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Skyer over Askø 
Fotos: Lskovmadsen 

Guldregn i Maj 
Fotos: Lskovmadsen 
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Bestyrelsen 2017-2018 
Formand   
 Per Skov Madsen  45madsen.psm@gmail.com 
Næstformand   
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Kasserer   
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Suppleanter   
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 Erik Dalhoff  fam.dalhoff@hotmail.com 
Øvrige   
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Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
    
Ansvarshavende redaktør   

 Lone Skov-Madsen  lskovmadsen@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deadline for næste blad er d. 31. august 2019 

Denne gang kan du læse om... 

 

Hvor bor fiskene, 10 års Jubilæum - Havne-

huset, sommerens åbningstider hos køb-

manden, hvornår har kirken åben. Nyt fra 

sejlklubben. Turismedagen. 

 

Velkommen til nye fritidshusejere. Dette 

er også jeres blad. Har I billeder, historier og 

sjove episoder I vil dele med os andre, så 
tøv ikke med at skrive til mig  

 
Alle ønskes en skøn og solskinsrig sommer  

 

Venlig hilsen redaktøren 

Lone Skov-Madsen 

Mail:info@askoe-nyt.dk 

Tlf.: 2462-4757 

 

mailto:henrik@pallesen.dk
mailto:knud-erik@tdcadsl.dk
mailto:gittelykkebo@gmail.com


 3 

Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 

 

Årstidens sang 

Selvom maj måned har været køligere end normalt, stiger tempe-

raturen nu, og begynder at ligne noget, der minder om sommer. 

Heldigvis er der ikke lige så tørt som sidste år, men jeg vil alligevel 

minde jer om, at afbrænding og åben ild ikke er tilladt, og at som-

merhusområdet kan være en ren ”krudttønde”. 

 

REFA og beskæring til stikveje 

REFA er (desværre) snart et fast punkt i Askø-Nyt, og denne gang 

er det med, fordi vognmanden lige har fået revet et sidespejl af sin 

skraldebil. Dette er sket pga. manglende beskæring af hæk ud til 

stikvejen, hvilket jo ikke er tilfredsstillende arbejdsforhold for 

vognmanden. Jeg skal her meddele, at der ikke bliver tømt affald 

på de stikveje, som ikke er farbare uden risiko for skade på skral-

debilen, så hvis I ikke har fået tømt skraldespand, kan det være, at 

I – eller naboen – skal ud og lufte hæksaksen. 

 

Turismedagen 

I forbindelse med turismedagen, vil 

jeg opfordre de sommerhusejere, 

som har overskud til det, til at for-

tælle jeres historie til potentielle nye 

sommerhusejere – hvorfor har I købt 

sommerhus på Askø? 

Det kan I gøre ved at give besked til 

ejendomsmæglerne i havnehuset og 

sætte et skilt ud i indkørslen med 

turismedagens logo på, og så vente 

på gæsterne.    

 

Arbejdsdagen 

Igen i år var der godt vejr til arbejdsdagen, og fremmødet var også 

de sædvanlige ca. 30 grundejere, som vi alle kan takke for den år-

lige forskønnelse og vedligehold af området. Der er altid plads til 

flere hænder, så hvis du ikke har prøvet det endnu, tager vi pænt 

imod dig til næste år.  

 

 

God sommer til jer alle 😊 
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Nyt fra købmanden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nye medlemmer og omrokering i bestyrelsen. 
 
Ved generalforsamlingen blev der valgt en ny formand, en ny kasserer, 
2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 ny suppleant. Grunden til de store 
forandringer er, at Birgit ikke modtog genvalg som formand, Inger-Lise 
valgte at trække sig som kasserer et år før tid og Ole ikke modtog gen-
valg som suppleant. Lene er blevet kasserer igen og undertegnede 
blev valgt til formand.  
 
Velkommen i bestyrelsen til Ulla, Jette og Randi og en stor tak til de 3 
medlemmer der trådte ud for det arbejde, I lagde i bestyrelsen. Håber 
I har fået mere tid til en masse andet spændende, da nogle af opga-
verne tog en del af jeres fritid.  
 
Støt købmanden 
Vi i bestyrelsen håber, at rigtig mange vil handle hos købmanden hen-
over sommeren. Der er ikke så meget salg i yderperioderne, så det 
skal hentes ind på sommersalget. Hvis du har lyst, så brug lidt tid på at 
hjælpe med til at der ser ordentlig ud ved bordene foran butikken, at 
der ikke flyder affald mm og ellers hør den der står ved kassen, om der 
er nogle opgaver inde i butikken, du kan hjælpe med.  
 
Du er også meget velkommen til at tage nogle vagter ved kassen, op-
læring finder selvfølgelig sted.   
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Forandring fryder 
I vil måske komme ud for, at f.eks. det mærke shampoo, det mærke 
marmelade eller den vin I plejer at nyde ikke længere findes på hyl-
den, så er det fordi vi prøver at holde os til 2 (måske 3) mærker af de 
forskellige varer.  Men fortvivl ikke, I vil sikkert altid kunne finde noget 
andet I kan lide. 
 
Turismedagen 29. juni 
Købmanden deltager på Turismedagen lørdag den 29. juni med salg af 
frikadeller, grillpølser og kartoffelsalat på den lille græsplæne bagved 
købmanden. Vi håber at se rigtig mange gæster. Drikkevarer kan selv-
følgelig købes i butikken. 
 
Den traditionelle grisefest 
Lørdag den 3. august holder købmanden den årlige grisefest. Vi håber 
ikke der er grillforbud i år, da vi meget gerne vil servere helstegt pat-
tegris. Fra formiddagen grilles pølser på den lille plæne ved købman-
den. 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Sommerens åbningstider medfølger bladet som separat ark.  
 
På bestyrelsens vegne 
Formand Susanne Hertz 
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Meddelelser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Hans 

Sankt Hansaften afholdes 

på havnen, hvor grillen 

tændes kl. 18.00 ved hav-

nehuset. Her kan med-

bragt mad tilberedes og 

indtages i hyggeligt sel-

skab, inden bålet tændes 

senere på aftenen - tæt på 

solnedgang. 

 

 
 

Beskæring af hegn og hæk 

 

 
 

Det er vigtigt, at de såkaldte 

brandbælter på stamveje, stik-

veje og Kærlighedsstien be-

skæres efter gældende ret-

ningslinjer, således at renova-

tionsbilen og brandbiler uhin-

dret kan komme frem.  
 

10 års Jubilæum – Havnehuset 

Askø Sejlklub inviterer til 10 års jubilæum for havnehusets opfø-

relse d. 6. juli. kl. 14.00-22.00.  Der vil være levende musik og 

hyggeligt samvær. Drikkevarer kan kun købes kontant på 

pladsen, og egne drikkevarer må ikke medbringes i teltet.  

 

Tilmelding til jubilæet sker ved at indsætte 100 kr. per. person på 

konto nr: 0697-0002835525 - Husk at skrive dit navn i notefeltet.  

 

Har du Mobile Pay kan du indsætte pengene på tlf. 3091-5113 

 

Betaling giver adgang til teltet og mad, og armbånd udleveres på 

dagen. PS: max. 6. personer per. husstand. 
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Hvor bor fiskene? 

Af Erik Dalhoff. 

 

Har du kørt eller gået rundt på Askø og tænkt over, hvad der er 

under overfladen – ude i det Smålandsfarvand som omgiver øen? 

En ø med så mange havkik, at det burde danne overskrifter i alle 

medier og annoncer. Det har du sikkert. Nu kan Askø Nyt fortælle 

dig, hvor du kan læse mere om, hvor fiskene bor.  

 

Naturstyrelsen har for nogle få år siden lavet en let læselig under-

søgelse af Smålandsfarvandet, hvor du kan blive klogere på vandet 

omkring Askø.  

 

Naturstyrelsen skriver; Habitatområde nr. 152 Smålandsfarvandet 

nord for Lolland, Guldborgsund indgår i Natura 2000- område nr. 

173 med samme navn. Habitatområdet er marint og dækker et 

areal på ca. 376 km2.  

 

Naturstyrelsen har brugt de mest moderne instrumenter og lavet 

nogle kort over havområdet, som beskriver de områder, som du 

ikke kan se fra strandkanten. 

Her kan du f.eks. se hav dybderne i farver. Og som de fleste er klar 

over, så er Smålandsfarvandet generelt et lavvandet havområde.  
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Under vandoverfladen har vi forskellige bundtyper med forskellig 

vegetation. Særlig tæt står ålegræsset.  Bundtyper, strøm forhold, 

dybder, og vegetation er bl.a. afgørende for, hvilke fisk der vælger 

at bosætte sig og hvor, i vandet omkring Askø.  

 

Du kan læse meget på nettet her, inden du f.eks. kaster dig ud i 

lystfiskeri, medens du slapper af på Askø. Og Askø Nyt kan varmt 

anbefale Naturstyrelsens hjemmeside. God fornøjelse … 

 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/apr/her-bor-fiskene/  

 

https://naturstyrelsen.dk/media/136155/habitatkortl%C3%A6gning

-2014_geus_dce.pdf  

 

https://www.tv2east.dk/artikel/forskere-undersoeger-fisk-langs-

kysten  

 

 

  

Stranden - januar 
Foto: Jens Falk 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/apr/her-bor-fiskene/
https://naturstyrelsen.dk/media/136155/habitatkortlægning-2014_geus_dce.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/136155/habitatkortlægning-2014_geus_dce.pdf
https://www.tv2east.dk/artikel/forskere-undersoeger-fisk-langs-kysten
https://www.tv2east.dk/artikel/forskere-undersoeger-fisk-langs-kysten


 9 

 

 
 

 

Hvornår har du sidst besøgt vores smukke kirke? Askø kirke er en 

lille charmerende hvidkalket kirke, fra omkring år 1300. Kirkegår-

den er omkranset af et gammelt stendige. Kirken er et besøg 

værd og hvis du vil deltage aktivt i aktiviteterne i kirken er her en 

oversigt over de kommende aktiviteter: 

 

 

Nyt fra Kirken 
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Nyt fra Sejlklubben 

 

Per Thuesen har som formand fået ny næstformand, Ole Hansen 

(Lilleø) og ny suppleant ved Allan Løje Christiansen (AS 11).  

Lars W. Christensen, kasserer, styrer stadig økonomien. 

 

Som noget nyt er der etableret ny flydebro ved Slæbestedet, til 

kano- og kajakroere. Vi håber, at dette vil tiltrække flere sejlende 

turister. 

   

Bestyrelsen ønsker en generel oprydning på havneområdet og 

omkring oplagspladsen for både. 

 

I den anledning skal bådstativer, trailere med mere afmærkes og 

registreres. De respektive ejere bedes derfor henvende sig til klub-

bens bestyrelse for udlevering af afmærkning. Materiel, som ikke 

ønskes afmærket, bedes venligst fjernet fra området. 

Ved kommende standerstrygning vil u-afmærket materiel, uden 

yderligere varsel, blive fjernet fra området. 

 

BEMÆRK OGSÅ at den 22. juni er der Arbejdsdag på Havnen. Kl. 

8:00 – Alle som har lyst til at deltage er velkomne… Hvis du har 

lyst til at deltage i både morgenmaden og efterfølgende frokost, 

skal du tilmelde dig hos Ole (Lilleø) på telefon nummer: 6138-8015 
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Bliv medlem af ASKØ-LILLEØ BEBOERFORENING 

Ved medlemskab er der mulighed for at deltage i det fællesskab vi 

har med hinanden. Vi arrangerer blandt andet Fællesspisninger, 

Revy ture, Pølse- og Ostebord, Sct. Hans Aften, Høst- og Julefest, 

og Petanque turneringer.  

 

Når du er medlem af Beboerforeningen, får du også Ø-posten leve-

ret til din dør. Sammenslutningen af Danske Øer holder os oriente-

ret om de ønsker, vi har for øerne, og samtidig giver du 50,- kr. pr. 
år til De Danske Øer. 

Alt i alt koster det 175,- kr. pr. person pr. år. Vil du også være 
medlem, kan du indsætte beløbet på følgende måde: 

Reg.nr. 0682 Kt.nr. 0003121615 eller Mobil-pay 51 62 28 39 Lene 

Nilsson - HUSK at skrive dit navn i notefeltet. 

 

 

 

Fotos: Finn Bye 
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Familieforøgelse på Lilleø 

Foto: Kurt Urban Pedersen 

 

Turismedag – Kom og vær med 

 

 

Hele dagen - Lørdag den 29. juni 2019 er der planlagt 

spændende aktiviteter, oplevelser og udstillinger, der pir-

ker til alle sanser og fortæller de gode historier om de 2 

øer i Smålandshavet. Du kan læse mere om arrangementet 

og de planlagte aktiviteter på:  

 

Www.askø-lilleø-turismedag.dk 

 

 
 

http://www.askø-lilleø-turismedag.dk/

