
 NR. 3 - 2015 19. årgang Løssalg 35 kr. 

Hvor himlen kysser jorden 

Turismens dag den 4. juli var en stor succes 
 

• Solen skinnede fra en skyfri himmel 
• Der var mange gæster og aktiviteter over hele øen 
• Annelise var primus motor   
• Hanne Varming afslørede Amalie på stol i Anlægget 
• Kagebordet bugnede 
• Madpakkehuset blev indviet af Torben Vindnæs 
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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. 

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  

*) 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.  06.05 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. 2021 0260. 
  
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 gerne, men vær  
opmærksom på andres eventuelle copyright. 
Redaktionen hjælper med at skrive, når der er behov for det. 
 

Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der 
henvender sig direkte til navngivne personer, bringes  
side om side med den omhandlede persons besvarelse. 

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 
Færgens pladsreservation: 
Tlf:                5950 5075  eller 
www.lollandfaergefart.dk 
Vælg online bestilling og  
vælg Femøoverfarten. 

Femø Beboerforenings bestyrelse: 
 
Jørgen Larsen      5121 4485     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 
Teknisk konsulent: Søren Schack Hansen 
Salg af annoncer: Torben Lejre 
 
Oplag: 300   Tryk: Talerøret 

Fra den 1. januar 2016 vil prisen være: 
 
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.  
 

Annoncepriser  
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Redaktionens indspark 
FIBERNET er på vej til Femø – hvis 
vi ellers kan blive mange nok. At det 
er det vigtigste emne på øen lige nu, 
er der formodentlig ikke nogen, der 
vil være i tvivl om, når I har læst dette 
nummer af Talerøret. Vi krydser fing-
re for, at det vil lykkes at fremtidssik-
re Femø på dette felt. 
Samtidigt fryder vi os over, at bladet 
ikke er fyldt med skræmmebilleder af 
fremtidens færgefart. Det kæmpe ar-
bejde, som færgegrupperne har udført, 
ser ud til at have båret frugt, så vi ikke 
behøver ryste i bukserne for voldsom-
me, generelle færgeforringelser. Til 
gengæld ryster man lidt på hånden, 
hver gang man åbner en sms fra Lol-
land Færgefart. En praktisk ordning, 
men træls når det går for tit på med 
aflysninger og ændringer på grund af 
tekniske vanskeligheder. Det er ikke 
uden grund, at vi hejser flaget, hver 
gang vi får vores egen Femøsund og 
færgeplan hjem igen. Vi hejser også 
flaget for, at Lolland Færgefart i år 
kunne finde på at sætte Christine ind 
for at sikre en stabil færgefart i Jaz-
zen. Nu bliver det spændende at følge 
forhandlingerne i Folketinget, om de 
kan blive enige om at finde pengene 
til ”den blå landevej” – og hvilke øko-
nomiske konsekvenser det i givet fald-
vil få helt konkret. 
Som sædvanligt har der været fuldt 
drøn på alle de skønne sommeraktivi-
teter, om end sommervejret lod vente 

på sig. Når vi tænker efter, er det altså 
imponerende, hvad man kan deltage i 
på Femø i løbet af en sommer. Som 
man kan se på Begivenhedskalende-
ren og læse om inde i bladet, byder 
efteråret også på mange aktivitetstil-
bud.  
Igen i år har den fjollede forsker fra 
Ålborg prøvet at skaffe sig opmærk-
somhed i agurketiden ved at foreslå, at 
småøer med under 50 beboere skulle 
sælges til f.eks. russiske rigmænd og 
blive forvandlet til jagt- eller casi-
noøer. Heldigvis lød der ramaskrig fra 
mange fronter, så vi behøver nok 
hverken frygte så lavt et befolknings-
tal eller så tosset en beslutning. Så 
med mindre man brænder for det, er 
der ingen grund til at gå i gang med at 
studere russisk.  
På Fejø er de gode til at få positiv me-
dieopmærksomhed. I øjeblikket er de i 
gang med en prisværdig kamp for at 
holde liv i skolen. Vi ønsker fejbattin-
gerne al mulig held og lykke med det 
projekt. Her på øen kan vi byde vel-
kommen til en sjældenhed, en nyfødt 
Femøbo—Johannes lille datter. 
Det er sjovt at opleve, så bidt af Femø 
mange folk hurtigt bliver. Femø ER 
forførende, selv ræve bliver tamme. 
Begynder det at knibe for meget med 
befolkningstallet, tæller vi bare dem 
med. 
Tak for at I har været så gode til at 
overholde deadline. Bliv ved med det. 

Johannes lille datter Laurine fik en flyvende start på livet med en helikoptertur. 
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Det er super vigtigt for fremtiden på 
Femø, at vi får fibernet på øen.                                                                              
Vores visioner for øen risikerer vi at 
tabe på gulvet, hvis vi forpasser denne 
chance for at få bredt fibernet ud på 
øen.                                                                                                                                                                             
Vi har kæmpet meget for vores frem-
tidige færgedrift, og det ser ud til at 
det vil lykkes, at vi får en fornuftig 
afslutning på dette projekt, så vi beva-
rer en fornuftig færgedrift for fremti-
den.                                                          
Men fibernettet er næsten lige så vig-
tigt. Derfor skal vi have så mange til-
meldinger til Fibia, at de vil grave 
kablerne ned, rundt på Femø.                                                                                                                             
Fremtiden bliver mere og mere tek-
nisk baseret for os alle, og mere og 
mere vil foregå over nettet. Derfor er 
det vigtigt, at vi nu skaffer os en rigtig 
god netforbindelse til resten af landet 
og til resten af verden.                                                                                                                                                        
Fibernettet er nu en mulighed for vo-
res lille ø, så vi kan ”rykke langt frem 
i køen” i forhold til mange andre dele 
af landet.                                                                                                                                                                          
Med fibernet bliver det helt sikkert 
mere attraktivt at købe huse på Femø, 
såvel sommerhuse som huse for fast-
boende. Vi ved fra bl.a. Askø, at som-
merhuse med fibernet sælges hurtige-
re.                                                 
Det vil jo ikke nødvendigvis ændre 
på / forstyrre den fred og ro, som vi 
alle holder så meget af på Femø, at vi 
får fibernet.                                                                                                                                                                                   
Det vil altid være en prioritering, om 
man vil tænde på kontakten eller ej, 
men når man har brug for det, er det 

vigtigt at man bare kan tænde på kon-
takten og få forbindelse ud til den sto-
re verden.                                             
Jeg har stor forståelse for at ca. 16 – 
1700,00 kr. kan være mange penge, 
men beløbet er en rigtig god investe-
ring i hele Femøs fremtid.                                                                                                      
Disse ca. 16 – 1700,00 kr. er det ene-
ste, man i første omgang binder sig 
for, og hvis det viser sig, at man ikke 
udnytter nettet, kan man som ved an-
dre abonnementer melde fra – og mel-
de til igen hvis man alligevel får brug 
for det.                                                                                                                                                       
Når man først har fået fibernettet in-
stalleret, kan man også vælge fjern-
synspakker og meget andet til. Men i 
første omgang, er det kun selve inter-
netadgangen, man tilmelder sig og 
betaler til. Alt det andet er til og fra-
valg.                                                                                                                                                                                         
I dette projekt med fibernet, er vi i 
meget høj grad afhængige af hinan-
dens hjælp.                                        
Min oplevelse er ud fra min korte tid 
på Femø og i min tid i beboerforenin-
gen, både som bestyrelsesmedlem og 
som formand, at alle er gode til at 
bakke op om de tiltag, som bliver ”sat 
i søen”. Det gælder både fællesarran-
gementer på Femø, og ting som vi 
gerne vil have gennemført her på vo-
res dejlige ø.                                                                                                                                                                                        
Lad os også i dette tilfælde stå sam-
men og få fibernet til Femø.                                                                                                    
Fristen for tilmelding til Fibernet har 
vi fået forlænget til 15. september, så 
det er stadig muligt at få fibernettet til 
den annoncerede tilbudspris. 
 
Turismens dag 
Vi havde en helt fantastisk dag, da vi 
afholdt turismens dag i år. Der var et 
flot antal besøgende, som tog færgen 
til Femø på denne dag.                                                                                                          
329 personer kom over med færgen, 
og det betød jo også, at der var godt 
besøg på de forskellige besøgspunkter 
m.m..                                                                                                                                                                 
Vi skal huske at sige tak til Lolland 
Færgefart både for gratis færge til per-
soner og cyklister denne dag, og at vi 
kunne låne Fejøfærgen til et par ekstra 
ture. Tak Fejø.                                                                                                     
Der var også en meget flot deltagelse 
til afsløringen af vores nyeste skulp-

tur, Amalie på stol, som Hanne Var-
ming har udført.                                                                                                                
Det er Annelise Svenson, som endnu 
engang er lykkedes med at skaffe pen-
ge til at indkøbe skulpturen. Lolland 
kommune gav også et bidrag til skulp-
turen, og formanden for kulturudval-
get, Heino Knudsen, deltog også i 
afsløringen.                                                                                                                    
I det hele taget var det en dag, vi kan 
være stolte af på Femø, og det giver 
da også lyst til at fortsætte med at lave 
dette arrangement i årene fremover.                                                                                             
Og en ting er helt sikkert, uden alle de 
ildsjæle / øboere, som stiller op sådan 
en dag og giver et stort bidrag til Tu-
rismens dag, ville det slet ikke have 
nogen mening.                                                                                                  
Det skal vi altid huske at sige hinan-
den tak for.                                                                                                                    
Vi kan da også kun være stolte af den 
flotte dækning af dagen, som Mogens 
Warrer fra Folketidende stod for. Med 
hele 2 midtersider i bladet, kan det vel 
næsten ikke være bedre.                                                      
Afslutningen af dagen med spisning 
på kroen—og i år med musik af Spil-
opperne—er vel efterhånden også ble-
vet en god tradition til afslutning på 
en vellykket turismens dag.                                                                                                     
Tak til alle for en god dag. 
 
Femøsund 
Færgefarten, som jeg har omtalt tidli-
gere i dette indlæg, har jo også i efter-
hånden lang tid været noget, som har 
fyldt meget hos en del af os, og på 
Femø i det hele taget.                                                                                         
Der har jo fra først på dette år været 
nedsat en forhandlergruppe, som for 
Femøs vedkommende har bestået af 
Chris Pedersen, Flemming Jensen, 
Carsten Vindnæs og undertegnede.                                                      
Der er siden blevet lavet en mindre 
gruppe, som består af Carsten og 
Chris her fra Femø og en repræsentant 
fra hver af de andre øer. Denne grup-
pe har sammen med færgeledelsen 
haft den opgave at finde alle mulige 
modeller frem for færgedrift til de 3 
øer og regne det hele igennem for at 
finde ud af hvilke modeller, der kunne 
være fornuft i.                                                                                                                 
Ud fra disse udregninger / undersøgel-
ser, som bl.a. Carsten har været en 
meget stor del af, skal vi komme med 

Nyt fra Femø Beboerforening - Formandens indlæg 
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et oplæg til Lolland kommune, sidst i 
august. (I skrivende stund, er jeg først 
i august). Dette oplæg vil derefter bli-
ve overdraget til politikerne, som så 
skal tage stilling til fremtidens færge-
drift.                                                                                                                                                
Men med al fornuft i behold hos Lol-
land kommunes politikere kan det 
efter disse udregninger kun havne på 
en rimelig fornuftig færgedrift for alle 
3 øer for fremtiden. 
 
Eventyr 
Jeg har haft mine børnebørn med på 
eventyrstien nede i Bækkenet, og det, 

syntes de, var meget spændende.                                                                                                 
Et af børnene mente, at det måtte væ-
re lidt uhyggeligt at færdes der om 
aftenen med de forskellige dukker, 
som sidder i piletræerne og kigger på 
en, når man går forbi.                                                                                                          
Man kan meget levende forestille sig 
de forskellige eventyr, som dukkerne 
illustrerer, og det er bestemt en ople-
velse, blandt mange andre, som man 
skal huske, når man besøger Femø.                                                                                               
 
Valget 2015 
Valgstedet på Femø blev bevaret og 
med stor succes.                                                                                                                        

Det var en rigtig god oplevelse at sid-
de på valgstedet og opleve den nære 
stemning, der er, når hele øens befolk-
ning finder frem til et sådant sam-
lingspunkt med en så vigtig dagsor-
den som et demokratisk valg. Det sy-
nes jeg godt, at vi kan være store nok 
til at sige tak for, at Lolland Kommu-
ne hørte på os Femøboere, og lod os 
bevare en så vigtig ting for vores de-
mokrati, som valgstedet er.     
 
 
 
                                      Jørgen Larsen 

Ved afsløringen af Amalie på stol 
 
Hanne Varming, 
du er og bliver Femøs darling. 
Evigt unge Hanne på Sylviavejen, 
du er helt din egen. 
Dine betagende værker 
vore sanser altid skærper. 
Og her fra øen,  
hvor måger og krager vender, 
vi  gerne en kærlig tanke  
dig sender. 
Vi ønsker dig held og lykke  
med at modellere, endnu flere 
af de gamle, de skæve, de små 
alle dem, du sansede og så. 
Vi ønsker de overalt  
på land og i by må stå. 
Hanne, du gengiver følsomt og  
ærligt, 
du gør os alle til noget ganske  
særligt. 
                           Annelise Svensson 
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Er fibernet bedre end andre  
internet- og tv-forbindelser?  
Fibernet er bedre, fordi du kan sende 
og modtage store (ubegrænsede) 
mængder data (mails, breve, billeder, 
nyheder m.m.) -  og fordi forbindelsen 
og hastighederne er konstante og hur-
tige. Fjernsynsforbindelsen er kniv-
skarp og også uafhængig af vind- og 
vejrforhold, træer o.l.  
 
Hvorfor synes Beboerforenin-
gens bestyrelse, at vi skal have 
fibernet til Femø?  
Fibernettet er - ikke helt så - vigtigt 
for øen som færgeforbindelsen, men 
betydningen af hurtigt og stabilt inter-
net stiger.  Muligheden for at arbejde 
hjemmefra øges med en god internet-
forbindelse, så flere kan bosætte sig/ 
opholde sig mere på Femø. Mulighe-
den for nye virksomheder og beskæf-
tigelse stiger ved gode internet-
forbindelser. Turister og huskøbere 
lægger stigende vægt på godt internet 
og tv-modtagelse. Vi kommer ”med 
på fremtidstoget”, så vi bedre kan nå 
målene i vores visionsplan. 
 
Jeg bruger ikke computer, så 
hvorfor skulle jeg købe fiber-
net?  
Fordi det er særlig billigt at bestille 
nu, og værdien af dit hus vil falde i 
forhold til huse med fibernet – og må-
ske vil dine (evt.) børn og børnebørn 
blive glade for gode internetmulighe-
der hos dig. Du får adgang til TV-
modtagelse i overlegen kvalitet og 
mulighed for at vælge programmer, 
der passer dig. Måske får du smag for 
mulighederne på internettet med en 
hurtig forbindelse. Bestyrelsen vil 
etablere vejlednings-/
kursusmuligheder i brug af internet og 

computer her på Femø, så alle, der vil, 
kan komme i gang på nettet. 
 
Kan jeg ikke vente og se tiden 
an?  
Nej – muligheden og det billige tilbud 
er her og nu, og kommer ikke igen til 
os på Femø før om måske 10 -15 år. 
 
Skal man bo inden for de røde 
streger på Fibias Femøkort for 
at få fibernet?  
Nej. Du skal melde dig til, hvis du 
gerne vil have fibernet – også hvis du 
bor uden for de røde streger. Installa-
tionen bliver dyrere for dig, fordi der 
skal graves kabel ned hen til din – og 
evt. andres ejendomme - uden for de 
røde streger. Du binder dig ikke til 
installation, før du har et samlet til-
bud, som du accepterer. Installation 
fra vejen og ind i dit hus koster det 
samme som for andre, hvis du melder 
dig til nu inden fristen 15. september 
2015. 
 
Hvor dyrt er det – og kan jeg 
fortryde min tilmelding?  
For fastboende (helårsbrugere) koster 
det – med etablering og billigste inter-
netabonnement – 1.574 kr. for 6 må-
neder, som er bindingsperioden.  
For fritidsbrugere koster det tilsvaren-
de 1.692 kr. for de første 6 måneder. I 
længden er det dog dyrere at være 
helårsbruger end fritidsbruger. Som 
fritidsbruger kan du melde fra f.eks. i 
vinterperioden. 
Fibia opkræver først betaling, når fi-
bernettet er tilsluttet og i drift – for-
ventet sommeren 2016. 
Du kan fortryde din tilmelding inden 
14 dage efter, at du har modtaget be-
kræftelse på, at Fibia etablerer fiber-
nettet ved tilstrækkelig samlet tilslut-

ning på Femø. 
Du kan senere opsige din tilslutning 
efter mindst 6 måneders tilslutning og 
betaling – se ovenfor. 
 
Skal jeg beslutte mig for inter-
nethastighed og TV-pakke med 
det samme?  
Nej, det er ikke nødvendigt. Du kan 
roligt vente til 2016, hvor der måske 
er andre pakker og endnu friere valg-
muligheder. Du kan i øvrigt også få et 
fastnetabonnement til telefon. 
 
Hvor kan jeg læse noget om fi-
bernet på Femø?  
Du kan læse mere i pjecer fra Fibia, 
som du kan finde hos Havnehøkeren 
og på Femø Kro. Du kan også gå ind 
på www.fibia.dk/femø, hvor du kan 
tilmelde dig elektronisk. Husk at ven-
te med at lukke ned på din computer, 
til du har set en bekræftelse af din 
bestilling på skærmen. Før er tilmel-
dingen ikke gennemført. Herefter vil 
du få en bekræftelse på mail fra Fibia. 

Du kan gå ind på vores hjemmeside: 
www.femo.dk  
 
Skal jeg tilmelde mig, for at fi-
bernettet kan komme til Femø?  
JA. Fibia kræver et samlet antal til-
meldinger (157) for at gå i gang med 
projektet. Derfor har det betydning for 
alle på Femø, at du melder dig til. 
Men tilmelding er selvfølgelig en fri-
villig og personlig sag. 
Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmel-
de sig. Det tilfører først og fremmest 
værdi til jeres ejendom og til jer og 
jeres børn/børnebørn – men også til 
Femø samlet.  
        
       Femø Beboerforenings Bestyrelse 

Spørgsmål og svar om fibernet fra Fibia 

Flyveklub fløj forbi 

Sommeren igennem har landingsba-
nen ved kroen som altid været flittigt 
besøgt af små fly fra indland og ud-
land. Det er virkelig en unik place-
ring, banen har lige op og ned af kro-
en. Billedet  er fra flyveklubben 
"Chips and Chaps”, der besøgte os 
søndag d. 9. aug. 
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En ræv på skødet er bedre end en ræv bag øret 

Mandag den 8. juni 2015 kl. 1824 
var Carl Nielsen og Ove Roug på vej 
hjem, efter at de havde rygtet deres 
ruser på den sydlige del af Femø. 
Midt på vejen sad der en rævehvalp. 
Den havde ikke i sinde at flytte sig! 
Carl steg ud af bilen for at jage den 
væk. I stedet for at stikke af, sprang 
den ind i bilen og op på Oves skød. 
Ikke nok med det. Den sprang heref-
ter ind i bagagerummet og satte sig 
pænt ved siden af Carls gamle labra-
dor Andrea, der noget betuttet så på 
den frække unge! 
En ræv på skødet; er bedre end en 
ræv bag øret! 
 
Mandag den 20. juli 2015 blev 
Henrik Rasmussens rapsmarker skår-
lagt. I forbindelse hermed gennem-
førte FjF regulering af rævehvalpe. 
Der blev set og skudt forbi (ER) til 
en hvalp. 
 
Opfordring til jægere  
og lodsejere på Femø. 
FjF vil igen opfordre jægerne til at 
beskytte vildtet ved at frede harer og 
høner. Opfordre lodsejere til, at FjF 
får mulighed for – som i sidste jagt-
sæson – at kunne gennemføre fælles 
rævejagter på det meste af øen. Lods-
ejere, der ikke ønsker rævejagt på 
deres ejendom, bedes venligst kon-
takte FjF - gerne via mail. 
Ræven har bredt sig voldsomt og er 
nu den største skadevolder og trussel 
mod hønsehold og vildtet.             ER 

Den lille ræveunge var meget nærgående 

Aktiviteter i jagtsæsonen 2015/16 
Lørdag den 7. november 2015 kl. 19.30: Vildtspil på Femø Kro. 
Rævejagter afholdes i januar og februar.  
Læs mere i næste nummer af Talerøret og hold dig opdateret på tavlerne. 

Mikkel ræv var ikke bange for at besøge den gamle labrador Andrea bag i bilen. 

I slutningen af juli var Jagtforeningen vært ved en regulering af rævehvalpe. 
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William Heinesen  
in memoriam 

 
 

Det gælder hele kloden. 
Det gælder hele universet. 
Det hele må være med i alt 

Du tænker og føler. 
Det drejer sig ikke om din ø alene. 
Det drejer sig ikke om din forstand 

alene. 
Det drejer sig om roden 

Til alle dine overspringshandlinger. 
Det drejer sig om hele kloden. 

Det drejer sig om hele universet. 
Se dog for helvede nu at få lært  

mere end et stjernebillede. 
Brug dog din temporære fuldskab 
Til at nå til en slags erkendelse. 

Det drejer sig om 
Det drejer sig for meget 

Det hele 
Om det 
Det ikke 

Drejer sig om. 
Stik nu den tå i havet. 

Erkend din skyld for at vandstanden 
Stiger og stiger 

Trods det lidt du drikker af det 
Velsignede vand. 

Det drejer sig ikke om dig. 
I morgen er du borte. 

Det drejer sig om hele kloden. 
Det drejer sig om 

Overlevelse for ukendte muligheder. 
For skønhed af helt ufattelige  

dimensioner. 
Det drejer sig om at du glemmer 

Dine egne erektioner og orgasmer 
For en barnehånd der finder 
En ukendts hånd uden angst. 

Det drejer sig om hele kloden. 
Det drejer sig om Jomfru Marias 

Tagen den store moder til sig  
i hendes sidste stund. 

 
Hævnens tid er forbi. 

Det gælder hele kloden. 
Det gælder hele universet. 
Det hele må være med i alt 

Du tænker og føler. 
Gud vil du glemme alt om ham 

Og koncentrere dig om 
Bølgernes legen skjul 

Med Jesus 
 

af Kurt Johansson 

Weekenden 29-30 maj 2015. 
Det hele startede vel egentlig året i 
forvejen på generalforsamlingen af-
holdt af  SADS (Sammenslutningen 
af Danske Småøer) på Strynø. Proce-
duren er nemlig, at man her får at vi-
de hvor næste års generalforsamling 
holdes. Efter bekendtgørelsen ser man 
lidt forbavset på hinanden, Bjørnø!!! 
hvordan skal det dog spænde af. Vi 
ved jo alle, der sidder omkring borde-
ne, at det er rigtig mange mennesker 
(ca. 50), det drejer sig om, der vil ind-
tage øen i 2 døgn. Bjørnø er en lille ø 
i det sydfynske øhav på ca. 1,5 km2, 
der tæller 30 fastboende. Et meget 
dynamisk samfund må man sige, det 
er, der er simpelthen gang i så mange 
ting på øen. Det skal lige nævnes, at 
der er mulighed for lejrskole i et sa-
misk telt, og at der er højskolekurser 
med pileflet m.m. og så noget ganske 
sjovt , Bjørnø har Danmarks eneste 
kvindelige sognefoged. Efter denne 
lille præsentation må det lige tilføjes, 
at gennemsnitsalderen er betydeligt 
lavere end her på Femø.  
Ved ankomsten til øen med den lille 
private færge (kun til persontrafik) 
fredag aften blev vi efter indkvarte-
ringen i private hjem budt på en sam-
menkogt ret i medborgerhuset. Med-
borgerhuset er et ret nyt hus indviet i 
2012, finansieringen af huset er sket 
med forskellige fondsmidler, bl.a. 
Miljøministeriet, Skov og naturstyrel-
sen. Fødevareministeriet, Småøernes 
aktionsgruppe, Fåborg Midtfyn LAG 
midler. Og flere endnu. Et pragtfuld 
sted er det. Stemningen var god, ma-
den bekom os vel, og da kl. rundede 
21.00 gik en flok af os til havnen i 
øsende regn, hvor flaget blev strøget 
under såvel trompetfanfare som ka-
nonsalut. 

Rundvisning og generalforsamling 
Dagen efter var der rundvisning på 
øen. Vejret var nu blevet bedre, solen 
skinnede, men der var en rigtig hård 
vind, og det var bidende koldt. Øen 
har en meget smuk natur, meget ku-
peret og flere steder med udsigtspo-
ster på over 20 meter over havet. 
Smukt, smukt, smukt. Der var fritgå-
ende kvæg, hvor også en tyr var til-

stedeværende.  Vi besøgte bl.a. det 
samiske samlingstelt med plads til at 
bespise ca. 100 mennesker. Teltdugen 
var så viselig indrettet, at var det sol 
og varme, kunne vinden suse igen-
nem det, hvorimod hvis det regnede 
og var koldt, så var det vind- og regn-
tæt. Dette var muligt, fordi vævnin-
gen på den ene led var gjort med 
bomuld, på den anden led med hør. 
Vi besøgte også en vingård med nog-
le forkrøblede vinstokke, men hold da 
op en vin, der kom ud af dem, smagte 
den til forretten om aftenen. 
Efter dette ventede en herlig frokost 
på os i Den Grå Stald, herligt, hele 
traktementet var ”hjemmelavet”. 
Så endelig var det tid til generalfor-
samlingen, den forløb som vanligt i 
god ro og orden, det store emne var, 
som det plejer at være,  færgefarten. 
Tro endelig ikke at vi her på øen, er 
de eneste, der har problemer. Det skal 
lige nævnes, at vi på Femø blev om-
talt via vor færgegruppe, om hvor 
meget man egentlig selv kan gøre ved 
at kæmpe for, hvad vi synes er ret og 
rimeligt. (En stille tak skal lyde til 
Carsten m.fl.) Referat fra generalfor-
samlingen kan i øvrigt læses i Ø-
postens nr.160 juni 2015. 
 
Festmiddag i lade 
Så er vi kommet til festmiddagen. 
Dette foregik i Kims Lade. Kort for-
talt er Kims lade en rundbuehal som 
til start blev brugt til svinestald. Da 
svinene blev sat ud, fandt Kim på, at 
nu skulle den være en eller anden 
form for mekanikerværksted, og så 
kunne man jo lige så godt isolere og 
gøre den rigtig pæn indvendigt, så nu 
fungerer stalden både som værksted 
og festsal. Maden var herlig, forretten 
fisk og skalddyr, tilbehøret til dette 
var bl.a. strandurter, hovedret steg 
stegt i jordovn, desserten Skarø is 
med kold rabarberkompot med noget 
mynte, læs ligeledes om dette i Ø-
posten nr. 160 juni 2015.   
Bjørnø begejstrede os, og det i en så-
dan grad at den oplevelse vil vi aldrig 
glemme. 
En stor tak til Kirsten og Henrik samt 
Karen og Søren, som var vore værts-
familier.                            Ove og Lis 

Da Bjørnø kom på landkortet 
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Tagarbejderne på Femø Præstegård og Kapellet  

Arbejdet fortsatte på Kapellet. 
Det nye tag var færdigt i juni 
2015. Arbejdet blev afsluttet en 
uge før beregnet. 

           Taget færdigt på Præstegården juni 2015. 

Arbejdet i gang på Præste-
gården, opstart april 2015.  

Der blev også holdt rejsegilde. 

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 mad-
lavning. 

Leje af Kursuscentrets  
fælleslokaler: 
Festsal på 75 m2, spiselokale på 
45 m2, TV-stue på 35 m2 og 3-
delt køkkenregion med grovkøk-
ken, fremstillingskøkken og opva-
skekøkken. 
 
Vi kan også levere  
mad ud af huset! 

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 
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Kirkebladet for Femø 

Gudstjenester i Femø Kirke 
September- oktober - november 

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.  
   Den bestilles mandag - fredag, mellem kl. 9.00 og 12.00   tlf. 5471 5040 

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

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

September 
Den 20. klokken 13.30 - 16. søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. 
 
Oktober 
Den 11. klokken 13.30 - 19. søndag efter trinitatis 
 
November 
Den 1. klokken 13.30 - Alle helgens dag. Efterfølgende kirkekaffe. 
Den 29. klokken 19.00—1. søndag i  advent. Kaffe og julekager i præstegården 
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Da Menighedsrådet står over for en 
regulering af de nuværende planer for 
kirkegården, idet det faldende befolk-
ningstal medfører færre begravelser 
med efterfølgende tomme gravsteder, 
ønsker menighedsrådet at orientere 
om, hvilke planer der arbejdes med 
og samtidig få tilkendegivelser fra 
beboerne og pårørende til familier på 
kirkegården. 
Mødet er planlagt til: 
Torsdag den 22. oktober 2015  
klokken 13.30 i Femø Præstegård. 
Orienteringen/høringen vil omhandle 
emner som sløjfning af henfaldne 
gravsteder, eventuelt oprettelse af nye 
urnegravsteder, oprettelse/ændringer 
af de gamle gravsten, der står i hjør-
net af kirkegården. 
Samme dag afholdes offentlig budget-
møde og gennemgang af årets forløb i 
Femø Menighedsråd.  
                                    Edith Andersen 

Sommeren går på hæld, de lyse næt-
ters tid er uigenkaldeligt forbi for i år. 
Når vi tænker tilbage på sommeren 
2015 er det mest fremherskende nok, 
at vejret har været meget ustadigt.  
Ofte har den kendte sang skrevet af 
Thøger Larsen i 1923, Du danske 
sommer, jeg elsker dig, skønt du så 
ofte har sveget mig -været i mine tan-
ker denne sommer.  Da den i sin tid 
blev skrevet, har sommeren jo så også 
været, som vi oplever den ind imellem 
-  ustadig. 
Vi må se i øjnene, at sommeren er 
forbi og forude venter efteråret, som 
på mange måder kan være en smuk 
oplevelse. Tænk blot på træernes 
flammende og gyldne farver. Og det 
er da både betagende og også drama-
tisk, når efterårsstormene raser. Og 
vel kan vinteren byde på både munter-
hed og hygge i de mørke vinteraftener 
med den knitrende ild i brændeovnen, 
og vel kan vi opleve vinterdage, hvor 
landskabet ligger klædt i sin vinter-
dragt med solskin fra en blå himmel.  
Smukt kan det være, og så alligevel 
sukker vi og længes vi efter forår og 
varme. Vi ved, at foråret kommer. 

Blot må vi vente. 
Lige nu er det høsttid, og de store ma-
skiner arbejder sig igennem markerne. 
Det er en særlig tid, når høstmaskiner-
nes brummen lyder i den stille som-
meraften. 
Der er langt fra vore dages måde at 
høste på og høstarbejdet i gamle dage. 
Nu bringes høsten i hus ved hjælp af 
store maskiner og en avanceret teknik, 
og inden vi rigtigt opdager det, så er 
det hele overstået. 
Det giver god mening at holde høst-
gudstjeneste i kirken, når vi bor på 
landet. I byerne holdes der også en 
form for høstgudstjeneste, hvor det 
ofte er grøntsager, der lægges frem. 
Begge former for høstgudstjeneste 
kan tolkes som en takkegudstjeneste 
for livet. 
Vi kan vælge at se på livet og på mar-
kens afgrøder som en selvfølgelighed, 
eller vi kan vælge at se det som Guds 
gave.  
Hvis man kun når til, at livet er en 
selvfølgelighed, vi naturligvis har 
krav på, så bliver livet et fattigt liv. Vi 
kan i vores salmebog og i Højskole-
sangbogen finde mange dejlige salmer 

og sange, som takker Gud for høsten 
– og for livet. 
Ved høstgudstjenesten synger vi  vore 
traditionelle høstsalmer,  bl.a. salmen 
”Du gav mig, o Herre, en lod af din 
jord”, som K.L. Aastrup under 2. ver-
denskrig har oversat fra Den Svenske 
Salmebog.  Aastrup opholdt sig i Sve-
rige på det tidspunkt, hvor han var 
præst for de danske flygtninge.  
 
3. vers lyder: 
 
Så lær mig at leve, o Gud, som jeg 
kan, 
frimodigt som fuglen i skove, 
og takke for regnen, som vander mit 
land, 
for solskin og varme i sommerens 
brand, 
for avl i min lade dig love. 
Hvad magted jeg vel, 
om du ej gav held? 
Det vokser jo, medens vi sove. 
 
Jeres præst ønsker jer alle på Femø en 
god sensommer.                     
 
                                              Pia Pape 

Du danske sommer, jeg elsker dig,  
skønt du så ofte har sveget mig 

Nyt fra Menighedsrådet 

I oktober afholder Menighedsrådet et orienterende møde om kirkegården. 



Side 12 - Talerøret nr. 3  2015 

Sommeren i Femø Idrætsforening  

Kano og kajak:  Vejret har været 
strålende, omend der var dage med 
meget blæst. Kajakkerne har været 
brugt flittigt af et relativ lille antal 
roere.  
Fodbold: Det har været en fornøjelse 
at se fodboldbanen slået så flot - tak 
for det Bjarne Nielsen! Vi må finde 
ud af, hvordan vi får slået banen næ-
ste år, da Bjarne, Kathrine og børnene 
ikke længere skal være fastboende på 
Femø. Femøs svar på “ El Classico”, 
blev udsat fra torsdag den 9. juli til 
fredag den 10. juli på grund af dårlig 
vejr. Denne traditionsrige kamp mel-
lem femøboerne og kvindelejren blev 
en festlig begivenhed, med det næsten 
på forhånd givne resultat….. at kvin-
derne bliver slået - i år med 9 - 5. Det 
forhindrede ikke kvinderne i at feste, 
som om de havde vundet, og det hav-
de de såmænd også - den tredje halv-
leg.  
Triatlon:  Onsdag den 22. juli 
kl.10.00 afholdt foreningen individuel 
triatlon. Muligvis var det hårde vejr 
skyld i, at Jonas Frederiksen ene og 
alene gennemførte alle tre discipliner, 
hvor især cykling skilte sig ud som 
den næsthurtigste tid nogensinde! 
Søndag den 26. juli kl. 10.00 var der 
planlagt familie/stafet triatlon. På 
grund af megahøje bølger i havet, 
blev de fremmødte enige om at udsæt-

te konkurrencen til næste dag. Vi op-
lyste ændringen på Femø hjemmeside 
på Facebook, som brøderne Frederik-
sen tilfældigvis fik øje på. Mandag 
morgen stod hele tre hold fra Sønder-
by klar til at dyste om året titel. Bøl-
gerne var stadig høje, men lidt mindre 
end dagen før. Den nygifte Laura Sø-
rensen kunne slet ikke få rytmen i sin 
crawl-teknik til at fungere, modsat 
sidste år hvor hun crawlede hele vejen 
i kanontid. Benjamin Frederiksen 
kom først i land, hvorefter Tobias fløj 
afsted på far Peders gamle mountain-
bike. Nikolaj, som er vant til at løbe 
kloden sort, lignede en sikker vinder. 
Han havde 4 minutters forspring, da 
den nygifte Martin Svensson satte 
forfølgelsen ind. Selv om Martin hen-
tede 3 minutter, var det ikke nok til at 
forsvare familien Sørensens titel fra 
sidste år. Men en formidabel præstati-
on var det at løbe 5,4 km med en gen-
nemsnitsfart på knap 17 km/t  i kupe-
ret landskab, og Martin høvlede mere 
end et minut af hans kanontid fra sid-
ste år. Jo, familien Frederiksen er til-
bage igen efter flere års fravær - sta-
dig med uformindsket styrke. Nørreby 
var repræsenteret af Thomas Norlund, 
som beslutede sig for at gennemføre 
samtlige discipliner selv, da de øvrige 
familiemedlemmer var blevet syge. 
Selv om det så ud som om ,Thomas 

havde store problemer i de høje bøl-
ger, gennemførte han de resterende 
discipliner i en imponerende tid.  
Skraldemænd: Foreningen vil gerne 
takke dem, der var med til at 
holde havnen ren under Femø Jazz 
2015. Dermed tjente foreningen og 
Femø Beboerforening 8.000 kroner, 
som er tiltænkt sheltere på fodboldba-
nen. 
Peder Madsens Mindekoncert: 
Vejrguderne var med os, da vi holdt 
mindekoncerten for 26. gang. Der 
kom rigtig mange mennesker, og der 
blev drukket godt i det dejlige vejr. 
Omsætningen steg med 4.000 kr. i 
forhold til sidste år til 18.000 kr. i år, 
så vi kunne give Femø Jazz en til-
trængt håndsrækning. Jazzen leverer 
kransen til Peder Madsens grav, og 
auktionerne skaffede næsten 1.500 kr. 
til Idrætsforeningen. Søren Ruben 
Hansen  fortalte nogle sjove anekdoter 
om livet på øen i gamle dage. Lige før 
pausen blev mindetavlen på Peder 
Madsens hus afsløret, som naboerne 
Kisser og Peter havde lovet sidste år, 
da der blev samlet penge ind. Dirigen-
ten Jørgen Christensen blev forsynet 
med en FIF-medalje, som tak for 
mange års frivilligt indsats, ikke kun 
på idrætsforeningens vegne, men på 
alle de øboer, fritidshusejere og besø-
gende, der gennem årene har nydt 
denne årlige begivenhed, som roligt 
kan kaldes en folkefest. Jørgen takke-
de beskedent, som han er, og takkede 
alle tilstedeværende, der med deres 
opbakning, gør mindkoncerten til den 
fest, det er. Han takkede desuden mu-
sikerne og fremhævede de uundværli-
ge  hollandske musikanter, der kom-
mer den lange vej og stiller trofast op 
hver eneste år. 
Gymnastik: I vinterhalvåret vil der 
være gymnastik på kroen engang om 
ugen med Eileen Christensensom som 
instruktør. Startdatoen og tidspunktet 
vil blive meddelt på tavlerne og s. 18. 
Femømesterskab i Lystfiskeri: I 
efterårsferien lørdag den 17. oktober 
afholder FIF det årlige mesterskab i 
lystfiskeri. Der vil komme opslag på 
tavlerne, hvor reglerne og tidspunktet 
vil fremgå.  
                                       Peter Warnar 

Familien Frederiksen løb endnu engang med førstepladsen i familietriatlon. 
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Havnehøkeren puster ud efter Jazzen 

Sommeren er forbi nu, og den, nær-
mest fløj afsted. Tomhændet står vi 
tilbage og kan slet ik´ følge med..... 
citat: C V Jørgensen.... 
Som årene går, frygter jeg (Sussie) 
sommerens tykke bundt af arbejde 
mere og mere. Yngre bliver vi ikke og 
vi må, på en eller anden facon, se at få 
hjælp i butikken næste sæson.... 
frygten er fint blandet med forvent-
ning om gensyn; med pigerne fra 
kvindelejren, sommerhusejere, jazz-
entusiaster og sejlerne, der igen og 
igen lægger vejen forbi Femø. Ja, fak-
tisk har vi hørt, at når sejlerne sidder 
og samtaler rundt omkring i havnene, 
så falder snakken ofte på Havnehøke-
ren....skal I i Smålandsfarvandet, så 
skulle I lægge vejen forbi Femø og 
Havnehøkeren for at proviantere. Vi 
har også hørt, at vi er på 
"provianterings-kortet" i nogle tyske 
havne.....Megen ros har vi fået over 
sommeren, på dansk, tysk, engelsk, 
svensk, af folk, som er blevet meget 
overraskede over at finde en så lille 
butik med så stort et udvalg. Sejlere 
der holder til i det sydfynske fortæller, 
at de ikke kan finde noget der bare 
ligner en lille smule på en eneste 
ø.....så 
Missionen er lykkes; et af målene da 
vi startede for 5 år siden var at blive 
kendt qua "mund til mund" metoden, 
og, på trods af den pauvre start på 
årets sommer, har vi opretholdt om-
sætningen fra sidste års gode sommer 
og tilmed slået den. Dette lykkes kun 
ved at have de rigtige varer på hylder-
ne til den rigtige pris, nye tiltag og 

fristelser, samt hårdt arbejde! 
Men....der skal også laves en god sjat 
penge for at kunne tage nogle af dem 
med på arbejde hver eneste dag i de 6 
vintermåneder. Desværre er det jo et 
faktum, at vi er blevet færre og færre 
fastboere, som årene er gået, og det 
kan aflæses direkte af den daglige 
vinteromsætning. Så kære med-
øboere, vi siger ikke, I skal handle alt 
på øen,  men tænk jer om, når I tager 
til "fastlandet" og lad være med at 
købe varer, som i forvejen er hentet til 
øen og kan købes i Havnehøke-
ren......for der er folk, der ikke kan 
komme af øen pga af alder eller han-
dicap, og der er folk, for hvem Havne-
høkeren er den lille daglige oplevelse 
og mulighed for at se andre ø-boer. At 
handle i Havnehøkeren er en måde at 
sikre, at alle har mulighed for at hand-
le hele året! 
Hørte i morges et indlæg i radioen om 
fibernet. Askø meddelte, at det har 
haft stor betydning for øen, de oplever 
at flere huse er blevet solgt, og at nog-
le endda har været i budrunde, og at 
de folk, der har en produktion i gang, 
har haft langt bedre mulighed for at 
brede kendskabet til forretningen ud 
på nettet med direkte afsmittende ef-
fekt på omsætningen. Så, kære som-
merhusejere, se at få meldt jer til fi-
bernet, så Femø kan blive ved med at 
tiltrække endnu flere glade ø-brugere! 
Vi tror på fremtiden og har lige været 
på Formland messen i Herning, hvor 
vi har kigget på nye varer til næste 
sommer og også lod os friste til at 
indkøbe nogle lækre uld- og silketør-

klæder fra Nepal, som allerede nu er 
at finde i Havnehøkeren. Alt porcelai-
net er på tilbud og med snart kun 4 
måneder til jul, kan man jo starte på 
julegaveindkøbene. 
Når sæsonen går lidt mere på hæld, 
flytter vi om i butikken, så der bliver 
plads til et par café borde og dermed 
mulighed for at mødes over en kop 
kaffe og en lille kage i de kolde vin-
termåneder. 

                                      Havnehøkerne 

Husk Høkerens  
græskarkonkurrence 
Tirsdag d. 13. oktober fra kl. 11:00 
på Høkertérrassen. 
Præmier til de tre fineste. 
Vi modtager gerne tilmeldinger. 

 
 Flemming Jensen læsser bigballer      Flemming Jensen læsser bigballer      Flemming Jensen læsser bigballer      Flemming Jensen læsser bigballer     HØSTHØSTHØSTHØST           Per Grymer tærsker bygPer Grymer tærsker bygPer Grymer tærsker bygPer Grymer tærsker byg 
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Kære femøboere, sommerhusejere og 
andre godtfolk Jeg er meget glad for 
at holde båltalen i år, og skulle ikke 
gennemtænke tilbuddet særligt længe, 
da Jørgen ringede og spurgte mig i 
sidste uge. Jeg befandt mig på det 
tidspunkt på Bornholm, hvor jeg del-
tog i Folkemødet og legede turist på 
den store ø.  
Bornholm er jo gigantisk i forhold til 
Femø, men selvfølgelig er der lig-
hedstræk, de unge søger væk, når ud-
dannelse og job kalder, hvilket bety-
der, at indbyggertallet falder. Turisme 
er derfor uhyre vigtig, da de besøgen-
de både lægger penge hos de lokale 
virksomheder, og fordi turister i ny og 
næ falder for øernes særlige charme  
og lave huspriser.  
Men selv om de unge flytter væk fra 
øerne, har de dem med i hjertet. Femø 
forsvinder ikke ud af folks bevidst-
hed, fordi de flytter herfra. Nærmest 
tværtimod, tror jeg. På den måde fyl-
der Femø langt mere end sin beskedne 
størrelse, der er tråde fra Femø til de 
fleste steder i Danmark. Her sidder 
der en person, der er vokset op på 
denne dejlige plet på jorden, og sik-
kert ofte tænker tilbage på sin barn-
dom.  
Ja, Femø rækker langt ud over Dan-
marks grænser. I min egen familie 
flyttede min faster og hendes mand i 
1968 fra Femø til USA. Selvom de 
har skabt sig en tilværelse i Californi-
en, har de aldrig glemt Femø. Og der 
må findes et særligt Femø-gen, for 
deres børn og børnebørn er også vilde 
med Femø. Den teknologiske udvik-
ling og de sociale medier har gjort det 
meget nemt at holde kontakten over 
Atlanten. Og jeg kan til hver en tid gå 
en tur på Femø, tage et billede med 
min telefon og sende det til min fætter 
Steen med det samme, få sekunder 
senere får jeg en misundelig besked 
tilbage fra ham.  
Jeg er stolt over at komme fra Femø. 
Jeg havde en helt igennem fortrinlig 
barndom og opvækst med skolegang, 
badminton, fodbold, skøjteløb, ung-
domsklub, æblerov og vigtigst af alt 
tryghed. Den tryghed har gjort, at det 
er som balsam for min sjæl at komme 
hjem til Femø så ofte, som det er mu-

ligt. Sådan ved jeg, mine gamle kam-
marater fra Femø også har det. Det er 
en ubeskrivelig ro, der rammer krop-
pen, når man kører ombord på færgen 
i Kragenæs.  
Meget har ændret sig på Femø siden 
min barndom (selvom jeg stadig er 
ung), men meget er heldigvis det sam-
me. Naturen, landskabet, lyset, roen, 
kroen, Alice. Det er rart og sundt, tror 
jeg, for der findes nok forandringer i 
verden, der gør en helt skør i hovedet. 
Det er afstressende at gå eller køre en 
tur i et landskab, man kender så godt. 
Det bliver aldrig kedeligt. For eksem-
pel bakkede jeg for få år siden ind i et 
træ oppe ved skolen, selv om jeg da 
udmærket vidste, at det stod der. Det 
er det eneste trafikuheld, jeg nogen-
sinde har været involveret i. Ja, man 
kan sagtens få actionfyldte og ekstre-
me oplevelser på Femø. Det er mark-
branden sidste sommer under Jazzen 
et eksempel på.  
Jeg var taget hjem til Femø for at 
stresse af, men pludselig befandt jeg 
mig i nylonløbetøj hoppende rundt på 
gløder ude ved Lausgården for at 
hjælpe med at stoppe en markbrand, 
der havde fået godt fat i den tørre 
stubmark. Sådanne oplevelser får man 
altså ikke på Nørrebro i København 
der er så fredeligt i forhold til på 
Femø!  
Den stolthed jeg har over at komme 
fra Femø er nok en følelse, som man-
ge har i forbindelse med deres barn-
domsby eller egn. Bare se på den be-
vægelse, der hedder 
#lollandfalsterlovestorm, som de fle-
ste nok har hørt om. En gruppe lollik-
ker og falstringer fik i foråret nok af 
mediernes ensidige fokus på de dårli-
ge sider ved Sydhavsøerne, at de op-
rettede en gruppe på Facebook med 
det formål at oversvømme internettet 
med positive historier fra Lolland, 
Falster og øerne. Folk delte smukke 
billeder af blomstermarker, strande, 
solnedgange, skrev historier om 
iværksætteri og succes og italesatte en 
stolthed over at komme fra en egn, 
der ofte bliver beskrevet meget nega-
tivt i de landsdækkende medier. I for-
bindelse med mit arbejde som journa-
list ved jeg, hvor svært det kan være 

at påvirke medierne til at ændre fokus, 
men #lollandfalsterlovestorm har haft 
en effekt. Det er jeg ikke i tvivl om. 
Om ikke andet så har bevægelsen haft 
en effekt på nuværende og tidligere 
beboere på Sydhavsøerne i form af en 
følelse af samhørighed, kampvilje og 
lyst til at blive hørt.  
Måske ender jeg en dag med at bo på 
Femø. Det håber jeg, man kan meget 
med internetforbindelse og fjernar-
bejdspladser. Indtil videre vil jeg dog 
glæde mig over, at jeg har fået mit 
drømmejob, nemlig som skribent på 
Talerøret. I løbet af sommeren vil I 
derfor nok møde mig med en lille 
blok i hånden på jagt efter store sensa-
tionshistorier. I skal bare ringe, hvis I 
har et tip. Det er nemlig ikke kedeligt 
at bo på Femø.  
Og nyd nu freden, mens I har den for 
jer selv. Førend vi ved af det, så be-
gynder det igen at blive smart at flytte 
på landet og sætte børnene på græs. 
Og så vil man tænke tilbage på den 
dejlige fredelige sommer i 2015, hvor 
Høkeren havde et imponerende ud-
valg af varer, man kunne få plads på 
kroen til en spontan middag og gå i 
fred på stierne.  
Jeg har aldrig forbundet Sankt Hans 
aften med det faktum, at lyset nu 
langsomt forsvinder, og vi igen går 
mod mørkere tider. For mig er Sankt 
Hans starten på højsommeren og be-
gyndelsen på en lys og dejlig tid. Så-
dan håber jeg også, I har det. Der er 
ingen grund til at tage sorgerne på 
forskud og vinteren på Femø er jo 
heller ikke så ringe endda.  
Tak for ordet. Og rigtig god sommer. 
                        Laura Bisted Jacobsen 

Båltale på Femø 2015  
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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 
51,1 

35,4 
41,5 

 
 
 
 
 
 

Nedbør på Femø  

Den californiske forbindelse 

Kaffe og Kageklubben 

Dorthe og Ole har igennem mange år 
drevet den populære ”kaffe og kage-
klub” på Præstegården. 
Ja, det har varet, lige så længe som 
Præstegården har fungeret som bebo-
erhus, og så bliver det vel omkring 10 
år.  
Nu er tiden desværre inde til, at Dor-
the og Ole ikke mere ønsker at fort-
sætte denne aktivitet. 
Derfor skal der lyde en stor og hjerte-
lig tak til Dorthe og Ole for det kultu-
relle arbejde, de har lagt for dagen til 
glæde for Femøboerne. 
Vi påskønner jeres initiativ og ind-
sats for disse specielle sammenkom-
ster, så tusind tak for det. 

Til det praktiske arbejde med at få det 
tekniske til at fungere under disse 
”kaffeklub-aftener”, har Bjarne 
Hilslev været med i de første år og 
senere har Søren Schack været be-
hjælpelig med denne del af arrange-
menterne. 
Disse 2 teknikere skal derfor også 
have en stor tak for deres medvirken. 
Kaffeklubaftenerne er derfor slut som 
aktivitet……………… med mindre 
der fortsat er interesse for disse speci-
elle arrangementer. 
Derfor bedes alle, der kunne tænke sig 
at deltage i kommende ”kaffeklub-
arrangementer” henvende sig til Mari-
anne, der har lovet at være kontakt-

person for interesseundersøgelsen. 
Vil du fortsat have mulighed for at få 
en kop kaffe i hyggeligt samvær på 
Præstegården og samtidig indtage en 
aktuel, spændende, sjov eller daglig-
dagshistorie fra vore dages digitale 
verden i billedformat, så kontakt Ma-
rianne Kyhl Engelhardt, Tække-
mandsstræde 1, Femø 4930 Maribo. 
Telefon 5471 5092 eller 2086 9615. 
Du kan også sende en mail: mkyhlen-
gelhardt@gmail.com. 
 
Vi hører gerne fra alle, der vil komme 
én eller flere gange i løbet af vinteren. 
Giv et tilsagn inden den 1. oktober.  
                                        Redaktionen                                         

I sommer har Femø haft besøg af et 
hav af familiemedlemmer, slægtnin-
ge og bekendte til femøboere. 
Helt fra Californien kom Steen Hen-
riksen med sine to døtre Hanne og 
Aline, der er 18 og 16. 
Steen er ældste søn af Hanne og  
Niels Henriksen,  der begge er født 
og opvokset på Femø. Hanne og Ni-
els udvandrede til USA for knap 50 
år siden. De har sammen to børn, 
Steen og Peter. De to sønner besøgte 
ofte som små deres bedsteforældre 
på Femø. 
Steen har aldrig sluppet glæden ved 
at besøge Femø. Og han forsøger 
ihærdigt at påvirke sine to pige til at 
holde så meget af Femø og Dan-
mark, som han selv gør - det ser ud 
til, det er lykkedes.                       LBJ 
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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 

4/5 
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Åbningstider 
 Indtil 21/9: 

 Alle dage fra kl. 8:00-   
12:00 og 15:00-18:00 

 
Fra 21/9: 

Tirsdag—torsdag -
fredag—lørdag fra 

10:00-14:00 
 Lukket mandag— 
 onsdag og søndag 

 
             Kontakt: 
 
  havnehoekeren@gmail.com 
  Tlf. 54926203 eller 
          50434282 
 
   www.havnehoekeren.dk 
 
-  og vi er også på facebook 
 

 Havnehøkeren Havnehøkeren Havnehøkeren Havnehøkeren    



Side 18 - Talerøret nr. 3  2015 

2021 0260 10  nov. Deadline!           Noter det allerede nu, for du må have  noget til 'Talerøret' . 

 
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 

Afhentningstider for skrald: 

Opslagstavlen 

Gymnastik 2015/16             
Mandag d. 5. okt kl.14.00-15.00,  
starter en ny sæson med gymnastik-
vedligeholdelsestræning-mave og 
rygøvelser og ikke mindst social 
samvær. Jeg glæder mig til at se alle 
dem, der snart har været med i man-
ge år, men det vil også være fint, 
med nye ansigter på holdet. Hilsen 
fra Eileen. 

ÆSKER i efteråret 

Sidste vinter var vi nogle, der samle-
des for at lave æsker, det blev til 
mange fine, og vi fortsætter igen i 
efteråret. 
Så i oktober og november vil der 
være mulighed for at komme i præ-
stegården og lave æsker et par lørda-
ge. 
Første gang er lørdag d. 3. oktober 
kl. 9.30 – 16.00, hvor vi fortsætter 

hvor vi slap, og begyndere kan kom-
me og få instruktion og blive sat 
igang. 
Næste gang er lørdag d. 14. novem-
ber kl. 9.30 – 16.00, hvor der vil bli-
ve mulighed for at lave en kommo-
de, hvis du har lavet begynderæsker. 
Grundprincipperne bliver gennem-
gået og jeg hjælper jer med at kom-
me igang. 
Jeg medbringer materialer til æsker-
ne, og du skal selv medbringe værk-
tøj og materialer, hvis du har. 
Værktøj er skæreunderlag ( gerne 
str.A3 eller større ), hobbykniv, stål-
lineal, blyant, pensel til lim, klud til 
fingrene,lim og en stor madpakke. 
Der vil være kaffe og te. 
Vil du vide mere, er du velkommen 
til at ringe på mobilnr. 61 78 36 40 
eller sende en mail til ericapalle@ 
gmail.com.                Erica Sørensen 

Femø Lokalhistoriske Arkiv 
 
I løbet af forår og sommer har 
arkivet igen modtaget en masse 
arkivalier. Kjeld Christensen, 
Askhavnsvej 2 har overdraget en 
helt enestående samling  arkiva-
lier bl. andet avisudklip, der går 
helt tilbage til 1916 og en mæng-
de andre arkivalier. 
Ud over arkivalierne ønskede 
Kjeld også, at en meget flot ud-
ført model af hans morfar P.O. 
Hansen’s jagt Fremad blev ud-
stillet på arkivet. Modellen er 
lavet af skipper Carl “Glænø” 
Christensen. 

Åbningstider på  arkivet: 
Onsdag den  14. oktober 
Onsdag den  11. november. 
Onsdag den   9. december. 
Alle dage fra 19:00 til 22:00. 
 
Der har været en del ønsker om 
mulighed for at besøge arkivet i 
dagtimerne, og for også at give 
weekendbesøgende på Femø en 
mulighed for at komme på arki-
vet, vil der være åbent lørdag 
den 3. oktober og lørdag den 14. 
november fra 14:00 til 17:00. 
Det er stadig muligt, at aftale et 
besøg ud over åbningstiderne.     
                     Palle, 40 97 36 40 

Sæt kryds i kalenderen den 28. november 
 
Femø Beboerforening er vært ved et julearrangement på 
Femø Kro. Hold øje med tavlerne og opslag på Femø-
sund for mere information. 

LOF aftenskolekurser  
Møbelpolstring ved Kirsten Bentsen 
lørdag d. 12/9 kl. 14.00 og weeken-
den d. 26-27/9. Vi mødes i udbyg-
ningen på Præstegården.  
 
Litteraturkredsen  ved Inge-Lise 
Bisted begynder i denne sæson tors-
dag d. 3/9 kl. 19.00 i Femø Præste-
gård. 
 
Kursus i linedance ved Marianne 
Buch opslås på hjemmesiden, øens 
tavler og færgens opslagstavle. 
Sig til hvis  I har andre ønsker! 
 
Tilmelding på hjemmesiden LOF 
Vestlolland eller tlf. 5486 5135.  
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Beboerforeningen Femø 
Formand 
Jørgen Larsen 
Ll. Strandgårdsvej 15 
51214485 
 

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 J. 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 Svens-
son 

Benny Ringtved Henning og Anna Grenaae Ninna og Per Nielsen 

Bente Lorentzen Henrik Øhl og Linda Biele-
feldt 

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 Vestervig Poulsen 

Dorthe Carstens Kaj og Lene Larsen Poul og Jette Rosenberg 
Ebbe og Evald Andersen Karen og Gert Olsen Poul og Ulla Davidsen 
Ebbe Jacobsen og          
Inge-lise Bisted 

Kirsten Laursen Poul Tage og Annie Fogt 

Edith og Niels Grymer Kirsten Bøttiger og 
Peter Heiberg 

Preben Heinz Larsen 

Eileen Christensen           
og Asger Thomsen 

Kirsten H. .Meisner                     
og Preben Hansen 

Sisseli og Nils Krogh 

Ellen Varming Kirsten Jeppesen Sonja og Henning Olsen 

Elly Hansen Kjeld Christensen Sophie Gammeltoft          
og Erik Peter Hegnhøj 

Emmy og Søren Jensen Knud Henrichsen Stig V. Hansen og 
Ann-Mari Aggergaard 

Erik og Vivi Andersen Lis Rye og Jørgen Larsen Susanne og                  
Flemming Westen 

Esben Roug Lise og Søren Schmidt Søren Larsen/Nina Bryde 

F. Jensen Lissi Maj og Thorkild Kirk  
Simonsen 

Tommy Olsen og 
Ann Thystrup Jensen 

Finn og Lone Løndal Marianne Kyhl Engelhardt Torben Engelbrecht-
Vindnæs /Anni Vindnæs 

Finn Madsen Marianne Andersen 
Børge Christensen 

Torben og Lis Lejre 

Finn  og Maria Andersen Marie Jakobsen Tove Bjørnum og            
 Jan Klingenberg Bech 

Fyens Dykkerservice 
v/Søren Ruben Hansen 

Michael og Anette Bjørneborg Tove Skovbo Kristensen 

Aase Maj Frühwirth Steen Bang Vagn og Ritta Pedersen 

Finn Pedersen Hanne N. Carlsen 
Ernst H. Brejner 

Yvonne og Palle Larsen 

Marianne og Ulrik Andersen Flemming og Susanne Westen Gitte Nygaard Hansen og 
Hans Chr. Hansen 

Agnete og Tage Andersen Mette og Peter Houmøller  
 Femø Museum ved 
 Annelise Svensson  30608280 
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Udkommer igen primo december  2015  

Afs. Talerøret – Kirkehældevej 11, - 4945 Femø 
 

 
 

http://www.femo.dk 

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

Løssalg: 
Havnehøkeren på Femø. 

Alice Is og Pølser om sommeren. 

Begivenhedskalender for efteråret 2015 
September 
Tirsdag d. 1. 
Porcelænsmaling hver tirsdag 
Onsdag d. 2. 
Pensionistforening hver onsdag 
Torsdag d. 3. 
Litteraturkredsen starter 
Lørdag d. 12. 
Kursus i møbelpolstring 
Tirsdag d. 15. 
SIDSTE FRIST for tilmelding til 
fibernet  
Søndag d. 20.  
Høstgudstjeneste 
Torsdag d. 24. 
Litteraturkreds 
Lørdag d. 26. og søndag d. 27. 
Kursus i møbelpolstring 
 

Oktober 
Lørdag d. 3.  
Æskekursus. Lokalhistorisk Arkiv. 
Søndag d. 4. 
Røde Kors indsamling 
Mandag d. 5.  
Gymnastik begynder 
Søndag d. 11.  
Gudstjeneste 
Tirsdag d. 13. 
Høkerens græskarkonkurrence 
Onsdag d. 14.  
Lokalhistorisk Arkiv  
Lørdag d. 17. 
Femømesterskab i lystfiskeri 
Bro-optagning. Li. Strandgård 
Torsdag d. 22. 
Møde med Menighedsrådet 13.30 
Litteraturkreds kl. 19:00 

November 
Søndag d. 1. 
Gudstjeneste 
Lørdag d. 7. 
Vildtspil på kroen kl. 19:30 
Onsdag d. 11.  
Lokalhistorisk Arkiv kl. 19-22 
Lørdag d. 14. 
Æskekursus. Lokalhistorisk Arkiv. 
Torsdag d. 19. 
Litteraturkreds 
Søndag d. 22. 
Gudstjeneste 
Lørdag d. 28. 
FBF Julearrangement på kroen 
Søndag d. 29.  
Gudstjeneste 

Talerøret ønsker alle et skønt efterår 


