
Afsløring og indvielse af shelters 14.00-15.00 

Tale ved Lindy Kjøller, udviklingschef I Visit Lolland-Falster 

Grundejerforeningen byder på en forfriskning, i forbindelse 
med indvielsen af shelterne.  

Musik i Tipien på Issemosegård 20.00 
På Issemosegård inviteres alle, store og små, med i rund-
kredsen om bålet i den store tipi til indianersange og hygge. 
Vi byder på traditionelt inspireret musik i den stemningsfulde 
tipi. 

Købmanden i Det Gule Magasin 
Femøs samlingspunkt for den gode handel, den gode snak 
og en hyggelig kop kaffe. Havnehøkeren er en dagligvarebu-
tik, som drives af “De frivillige købmænd”. Du kan få kolonial 
fra Meny, godt kød fra Nysted slagteren, bagværk fra Hør-
kram, lokale varer fra Femø og omegn. Kom og kig, vi har 
meget at byde på. Dagligt åbent 8-13 og 15-18+. www.femø-
havnehøker. Facebook/Femø Havnehøker  

 
Femø Kro 19.00 

Fællesspisning m.hovedret og dessert, kuvertpris kr.165,00. 
Mulighed for at se fodboldlandskampen kl. 18.00 på storskærm 
i restauranten. Tilmelding på tlf.5471 5009 eller  
mail femoe@femoekro.dk 
 
Turismens Dags frokosttilbud:  

Stjerneskud kr. 98,00 

Tapas-bræt kr. 98,00 

Vil du overnatte, så råder kroen over 24 moderne værelser. 
Bord / forudbestilling og reservation  
på 5471 5009 eller femoe@femoekro.dk 
 
 

Højriis Café og galleri 10:00-20:00  
Vi viser dansk og international kunst og serverer dejlig mad til 
familievenlige priser. Askhavnsvej 64 tlf. 2023 3114 

 
"Et pust fra Orienten" – Sommersalg 10:00-12:00  
og 14.00-17.00 i Galleriet i Høkerstræde 14, Nørreby. 
Persisk mundblæst glas. Hånddekoreret / håndlavet porcelæn. 
Keramik med persiske motiver. Håndtrykte duge.  
Persiske kakler´. 
 
Heidi Nübling Atelier-Galleri 11.00–18.00 

Maleri af Heidi Nübling 

Askhavnsvej 22 (ved Kongestenen) 

 

Lokalhistorisk Arkiv 10:00-12:00 og 13.30-15.00 
Pakhuset Æggeskallen på Femø Havn. 

Udstilling om Femø Havn. Færger og fiskere.  
Skuder og skippere.   

 

Stenbideren  
Besøg Femøs nye aktivitetshus på Femø Havn.  
Her er Hyggerummet med en pragtfuld udsigt, her er både  
køkken, opladerstation og et skab med spil. Alt til fri afbenyttelse. 
Her er også Naturbasen med fiskenet, vandkikkert,  
blomsterbøger m.m. Femø Beboerforenings udlejningscykler 
finder I også i Stenbideren. 
 

Femø Design sølvsmykker 10.00–13.30 og 15.00–18.00, 
Damstrædet 26 
I det lille sølvsmede værksted i “Klubhuset” er der åbent værk-
sted, og salg af egne sølvsmykker. 
 

Program 
Turismens dag på Femø 
 Lørdag, den 3. juli 2021 

Rundvisning i Femø Kirke 13.00 og 16.00 
Kirken fra 1500-tallet med det smukke, gotiske krucifiks og de 
enestående kalkmalerier er åben hele dagen. Rundvisning kl. 
13.00 og 16.00 ved graver Louise Povlsen 

 

Loppemarked på Kinnerupgård 11:30-16:30 
Laden er fyldt i 2 etager med spændende lopper. De mange 
roser blomster altid på turismens dag. Sjældne roser, buske, og 
træer på 6.000 m2. 

Stole og borde står klar til medbragt mad og drikke. 

 
Smuthullet 10 - 18.00 
I Smuthullet ved den gamle smedje i Nørreby kan du hamre og 
save og bruge din fantasi. Her er værktøj, materialer og  
modeller til fri afbenyttelse. 
 
Femø is- og pølsebod 10.00 

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. Husk lidt kontanter. Vi tager ikke kort og  
mobilepay 
 
 

Besøgshaven i Nørreby 10.00 

Kom ind i Arne Andersens have og se hønselabyrinten og hør 
om Femøbænkene. 
 

Femø Museum 

På øens lille museum på Kirkehældevej 44 i Sønderby fremviser 
museumsgruppen ting og sager med tilknytning til Femø. 
Her er oldtidssager, gamle køkkenredskaber, værktøj og meget 
mere. 
 

Antik og Nostalgi  10.00 - 16.00 
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.  
 

Anlægget i Nørreby 13.00 - 17.00 
Femø pensionistforening sælger kaffe/te og  

hjemmebagte kager. 

Salget er ved anlægget i Nørreby, Hvis dårligt vejr flyttes til 
Stenbideren på havnen. 

Ulla tager imod på Damstræde 17  
Med produkter fra mit Medan Forlag, assisteret af Lisbeth van 
Deurs og Bruno Petersen og "Ullas Facebook" som vejviser  
ved indgang til nr 17. Vi har kundetoilet i udhuset og Femø  
historier i ærmet, ikke mindst vedrørende, hvad der foregår  
skråt overfor i nr 12.   

Nye shelters ved sommerhusudstykningen bliver afsløret. 

Nyt og spændende billede her tak!. 

Igen i år spenderer regeringens sommerpakke gratis færge-
fart for cyklister og gående og handicapbiler, så man kan 
godt sige, at det er Turistens dag hver dag, men lige præcis 
på Turismens dag, lørdag d. 3. juli, viser Femø sig frem fra 
sin bedste side. Gå ind på lollandfaergefart.dk og book en 
færgebillet, så du er sikker på at kunne komme med, uanset 
om du er gående, cyklist eller evt. i bil. Tag venner og familie 
med på en dagstur til TURISMENS DAG på Femø og smag 
på det skønne øliv. Vi byder jer velkommen med et smil og 
åbner dørene på vid gab med forskellige aktiviteter, musik, 
kunst, mad og drikke og dejlig sommerstemning. 

http://www.femø-havnehøker
http://www.femø-havnehøker
mailto:femoe@femoekro.dk
mailto:femoe@femoekro.dk
http://lollandfaergefart.dk/


Her finder du (Se større kort på infotavlerne ) 

 
1.  Æggeskallen, Havnen 

2.  Femø Is & Pølsebod, Havnen 

3.  Stenbideren 

4.  Købmanden i Det Gule Magasin/ Havnen 

5.  Galleri Pialeh , Høkerstrædet 14 

6.  Anlægget I Nørreby - Askhavnsvej 

7.  Smuthullet, Dronningestrædet 

8.  Højriis Galleri, Cafe og B&B - Askhavnsvej 64 

9.  Femø Kro og Kursuscenter, Askhavnsvej 69 

10. Den gamle købmandsgård - Askhavnsvej 74 

11. Besøgshaven i Nørreby- Askhavnsvej 77 

12. Klubhus, idrætsplads og shelters. 

12. Femø Design sølvsmykker. 

13. Lille Strandgård shelterplads 

14. Femø Museum, Kirkehældevej 44 

15. Kinnerupgård Loppemarked - Kirkehældevej 31 

16. Præstegården, Kirkehældevej 29 

17, Ullas hus, Damstræde 17 

18. Femø Kirke, Kirkealle 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Se på Kunst 
A. Hanne Varmings ”Amalie” skulpturer 
 3 Skulpturer i anlægget i Nørreby 
B. Søren Mathisen –Royalt kobberrelief 
 Femø Kro - Store Sal 

C. Holger Wederkinch ”Los - ræv - urhane” 
 Skulptur ved Fællesvandringen i Sønderby 
D. Erik Varming - ”Metamorfose”, ”Orion” 

Øen rundt: 

- 11,5 km2 kuperet terræn 

- 14,5 km naturstrand 

- 32 km offentlig vej 

- højeste punkt o. havet 22 m. 

- to landsbyer 

- lystbådehavn  

- omkring 120 fastboende 

 

- hvad, hvor og hvornår?  (fortsat) 
 

Præstegården 10.00 - 11.00 
Mulighed for Covid-19 kviktest. 

 

Gå om bord på Smålandshavet 

Tag en tur med Lolland Færgefarts nyindkøbte  

afløserfærge. Afgang Kragenæs kl. 10.00 og kl. 12.00, af-

gang Femø kl.11.00 og kl. 1600. M/F Smålandshavet med-

tager kun gående og cyklister. Det er også gratis for passa-

gerer og cykler at sejle med Smålandshavet denne dag.  

Der skal ikke bookes til overfarten.  Mens Smålandshavet 

ligger på Femø, er alle velkomne til at gå om bord og se 

færgen an. 

 

Femø Design sølvsmykker 10.00–13.30 og 15.00–18.00,  

I det lille sølvsmede værksted i “Klubhuset” er der åbent 
værksted, og salg af egne sølvsmykker  
 

Fotokonkurrence 

Alle er velkomne til at deltage i sommerens fotokonkurrence 
med temaet HAVNELIV. Hver deltager skal sende 1 billede i 
god kvalitet. til fbf@femo.dk senest d. 15. august 2021. Fine 
Femø præmier til vinderne. Vi forbeholder os ret til at bruge 
billederne i offentlige sammenhænge, husk at få tilladelse 
fra evt. medvirkende.  
 
       Der tages forbehold for ændringer af programmet. 
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Den nye afløser færge ”Smålandshavet” ligger til i Femø havn. 

Jubilæumssten for kvindelejren 
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