smukke, gotiske 
krucifiks og de gamle kalkmaleri-
er er indviet til de søfarendes 
skytshelgen Skt. Nikolaj og er 
åben hele dage for øens gæster. 

Nørreby Anlæg  
Kl. 11.00 – 11.05 
Velkomsttale af Femø Beboerfor-
enings formand, Jørgen Larsen. 
  
Travetur til Sønderby  
Kl. 11.50 
Fra Nørreby Anlæg tager turguide 
Annelise Svensson dig med på en 
pragtfuld travetur tværs over øen 
ad de gamle, historiske stier til 
Sønderby. 
 
Øen rundt i prærievogn 
Kl. 11.50 
I Nørreby Anlæg kan du også sti-
ge ombord i Arne Andersens ro-
mantiske prærievogn, der kører til 
Præstegården i Sønderby og derfra 
videre øen rundt. Her gælder først 
til mølle princippet, da der kun er 
et begrænset antal pladser i. 
 
Højriis – Galleri og Sommercafé 
Kl. 11.30 – 16.30 
Gå ikke glip af den flotte udstil-
ling af dansk og international bil-
ledkunst, keramik og smykker. 
Derefter kan du tage en slapper i 
sommercafeens hyggelige gårdha-
ve, hvor medbragt mad kan nydes 
ved køb af drikkevarer. 
 
Antik og nostalgi  
Kl. 11.30 – 16.30 
Den gamle købmandsgård midt i 
Nørreby er et sandt slaraffenland 
for samlere af ting og sager med 
sjæl og charme, så smut ind og 
gør en god handel. 
 
Femø Is- & Pølsebod 
Kl. 11.30 – 20.00 
Trænger du til en forfriskning, så 
tag et pitstop hos Alice, der har 
tilbud på is og meget andet godt i 
den lille bod ved lystbådehavnen. 
 
Loppemarked på Kinnerupgård 
i Sønderby 
Kl. 11.30 – 16.30 

Gårdens store lade er fyldt med 
sjove loppeting.  
Der er også et lille udvalg af 
sjældne roser, buske og frugttræer. 
Medbragt mad kan nydes i den 
flot anlagte have. 
 
Lav din egen sølvring 
Kl. 11.30 – 16.30 
I det lille sølvsmedeværksted ved 
Præstegården giver Lis og Jørgen 
Larsen dig kyndig vejledning i, 
hvordan du laver din egen finger-
ring – og du skal kun betale et 
symbolsk beløb for sølvet. 
 
Kunst, vin og most  
på Fasangården 
Kl. 11.30 – 16.30 
Udstilling af oliemalerier og akva-
reller. Smagsprøver på Femøvin 
og Femømost. Hør vinbonden 
Erik Bang-Jensen fortælle om sine 
erfaringer med at dyrke vin i det 
gunstige klima på øen. 
 
Åbent hus i ”Digteriet”  
Kl. 13.00 – 14.00 
På Kirkehældevej 11 læser provst, 
pastor emeritus Kurt Erling Jo-
hansson egne digte og uddyber sin 
store passion for denne lyriske 
måde at udtrykke stemninger, fø-
lelser og holdninger på. 
 
Billedkunst i Hestesvinget 
Kl. 14.00 – 16.00 
Særudstilling hos Birthe Jesper-
sen, Askhavnsvej 18, af Carl Ak-
sel Jespersens charmerende male-
rier og collager. 
 
Kaffe og hjemmebag til guitar-
klange 
Kl. 14.00 – 16.00 
Der er arrangeret kaffebord til for-
nuftige priser ved dammen i det 
smukke anlæg i Nørreby. Det er 
øens pensionistforening, der står 
for arrangementet, og guitaristen 
Asger Thomsen spiller op. 

Turismens Dag på Femø 
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Eileen Christensen  
har sendt en meddelelse: 
Gymnastik: Vi har lige holdt af-
slutning til gymnastik efter en dej-
lig sæson med 11 helt fantastiske, 
positive og friske damer. Det er en 
fornøjelse at være leder for sådan 
et hold. Vi kan nemt bruge flere af 
den slags, som jeg ved der findes 
på øen. Vi starter op igen til okto-
ber, så jeg vil ønske jer alle sam-
men en god sommer.  
Hilsen fra Eileen. 
Havbader: Vi er 3 damer, der ba-
der ved havnen et par gange om 
ugen. Kirsten har badet hele vinte-
ren, men Marie og jeg startede ef-
ter påske. Det er så dejligt i hele 
kroppen bagefter; det er den for-
nemmelse der gør, at vi tager af-
sted hver gang trods vejret. Det er 
en god årstid at starte nu, da van-
det jo kun bliver varmere og var-
mere. Hilsen de 3 havbadere. 
Fiskekonkurrence: 
Foreningen afholdt en Hornfiske-
konkurrence lørdag den 9. maj fra 
kl. 10.00 til kl. 12.00.  
Konkurrencen blev vundet af Peter 
Warnar der fangede den tungeste 
hornfisk, 406 gram. Det var blæst 
og regn som var årsagen til, at fle-
re af de 8 tilmeldte ikke dukkede 
op. Der blev fanget 4 hornfisk i alt. 
Femø Mesterskab i Lystfiskeri vil 
blive afholdt i efterårsferien lørdag 
den 17. oktober, hvor chancen for 
at fange havørred er noget større. 
Der vil komme et opslag i Havne-
høkeren og på tavlerne. 
 

Fodboldbanen: Sidste år blev fod-
boldbanen slået af flere frivillige. I 
år tager Bjarne Nielsen sig af op-
gaven. Han har en professionel 
maskine og slår hele området. Alle 
er velkomne til at bruge fodbold-
banen til boldspil m.m..  
Vi er åbne over for nye initiativer 
og forslag, som kan udvikle aktivi-
teterne på banen. 
Da Kvindelejren har sin sportsuge 
i uge 27, afholder vi den traditi-
onsrige fodboldkamp mellem 
Kvindelejrens ”Femø Football 
Club” og øens ungdom torsdag 
den 2. juli kl. 15.00 på sportsplad-
sen i Bækken. Fra mandag den 29. 
juni til den 28. juli vil der være 
fodbold på vores sportsplads i 
Bækken fra kl. 19.00. Alle er vel-
komne til at deltage, dog ser vi 
gerne, at forældre til mindreårige 
børn tager ansvar for deres unger. 
Idrætsforeningen stiller fodboldba-
nen, målene og  bolde til rådighed, 
men er i øvrigt ikke ansvarlig eller 
tilstede ved selve aktiviteten. 
Kano og kajak: Aktivt medlem-
skab koster kr. 100 for hele sæso-
nen. Alle medlemmer kan gøre 
brug af vores 5 kajakker og en ka-
no, der står ved stranden for enden 
af Nystængevej. Man skal skrive 
under på, at aktiviteterne foregår 
på eget ansvar, at man overholder 
Søfartens Sikkerhedsregler, og at 
man selv sørger for, at udstyret er i 
orden. Indmeldelse og afhentning 
af nøglen til kajakkerne foregår på 
Madsens Vænge 2. 
 

Triatlon: Distancerne er 500 me-
ter svømning, 9,2 km cykling og 
5,4 km løb. Hos børnene er det 
500 meter vandløb, 5,4 km cykling 
og 2,5 km løb. Onsdag den 22. juli 
kl. 10.00 afholder vi individuel 
triatlon for børn og voksne. Desu-
den kan man stille op til duatlon, 
hvor der svømmes og cykles, eller 
cykles og løbes. Familiestafet triat-
lon afholdes søndag den 26. juli kl. 
10.00.  
Vi laver et opslag på tavlerne,  
Femøhjemmesiden og hos Havne-
høkeren, hvis der er ændringer i 
programmet. 
Skraldemænd: I år står Femø 
Idrætsforening og Femø Beboer-
forening for at holde havnen ren 
under Femø Jazz.  
De 8.000 kr. går til projekter i for-
bindelse med fodboldbanen. Vi 
håber, at mange vil give et nap 
med. I kan kontakte os på 
54715085 eller mobil 61275251. 
Peder Madsens Mindekoncert: 
Traditionen tro mindes vi Peder 
Madsen i haven, Madsens Vænge 
2, under Femø Jazz med en Jam 
Session.  
Under koncerten vil en mindetavle 
for Peder Madsen blive afsløret. 
Begivenheden finder sted lørdag 
den 1. august fra kl. 14.00 til kl. 
16.00 på Madsens Vænge 2, og er 
en del af det officielle Femø Jazz 
program.  
Ølsalgets overskud går i år til 
Femø Jazz.                
 
Peter Warnar 

FIF meddeler 
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                                  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jan. 54,3 35,9 60,2 35,0 26,5 93,2 41,6 15,7 32,7 32,9 63,5 61,4 53,7 

Feb. 68,2 3,2 48,7 51,5 35,2 58,6 18,6 37,4 34,4 25,1 28,4 28,7 35,0 

Mar. 20,9 7,1 29,6 36,9 45,2 41,0 47,7 52,3 34,4 21,9 9,3 14.8 18,3 

Apr. 26,6 13,4 27,9 12,6 39,5 2,5 38,3 5,9 22,4 27,7 33,1 20,9 23,8 

Maj 57,9 88,9 24,6 46,8 71,7 81,1 34,7 36,8 108,0 24,6 50,4 67,5 32,8 

Juni 108,8 39,7 60,7 56,9 28,5 112,3 18,0 66,3 47,7 65.,3 84,6 74,6 19,7 
Juli 91,5 113,0 76,0 68,4 16,3 112,3 40,2 43,2 50,2 133,3 59,6 25,3 31,0 

Aug. 22,1 25,6 96,9 63,1  75,9 50,7 97,1 19,0 124,3 154,4 42,8 12,0 82,9 

Sep. 28,1 27,6 52,1 27,7 39,3 56,5 16,0 21,7 56,0 66,2 80,1 68,6 46,5 

Okt. 101,9 38,6 71,6 45,2 47,8 30,5 69,8 45,6 43,0 35,1 46,6 64,1 78,4 

Nov. 108,2 32,2 22,6 23,9 51,3 27,1 44,4 88,1 85,9 4,5 34,9 45,3 35,8 

Dec. 24,7 39,4 48,2 61,3 46,4 40,2 51,2 52,9 66,2 76,0 66,6 59,9 91,2 

I alt 713,2 464,6 619,1 529,3 523,6 706,0 517,6 484,9 704,9 667,0 599,9 543,1 549,1 

2015 

75,9 
30,7 

40,6 
36,6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nedbør på Femø 

Nyt fra Femø Jagtforening (FJF) 

Lørdag, den 21. januar 2015 holdt 
FjF den ordinære Generalforsam-
ling i Præstegården. Referatet er 
bragt i Talerøret nr. 1. 2015. Efter 
Generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig således: Formand: 
Flemming Bech, Næstformand: 
Torben Frederiksen, Kasserer/
Sekretær: Esben Roug, Bestyrel-
sesmedlemmer: Svend Leo Jensen 
og Niels Troels Hansen. // Supple-
ant: Ebbe Jacobsen // Revisor: Ole 
Anderen. 
 

Lørdag, den 28. februar 2015 afvik-
lede FjF årets anden rævejagt, som 
en reguleringsjagt. Det blev en stor 
succes med 61 jægere/klappere og 
12 hunde. FjF var desværre nødsa-
get til at sige nej til flere jægere, 
idet vi havde sat et loft på antal 
deltagere til 60. 
Efter parolen ved Æggeskallen kl. 
08.15 blev Jagtselskabet inddelt i 2 
hold, hvert bestående af et driver-

hold og et standpladshold. Hvert 
hold havde transportkapacitet, så 
der kunne opereres uafhængig af 
hinanden. 
Der blev holdt et samlet frokost-
hvil i Henrik Rasmussens lade (v/
Bitten), hvor den medbragte mad-
pakke, suppleret med FjF læske-
drikke, blev indtaget. 
Femø er stor, når der må jages på 
hele øen. Der var lagt tyngde på 
områderne: Bulbromose, Sletteren, 
Vindnæs mose, fra Bittens klint, 
Kvindelejren, Barkmosen, Kalve-
mosen og helt om til Andemose 
Nakke. De der drev og hundene 
var godt trætte bagefter. 
Der blev nedlagt 1 ræv. Svend Leo 
Jensen ”stoppede” ræven, der blev 
forendt af Michael Jørgensen, 
4891 Toreby L. Der blev set yder-
ligere 2 ræve. 
Vildtparaden blev holdt kl. 16.00 
på Flyvepladsen ved kroen. 
Efter vildtparaden spiste ca. 52 på 

Femø Kro. Pia (og Anni) havde 
denne gang tryllet med en særdeles 
velsmagende ”Skipperlabskovs” 
og til de sarte ”Wienerschnitzel”. 
Der lød stor ros og tak til FjF for 
rævejagtens afvikling. Jægere, 
klappere og hunde havde haft en 
dejlig dag i godt vejr og ikke 
mindst, ros til Femø Kro for den 
velsmagende mad. 
 
FjF ønsker at sige tak til lodsejerne. 
Tak for at det var muligt, at gen-
nemførte rævejagterne på så godt 
som hele øen! Vore gæster fra fast-
landet (og Fejø) var ganske impo-
neret. 

ER 
 
 
 
 
 

FEMØ LITTERATURKREDS 
 
Torsdag, den 7. maj 2015 kl. 1830 
mødte 14 litteraturelskere og 1 lit-
terat, vor lærer Inge-Lise Bisted, 
på Præstegården til sæsonafslut-
ning. Traditionen tro var afslutnin-
gen suppleret med lidt vin og 
mundgodt. Det er jo altid hygge-
ligt. 

Sæsonen strakte sig fra den 4. sep-
tember 2014 til 7. maj 2015. I sæ-
sonen har bogvalgene været: 
”Anna (jeg) Anna” af Klaus Rif-
bjerg, ”Skygge-Baldur” af Si-
gurjón Birgir Sigurdsson, ”Dona 
Nico Nores Hattebutik” af 
Kirstan Hawkins, ”Tysktime” af 
Siegfried Lenz, ”Billedet af Do-
rian Gray” af Oscar Wilde, ”For 

meget lykke” af Alice Munro, 
”Effekten af Susan” af Peter Hø-
eg, ”Den stjålne vej” af Anne-
Cathrine Riebnitzsky og ”Sol og 
Måne” af Hermann Hesse. 
 
Tak til Inge-Lise for inspirerende, 
humoristiske og spændende littera-
turfortolkninger. 

ER 
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Lej Femø Kursuscenter 
til din helt egen  
private fest. 
 
Du kan leje lokaler til fester mv. 
og sætte dit eget personlige præg 
på arrangementet. 
Du står selv for indkøb af mad og 
drikkevarer, 
borddækning og madlavning. 

Leje af Kursuscentrets  
fælleslokaler: 
Festsal på 75 m2, spiselokale på 
45 m2, 
TV-stue på 35 m2 og 3-delt køk-
kenregion med grovkøkken, frem-
stillingskøkken og opvaskekøkken. 
 
Vi kan også levere mad ud af hu-
set! 

Pris for leje af lokaler  
og leje af service: 
Kr. 4.900,-. 
 
I forbindelse med arrangementet 
kan 2-4 sengs-værelser 
tilvælges efter behov fra kr. 500,- 
pr. værelse. 

Med venlig hilsen 
Pia og Asger 

5 

4/4 
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Tømrer – Snedker – Murer 
Blikkenslager— Anlægsarbejde 

C. E. Cristiansensvej 3 – 4930 Maribo 
Tlf.: 5478 1415  Fax.: 5478 3688 

Email: cr@ringtvedas.dk – www.ringtvedas.dk 

5478 1415 

4/4 

1 
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Femø Museum: Spørg 3060 8280 
Papirskraldespand: Hver 4. uge. 
Dagrenovation Nørreby: Lige uger   
Dagrenovation Sønderby: Ulige uger  

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

Husk: 

Lidt af hvert 

Femø Lokalhistoriske Arkiv. 

Arkivet har ikke fast åbningstid i 
sommerhalvåret. 

Besøg på arkivet kan aftales med 
arkivleder Palle Sørensen på tlf. 
40 97 36 40 

Havetraktor til salg 
Husqvarna LTH152 alder 6 år.  
Kontakt Peter Warnar 61275251  
eller peterwarnar@hotmail.com 

Femø sommerhøjskole - aktivi-
teter på Højriis Café for alle 
Alle Aktiviteter foregår på Cafe 
Højriis og alle er velkomne. 

På Højriis støtter vi al kultur der 
kan skabe modvægt til centrering 
af kulturlivet i storbyerne. 

Femø T-shirts 2015. 
Som alle nok ved på nuværende 
tidspunkt er de nye t-shirts nu i 
handelen. De kan købes hos Hav-
nehøkeren og hos Torben og Lis 
Askhavnsvej 73.  
Prisen er kr. 160,- for dame t-
shirts og kr. 100,- for børne t-
shirts. 
I år har vi desværre ingen herre t-
shirts i ”fri handel”, en beslutning 
taget ud fra, at salget svigtede to-
talt i 2014. 
 

Helt snydes skal herrerne dog ik-
ke, der er etableret en ordning med 
vor leverandør gående ud på, at 
der vil kunne laves herre t-shirts 

på bestilling, prisen vil være kr. 
160. Dette indebærer, at du kon-
takter Lis på tlf. nr. 20478391 eller 
mail lis.chr@hotmail.com, her op-
lyser du om str., antal og farve 
(navy blå eller æblegrøn) derefter 
indbetaler du pengene på beboer-
foreningens konto 0693 
0000080799.  
Når indbetalingen er registreret 
bestilles t-shirtsene, og vil efter 
aftale kunne afhentes på 
Askhavnsvej 73. 
Hvis bestillingen er fra en adresse 
på øen, bringer vi dem gerne. Hå-
ber, der er forståelse for dette. 

En god sommer til alle 

Fibernet til Femøboere  
og fritidsfolk 
Reserver den 11. juli 2015 til ori-
enteringsmøder med Seas om mu-
ligheder og vilkår med fibernet. 
Hold øje med www.femo.dk, tav-
lerne, din mail (hvis du er på li-

sten) og opslag diverse steder om 
møderne. 
Der bliver nok et møde mere - og 
”Fiberbilen” kommer også efter 
møderne med mulighed for infor-
mation. (Obs: Dato rettet!) 

Ulrik, beboerforeningen 

Så er det atter tid  
til grønne ture 
Der er traveture onsdag,  
d. 1. og 8. juli. 
Der er cykelture onsdag,  
d. 15. og 22. juli. 
Mødested Femø færgeleje kl. 
10:15. 
Turen slutter kl. 16:30. 
Medbring mad og drikke. 
Pris per deltager 50 kr.,  
børn gratis. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
                         Annelise Svensson 
 
Femø Museum har åbent man-
dage kl. 10-12 i skoleferien og 
ellers efter aftale på mobil 3060 
8280.                Annelise Svensson 

Det er lykkedes at skaffe midler 
til endnu én af Hanne Varming 
fine skulpturer: Amalie på Stol. 
Skulpturen vil blive afsløret i 
Nørreby Anlæg på Turismens 
Dag, lørdag d. 4. juli kl. 11:00, 
hvor familien Varming vil være 
tilstede. 
 
Vi håber, rigtig mange vil møde 
op til det festlige arrangement. 
 
Med venlig hilsen, 

Annelise Svensson, 

Turboudvalget,  

Femø Beboerforening 

Så er der atter yogadage på 
Femø: 
onsdag d. 15/7 kl 19 til 21. 
torsdag d. 16/7 kl. 9.30 til 14.30. 
fredag d. 17/7 kl. 9.30 til ca. 14. 
Jeg glæder mig til at se jer igen. 
For jer, der ikke bor på øen: Husk 
at bestille overnatning i god tid, 
enten på Femø Kro eller på 
Galleri Højris samt andre steder, 
se Femoe.dk 
Tilmelding til Flemming v. 
Wurden LOFVEST og please 
send mig lige en mail eller sms, 
når du har tilmeldt dig, så jeg kan 
følge lidt med: 6013 3848. 
Suzanne Friis R 

20210260 10  aug. Deadline!           Noter det allerede nu, for du må have  noget til 'Talerøret' . 
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Beboerforeningen Femø 
 
Formand 
Jørgen Larsen 
Ll. Strandgårdsvej 15 
51214485 
 
Næstformand 
Ulrik Andreasen 

Idrætsforeningen 
Formand Peter Warnar 
Madsens Vænge 2 
5471 5085 

Jagtforeningen 
Formand Flemming Bech 
Askhavnsvej 
5471 5177 

Juletræskomitéen 
Ved Linda Boesen 
Issemosevej 20 
5472 1050 

Femø Havns Bådlaug 
Formand Henning Grenaae 
Askhavnsvej 16 
3670 6398 

Lokalhistorisk Arkiv 
Arkivleder Palle Sørensen 
 
E-mail: 
femoearkiv@gmail.com 
Kirkehældevej 29 
4097 3640 

Pensionistforeningen 
Formand Alice Sigurskjold  
Høkerstrædet 2 
5471 5192 

Femø Vandværk  
Formand Vagn Pedersen 
Damstrædet 6  
5471 5401 

Sønderby Vandværk  
Formand Søren Schmidt 
Askhavnsvej 9 
4930 Maribo 
3641 3158 

Femø Skoleforening 
Hanne Geertsen 
Askhavnsvej 77 B 
5490 9050 

Ll. Strandgårds Grundejerforening 
Formand  
Stig V. S. Hansen 
4242 0388 

Foreninger mv. Tak for Fadderskaberne og den store opbakning. 

Arne B. Johansson Georg Brack og   
Krista Hyldmar 

Michael og Sandra Santa-
na 

Alice S. Sigurskjold Grethe Østergaard Nielsen Morten G. Hansen og                         
Malene Hessov 

Annemette Jensen Hans Henrik Bardram Nancy og Niels Jørn  
Jensen 

Ebba og Evald Andersen Hans Peter og Susanne Juel Niels Henrik Roug og  
Helen Ingerslev 

Anne og Birgit Lund Niel-
sen 

Hans Henrik Petersen og 
Marianne Hassø 

Niels Troels Hansen 

Arne og Edith Andersen Helga og Peder Frederiksen Niels og  Annelise  
Svensson 

Benny Ringtved Henning og Anna Grenaae Ninna og Per Nielsen 

Bente Lorentzen Henrik Øhl og Linda  
Bielefeldt 

Ole og Birgit Bryde 

Bente Engelbrecht Ib og Gerda Rommelhof Ole og Mariann Wovern 

Birthe Gisela Havsland 
Bjørn Bo Havsland 

Jens Erik og Lone Kistrup Ove og Aase Anthonsen 

Birgitte Dahl Iversen Jeanette B. Dalsgård Ove Roug 

Birthe Lily Jespersen J. K. Hansen Peder Johansen og  
Susanne Lundvald 

Bjarne Bech Jette og Børge Hansen Palle og Erica Sørensen 

Carsten og Lone Vindnæs Joos Jerne og Maj Fagerberg Per Høy 

Dorte Krøyer og             
Ole Willersted 

Jørgen Lauge Laugesen Poul og Jette Rosenberg 

Dorthe Carstens Kaj og Lene Larsen Poul og Ulla Davidsen 
Ebbe og Evald Andersen Karen og Gert Olsen Poul Tage og Annie Fogt 
Ebbe Jacobsen og          
Ingelise Bisted 

Kirsten Bentsen Preben Heinz Larsen 

Edith og Niels Grymer Kirsten Laursen Sisseli og Nils Krogh 

Eileen Christensen           
og Asger Thomsen 

Kirsten Bøttiger og 
Peter Heiberg 

Sonja og Henning Olsen 

Ellen Varming Kirsten H. .Meisner                     
og Preben Hansen 

Sophie Gammeltoft          
og Erik Peter Hegnhøj 

Elly Hansen Kirsten Jeppesen Stig V. Hansen og 
Ann-Mari Aggergaard 

Emmy og Søren Jensen Kjeld Christensen Susanne og                  
Flemming Westen 

Erik og Vivi Andersen Knud Henrichsen Søren Larsen/Nina Bryde 

Esben Roug Lis Rye og Jørgen Larsen Tommy Olsen og 
Ann Thystrup Jensen 

F. Jensen Lise og Søren Schmidt Torben Engelbrecht-
Vindnæs /Anni Vindnæs 

Finn og Lone Løndal Lissi Maj og Thorkild Kirk  
Simonsen 

Torben og Lis Lejre 

Finn Madsen Marianne Kyhl Engelhardt Tove Bjørnum og            
 Jan Klingenberg Bech 

Finn  og Maria Andersen Marianne Andersen 
Børge Christensen 

Tove Skovbo Kristensen 

Fyens Dykkerservice 
v/Søren Ruben Hansen 

Marie Jakobsen Vagn og Ritta Pedersen 

Aase Maj Frühwirth Michael og Anette Bjørneborg Yvonne og Palle Larsen 

Finn Pedersen Steen Bang  

Marianne og Ulrik Andersen Hanne N. Carlsen 
Ernst H. Brejner 
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Udkommer igen primo september 2015  

Afs. Talerøret – Kirkehældevej 11, - 4945 Femø 
 

 
 

http://www.femo.dk 

Dette blad uddeles til alle, der er 
Fastboende på Femø. 

Løsssalg: 
Havnehøkeren på Femø 

Alice Is og Pølser om sommeren  

5. juni: Blå Flag 
Kl.: 11.00 
Standerhejsning på molen ved 
stranden. Erik Arnstedt spiller. 

Uge 26 – 33 Kvindelejren 
Hver uge sit eget tema. 
Se program på: 
www.kvindelejren.dk 

23. juni: Skt. Hans aften 
Ved sommerhusudstykningen 
Kl. 19.00 Fællesspisning 
Kl. 21.30 Båltale på stranden 

24. juni: Femø Klassisk 
19:00 i kirken 

1. juli: Grøn Travetur 
Kl. 10.15 – 16.30 

2. juli: Årets fodboldmatch 
Kl.15.00 i Bækkedalen 
Kvindelejrens Football Club  
mod Femø All Stars 

4. juli: Turismens Dag 
Se udsnit af program i Talerøret 

4. juli: Afsløring af skulptur 
Kl. 11.00 i Anlægget 
 

8. juli: Grøn Travetur 
Kl. 10.15 – 16.30  

8. juli: Femø Klassisk 
19:00 i kirken 

15. juli: Grøn Cykeltur 
Kl. 10.15 – 16.30 

15. – 16. juli Sommer yoga 
på Kroens Center 

16. – 17. juli Tango 
Cafe Højriis  

22. juli: Grøn Cykeltur 
Kl. 10.15 – 16.30  

22. juli: Femø Klassisk 
19:00 i kirken 

24. – 25. juli Jam-lab 
Folkemusik Cafe Højriis  

24. – 26. juli Kunstworkshop 
Cafe Højriis  

29. juli – 2. august 
Femø Jazz Festival 
5 dage med glad og svingende 
jazz. Se program på 
www.femoejazz.dk 

30. juli: Galleri Højriis 
Kl. 13.00-14.00 Fernisering på 
Højriis: Jenny Pedersen, Mors 

30. juli Jazz koncert i kirken 
Kl. 15.00 i kirken 
Second Line Jazzband  
Miriam Mandipira 

31. juli og 1. august Jazz- 
aften  
Cafe Højriis 

31. juli: Galleri Højriis 
Kl. 13.00-14.00 Fernisering  
Per Flemming 

1. august: Peder Madsens 
Mindekoncert 
Kl. 14.00 – Jam Session på  
Madsens Vænge i Sønderby 

1. august: Galleri Højriis 
kl. 14.00-15.00 Fernisering 
Yvonne Nielsen, Klovne billeder 

5. august: Femø Klassisk 
KL. 19:00 i kirken 

22. august: Akvarelkursus 
Kl. 11.00 i Præstegården 

Begivenhedskalender for sommeren 2015 


