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Bagsiden - fortsættelse af uglehistorien fra oktober 2012 
- af Peter Larsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I et tidligere blad, blev der spurgt om der fandtes ugler på Askø. Jeg blev 
efterfølgende bedt om at lave en lille historie om det. 
 
Jo der findes ugler på Askø, endda flere arter. Mindst tre, måske 4-5 arter. 
Arter som med sikkerhed findes på Askø er:  
Natugle, som yngler med 2-3 par på Askø-Lilleø. Vores almindeligste ugleart i 
Danmark. Yngler tidlig på året hvor det lave græs gør det lettere at finde mus. 
Har allerede æg sidst i februar. Da den er nataktiv, kendes den bedst på sin 
karakteristiske tuden. Yngler i gamle bygninger eller gamle forladte reder fra 
andre fugle, ofte godt skjult tæt op af stammen på et træ som er dækket af 
efeu. 
Skovhornugle, som yngler med 2-3 par på Askø-Lilleø. Er først for nylig 
indvandret til øerne, i takt med at der er kommet større gran- og fyrretræer, 
som er dens foretrukne sted at yngle. Gerne i en forladt krage- eller 
rovfuglerede. Senest er der et kendt ynglepar i Askø Strandvig, men der er 
også set skovhornugler i løbet af året på Lilleø. Så jeg formoder, at der er flere 
par på øerne. Senest den 24. februar, om aftenen iagttog jeg 4 skovhornugler 
samtidig, ikke langt fra renseanlægget ved Askø Strandvig. 
Mosehornugle, som jeg træffer jævnligt året rundt, men som ikke med 
sikkerhed er ynglende. I efteråret var der 4 mosehornugler samtidigt, i en 
brakmark på Askø. Forholdsvis let at kende fra skovhornuglen på de mindre 
"horn", og lysere farve. Er delvist dagaktiv. Starter ofte jagten på føde sidst på 
eftermiddagen, og ind i skumringen, og er derfor nem at artsbestemme. Er 
jordrugende i siv, på enge og brakmarker. Er derfor sårbar overfor rovdyr og 
andre forstyrrende i yngleperioden. 
Høgeugle ses med års mellemrum, som strejfgæst efterår og vinter. Er nem at 
kende, da den er dagaktiv. Yngler ikke i Danmark, men ses nogle år 
invasionsagtigt, når der er fødemangel i de arktiske egne.  
Slørugle, som ikke er set på øerne, men er set enkelte gange på Fejø. Den er 
ekstremt nataktiv og sky, og det er derfor svært at registrere dens 
tilstedeværelse. Den kræver gamle lofter med områder, hvor der er 
fuldstændigt mørkt døgnet rundt. Der er sat specielle redekasser med flere rum 
og labyrint op til den to steder på Lilleø, hvis den skulle indfinde sig.  
 
Er der nogen, som ser nogle spændende fugle, eller vil  
høre mere om fuglelivet eller 
naturen generelt på øerne, er  
man velkommen til at komme  
forbi eller ringe på tlf. 23829721. 
 
Med venlig hilsen  
 
Peter Larsen 
Lilleøvej 17 
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Sæt X i kalenderen: 
Lørdag d. 20/4: Generaforsamling i Butiksforeningen 
Fredag d. 26/4: Generalforsamling i Andelsforeningen 
Lørdag d. 8/6: Arbejdsdag - kom frisk, store og små 
Sommerfest, Turismedag og Askø Games igen i år - se 
mere i kalenderen 
 

Fotos: Anni Sørensen 
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Formand   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
Næstformand   
 Peter Røntved Andersen 6037 9931 peter.r.andersen@3f.dk  
 Kontakt vedr. dræn   
 Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
Kasserer   
 Knud-Erik Jensen 5443 2400 knud-erik@tdcadsl.dk 
 Alstrup Strandvej 3, 4840 Nr. Alslev. 
 Foreningens repræsentant i Vandværkssammenslutningen 
Ordinære medlemmer   
 Niels Petersen   
 Per Skov Madsen   
Suppleanter   
 Inger-Lise Petersen   
 Annika F. Bondehøj   
Øvrige   
 Erik Frydendal Larsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
 Leif Sørensen 

Foreningens repræsentant i Digelav 
    
Ansvarshavende redaktør   
 Bent Hansen 2042 8702 bent.hansen@mail.tele.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deadline for næste blad er d. 1. juni 2013 
 

I dette blad kan du bl.a. læse om... 
 
nyt loppemarked på facebook, mulighed 
for at reklamere i AskøNyt, kloakering 
samt et interview med tidligere formand 
Jørn R. Hansen.  
 
Har du noget på hjerte, så kontakt mig ☺ 
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: funch-bondehoej@mail.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Gør det selv-siden 
 
Marts er måneden, hvor der er dejligt - eller frygteligt - meget at  
gøre i haven. Uddrag af artikel fra samvirke.dk

Træer & buske 

  Det er for sent at beskære træer, da saften er løbet til, og 
træerne skal til at skyde. 

  Efterårsbrombær og hindbær kan du med fordel beskære nu, 
inden de bruger energi på at sætte nye skud. 

  Sæt fuglekasser op i begyndelsen af måneden, hvis fuglene 
skal have glæde af dem til første kuld unger. Stæren ankommer 
sidst i marts, først i april. Sørg for, at fuglehuset hænger virkelig 
godt fast, så det ikke dratter ned med unger i. 

  Fuglekasser er desuden den rene hjælp til selvhjælp, da et 
musvit- eller blåmejsepar på en sommer kan samle op til 40 kilo 
larver, som så ikke går i dine grøntsager. 

  Marts måned er allersidste udkald for at slanke hækken, da 
saftstigningen så småt er gået i gang. 

  Vand kun, hvis noget er nyplantet – jorden er rigelig mættet af vand. 

Græsplænen 

  Det er stadig en god ide ikke at færdes for meget på græsplænen, 
da den endnu ikke har sat sig efter vinterens våde sjap. 

  Forsøg alligevel forsigtigt at rive små grene og kviste sammen efter 
vinteren. 

  Når den føles fast, kan du med fordel rive den med en løv- eller 
gummirive, så du får ilt til græsrødderne. Det hjælper både på angreb af 
sneskimmel og får spredt regnormeekskrementer. 

Frugthaven 

  Gød ikke frugttræer og frugtbuske endnu, da du risikerer, at det 
udvaskes af årstidens regn. Vent til maj eller juni, hvor træerne er i vækst. 

  Vil du plante nye frugttræer eller frugtbuske, så er marts en 
fordelagtig måned at gøre det i. Jo tidligere på året ny vækst plantes, jo 
sikrere er du på et godt frugtresultat. 
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Hans anbefaling til nye sommerhusejere er: ”Besøg Askø Museum, 
et meget interessant sted, hvor man kan lære meget om øen, og 
prøv at tale med ”gamle” sommerhusejere, der også kan bidrage til 
områdets historie,” tilføjer han. 
 
I Jørns formandstid er sket en meget markant udskiftning/tilflytning 
til området – ca. 50 % anslår Jørn. Perioden bar præg af et stort 
generationsskifte, og en del ubebyggede grunde fik hus. Jørn nød i 
denne periode at møde de nye ejere og hjælpe dem til rette. Det 
betyder, at han også i dag kender mange i området, men der 
kommer stadig nye til området, hvilket jo er naturligt 
udstykningens alder taget i betragtning. 
 
En ting, som Jørn glæder sig over lykkedes i hans formandstid, er 
den obligatoriske kontingentbetaling til butiksforeningen. Dette 
betød meget i forhold til at fastholde en købmand på øen i de år. 
Og mon ikke dette initiativ har været medvirkende til, at vi senere 
kunne få etableret en andelskøbmand baseret på indskud?  
 
Arbejdet og et par bestyrelsesposter fylder stadig godt i Jørn liv, 
men tid til fritid bliver der.  
 
En af Jørns store interesser er eksotiske fugle. Tidligere havde han 
12 volierer med 70 fugle. I dag ”besøger” han fuglene rundt om i 
verden, hvor de lever naturligt. Det har bl.a. bragt ham til Hawaii, 
Galapagos-øerne, Mellem-amerika og senest Ecuador. I 
sidstnævnte land var den store oplevelse kolibrier, men ellers 
drejer det sig om alt fra små finker til amazonpapegøjer og store 
araer. 
 
Jørn har en datter og et par børnebørn, som deler Jørns interesse 
for fugle, også på Askø, og hvor de ligesom mange andre børn og 
børnebørn holder meget af at holde ferie og fri. 
 
Og tag nu ikke fejl - selv om Jørn har trukket sig helt ud af ASG’s 
bestyrelse, er det ikke sådan, at han ikke yder en indsats for 
foreningen stadigvæk, for det gør han – jeg tror egentlig ikke, han 
helt kan lade være. 
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Siden sidst: 
 
Så står vi foran endnu en dejlig sæson på Askø. Vinteren har indtil nu 
været rimelig, og mange af jer har besøgt øen. Askø er også dejlig om 
vinteren! 
 
I området har vi 2 helt adskilte rørsystemer – et drænsystem til 
overfladevand, og et kloaksystem til affaldsvand. Det har som tidligere 
beskrevet vist sig, at der kommer alt for meget overfladevand i kloakken. 
Den store udfordring i foråret er derfor at få stoppet tilførslen af 
overfladevand i kloaksystemet.  
 
For at have et velfungerende rensningsanlæg og kloaksystem er dette 
vigtigt, både for at fastholde den biologiske rensning, samt undgå at vi 
bliver pålagt en alt for stor afgift for den mængde vand, der bliver udledt 
efter rensning. 
 
Bestyrelsen har nu været rundt i området, og fundet fejl i både 
hovedkloakken i vejene, og i mange grundes tilslutning til hovedkloakken. 
Reparation af hovedkloakken er sat i gang på foreningens regning. På 
mange grunde har vi fundet fejl i tilslutningsbrøndene og tilslutning til 
kloakken, og de berørte grundejere er kontaktet direkte pr. brev. 
Reparation af tilslutningerne er et grundejeransvar, og skal udføres for 
grundejerens egen regning – og reparation skal udføres af en autoriseret 
kloakmester. Bestyrelsen vil gerne hjælpe med at koordinere og etablere 
kontakt til en autoriseret kloakmester for de mindre reparationer som 
hævning af brønde og tætsluttende låg, så omkostningerne kan holdes 
nede.  
Kontakt Bent Hansen, 20 42 87 02 eller mail: bent.hansen@mail.tele.dk 
 
For at sikre, at drænsystemet kan klare mængden af overfladevand, bliver 
det vedligeholdt, spulet og evt. rodskåret i rørene to gange om året, og der 
udføres løbende både reparation og udbygning efter behov og økonomi. 
 
Bestyrelsen igangsatte i efteråret aktiviteter vedr. beskæring mod stier og 
veje. Bestyrelsen har prioriteret overfladevand og opretning af kloakken, 
men der vil i foråret blive fulgt op på beskæringerne som skal gennemføres 
af hensyn til beredskab for brand, og af hensyn til færdsel på veje og stier. 
 
Vi har forhandlet de gamle åbningstider tilbage på genbrugspladsen, så der 
mellem den 30. marts og den 31. oktober vil være åbent på lørdage 
mellem 14 og 17, og onsdage mellem 15 og 17. 
 
Bestyrelsen har støttet, at det nu er muligt for pensionister at blive 
fastboende i sommerhusområdet hvis de har haft ejendommen i mere end 
8 år. Link til brev og lokalplan på askoe-nyt.dk. 
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For at koordinere aktiviteter og styrke samarbejdet på Askø har 
Grundejerforeningen fået en observatørplads i Askø-Lilleø Beboerforenings 
bestyrelse. 
 
Til slut et lille hjertesuk: Det vil være en kæmpe hjælp hvis betalings-
fristerne på opkrævninger bliver overholdt, og selvaflæsningen af vand 
bliver gjort til tiden. Det vil spare en masse af den frivillige tid, som 
kassereren og bestyrelsen bruger på opfølgning. 
 
I ønskes alle en god sæson 2013. 
 
Bestyrelsen 
 
 

Det sker på Askø i 2013: 
11/4  Hjertestarter-kursus i Sejlklubben - se mere på askoe-nyt.dk 

20/4 11:00 Generalforsamling i Butiksforeningen på Askø Skole  

26/4 12:00 Generalforsamling i Andelsforeningen (købmanden) på Askø Skole 

25/5  FORELØBIG DATO: Turismens dag - mere information senere 

8/6 10.00 Arbejdsdag - vi mødes ved badebroen ud for Askø Strandvig 

Juli  Askø Games - information og program via opslag og askoe-nyt.dk 

3/8  Sommerfest ved købmanden - mere information senere 

25/10 19:30 ASG Generalforsamling 

Tilmelding til nyhedsbreve: 
 
Det er muligt at tilmelde sig to nyhedsbreve af interesse for beboere 
og sommerhusejere på Askø og Lilleø: 
 
Hvis du gerne vil opdateres løbende om nyt fra Askø Strandvig 
Grundejerforening, også når der er noget, der haster at blive 
informeret ud om, så kan du kontakte kasserer Knud-Erik Jensen på 
knud-erik@tdcadsl.dk, emne: Nyhedsmail, og få en nyhedsmail 
tilsendt, hver gang der sker noget nyt. NB! Har du meldt dig til én gang 
før, behøver du ikke at gøre det igen. 
 

Sammenslutningen af Danske Småøer sender også nyhedsbreve 
ud på mail om politiske tiltag, foreningens ambitioner og information 
om hvad der rører sig i ø-samfundene rundt omkring. Et 
vedkommende og relevant nyhedsbrev, der kan abonneres på ved at 
skrive til: ls@danske-smaaoer.dk 
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Portræt-interview med tidligere formand Jørn Randahl 
Hansen  
- af Lisa Mulvad 

 

I Askø Strandvig Grundejerforening er der 
mange, som gør en stor frivillig indsats. En af 
dem, som har gjort en flot indsats er tidligere 
formand Jørn Randahl Hansen.  
 
Jørn var formand i perioden 2003 til 2010, 
men startede som suppleant året før, kort 
efter sin ”ankomst” til Askø.  
 
Jørn er en af dem, som gerne gør en forskel. 

Da pladsen som formand blev ledig, var det naturligt for ham at 
lade sig stille op. Og det har været til glæde og gavn for foreningen 
og øen.  
 
Efter syv år som formand trak Jørn sig for at få mere tid til den 
afslapning, som var den oprindelige idé med sommerhuset. 
 
Sommerhuslivet på Askø startede for Jørn og hans kone Inge i 
2001. De havde brug for et sted med plads til ro og pause fra et 
travlt arbejdsliv. Marielyst havde de prøvet – uden at finde ro nok, 
så en tur med færgen til Askø + et hus, de kunne lide, ja så var det 
afgjort. Jørn fremhæver: ”Den charme og ro, som allerede sejlturen 
giver, men også den imødekommenhed, der møder en på øen, ja, 
allerede på færgen, betyder meget. Stilheden, naturen og roen er 
dejlig, men også det faktum, at en gåtur tit betyder, at man nemt 
falder i snak med dem, man møder – både fastboende og 
sommerhusfolk - og alle har tid, ingen har for travlt” slutter han af.  
 
Det betyder også noget for Jørn, at man kender sin nabo – at kun 
få huse lejes fast ud på Askø Strandvig. 
 
Jørn er en af dem, som kan være med at fortælle historien om 
vores dejlige sommerhusområde – i nyere tid. Og da han nu har 
tabt sit hjerte til Askø-Lilleø, har øens historie i svundne dage  – 
helt tilbage til 1400-tallet - også Jørns interesse.  
 



 -12- 

Mulighed for reklame i AskøNyt 
 
Der har været efterspurgt en mulighed for at reklamere i AskøNyt, hvis 
man har et produkt eller en tjeneste man gerne vil sælge. Dette har været 
oppe i bestyrelsen, og muligheden gælder fra nu, og foreligger således: 

• Man kan reklamere én gang pr. AskøNyt, der udkommer fire gange 
årligt. 

• Hver reklame er af visitkortstørrelse som nedenfor visualiseret. 
• Da bestyrelsen har besluttet, at AskøNyt ikke skal være et 

reklamebaseret blad, er der kun plads til én side med reklamer i 
hvert blad, eller hvad der svarer til fire reklamer. 

• Man kan få sin reklame med efter først til mølle-princippet - dvs. 
man kan ikke booke en fast plads i fx et år ad gangen, men ved 
hvert blads udgivelse kan man booke en plads om muligt til næste 
blads udgivelse. 

• Redaktør Annika Bondehøj varetager design og layout efter brugers 
eget ønske - måske du har et logo eller et billede du gerne vil have 
med, et ønske til baggrundsudseendet, eller måske har du selv et 
færdigt visitkort. Nedenstående er blot eksempler. 

• Én reklame koster 200 kr. og gælder for ét blad.  
• Processen foregår således: Redaktøren melder tilbage om 

annoncen kommer med. Derefter indbetales beløb via Netbank 
(reg. og kontonr. fås hos redaktør) med angivelse af, at det er en 
annoncebetaling samt navnet på indbetaler. 

 
 
Reklamen skal selvfølgelig 
overholde gældende dansk 
dansk lovgivning om ret- 
tigheder og copyright. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firmanavn 
Slogan/beskrivelse 

                      For- og efternavn 
                       Titel 

Adresselinje 1 
Adresselinje 2 
Adresselinje 3 
Telefon/andet 

Fax/andet 
Email/andet 
Web/andet 

 

 
 
 

Logo/ 
foto her 

Firmanavn 
Slogan/beskrivelse 
 
Adresselinje 1                        Email/andet 
Adresselinje 2          Web/andet 
Adresselinje 3                      Telefon/andet 

Fax/andet 
 
For- og efternavn 
Jobtitel 

Kontaktoplysninger til 
Annika Bondehøj kan ses 
på side to i dette blad. 
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Overfladevand i kloakken 
 
De alt for store mængder af overfladevand er et kæmpe problem som skal 
løses - nu. Problemet er, at en stor del af det overfladevand fra regn og 
tøbrud der normalt skulle ledes direkte i afvandingskanalen via det lukkede 
drænsystem, i øjeblikket kommer i kloaksystemet. Da rensningsanlægget 
kun er dimensioneret til den normale og forventede mængde kloakvand, 
kan pumperne slet ikke følge med ved tøbrud og store regnmængder. Når 
vi taler om alt for store mængder af overfladevand, drejer det sig om 
perioder med mere end 20-25 gange næsten rent vand, i forhold til 
tilsvarende tørre perioder. De store vandmængder skyller biologien i 
rensningsanlægget ud, hvilket ødelægger rensningen.  
Til foråret har myndighederne pålagt os at montere måler på det udledte 
og rensede spildevand, så vi vil kollektivt kommer til at betale aflednings-
afgift på vand der slet ikke skulle komme gennem anlægget – og det vil 
blive dyrt. 
 
Bestyrelsen har gennemgået området, både for hovedkloakken i vejene og 
for de enkelte parcellers tilslutning. Reparation af hovedkloakken er 
igangsat. For parcellernes tilslutning er der fundet tagnedløb og dræn der 
ulovligt er tilsluttet til kloakken. Vi har også fundet lidt for kreative tiltag til 
at lede overfladevand i kloakken gennem hjemmegjorte kanaler til for lavt 
placerede brønde, samt mange brønde der ligger for lavt og med ikke 
tætsluttende dæksler. Endelig har vi fundet meget ”kreative” og ulovlige 
ændringer i nogle af hovedkloakkens spulebrønde i vejen for at lede 
overfladevandet væk – desværre i kloakken. 
 
De berørte parceller er kontaktet, og der er sat tidsfrist på udbedring. 
Reparation skal foretages af en autoriseret kloakmester, som skal melde 
tilbage til Grundejerforeningen. 
 
Oversigtskort over drænsystem og hovedkloak kan ses på næste side, og 
hentes i større størrelse på askoe-nyt.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos fra bestyrelsens gennemgang af området 
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Nu på                               : Loppemarked Askø-Lilleø  
 
Der har været udtrykt ønske om et trykt/digitalt loppemarked til 
brug for fastboende og sommerhusbeboere på Askø og Lilleø. 
Forslaget har været forbi bestyrelsen, som er kommet frem til, at 
facebook er det nemmest tilgængelige medie i denne sammen-
hæng, fordi opslag på en gruppe her kan opdateres af brugeren 
selv.  
 
Derfor er der oprettet en gruppe på facebook, der kan søges under 
navnet:  

Loppemarked Askø-Lilleø 
 
Det er en lukket gruppe for medlemmerne. Det er en salgsgruppe 
primært forbeholdt mennesker med tilknytning til Askø og Lilleø, 
enten som beboer eller sommerhusejer. Den er oprettet som led i 
at gøre det nemmere at formidle en kontakt til hinanden, når man 
ønsker at sælge og købe ting på øerne i stedet for at skulle til 
fastlandet. 
Der er inkluderet nogle få, men simple regler omkring brugen af 
gruppen; disse kan læses, når man melder sig ind. 
 
Bestyrelsen er bevidst om, at 
ikke alle er på facebook, og 
her kan der stadig gøres brug 
af opslag på området eller de 
almindelige loppemarkeder på 
øen, der bliver afholdt med 
mellemrum. Det er også 
muligt at sælge på vegne af en 
anden, så har du et 
familiemedlem, der kan slå en 
ting op i gruppen for dig, så er 
dette også lovligt.  
 
Har du noget til salg - eller 
efterlyser du noget?  
 
Så meld dig ind i gruppen og 
prøv hvor nemt det er ☺ 
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Generalforsamling: 
 
Butiksforeningen Askø 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på skolen  
lørdag den 20. april 2013 kl. 11:00 

 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskab. 
4. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Valg af revisorer. 
9. Valg af revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden Jørgen Gosmer i hænde senest 21 dage før general-
forsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
 
 
Containerpladsens åbningstider 2013: 
 
 
 
 
 
 
 

Udklip fra REFA's Affaldshåndbogen 2013 

 
Herudover gøres opmærksom på, at de eneste helligdage i 2013 
med åbent er påskelørdag og pinselørdag, bg. dage kl. 10-13. 
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Til opslagstavlen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forårsdokning: 
29/4-5/5 2013: 

Eftersyn af Femø-færgen. 
 

21/5-1/6 2013: 
Eftersyn af 

Askø-færgen. 
 
Sejlads efter             
særplan 1 - se 
www.lolland 
faergefart.dk 
 

Hjertestarterkursus: 
 
Askø Sejlklub afholder 
hjertestarterkursus lørdag d. 
11. april 2013 i Havnehuset.  
 
2 hold á maks. 6 personer efter 
først til mølle-princippet. 
 
Henvendelse om deltagelse skal 
ske til askø-sejlklub.dk 

Standerhejsning 
 
 
 
Askø Sejlklub inviterer til 
standerhejsning lørdag  
d. 27. april 2013 kl. 11.15.  
 
Mere herom på  
askø-sejlklub.dk 

Vennelandsby 
 
 
Vennelandsby-projektet har 
genvisit med bus i 
lokalområderne ved Slagelse 
d. 6. april.  
 
Nærmere information  
hos Lisa og Sally  

Arbejdsdag 
 
 
Grundejerforeningens årlige 
arbejdsdag (som ligeså meget 
er oplagt til samvær med 
familien) foregår i år lørdag 
d. 8. juni 2013. Vi mødes kl. 
10.00 ved badebroen ud for 
Askø Strandvig, hvor 
opgaverne fordeles.   

Redaktøren vil med det samme slå et 
slag for at møde op på dagen: ALLE 
kan være med, også børn. Vi maler, 
beskærer, sludrer og hygger, og slutter 
af med en kold til ganen.  
Det drejer sig om maks. 3-4 timers 
frivilligt arbejde, og så er badebro, 
bænke og grønne områder opdaterede 
til en ny sæson. Det ordner jo ikke sig 
selv, så kom frisk og giv en hånd med 
til glæde for os alle. 



 -8- 

Foto: www.askoe.dk 

Askø Købmandshandel 
Tlf. 54 71 00 03 

askoekoebmandshandel@gmail.com 
 

Hjemmeside: www.askoe-koebmand.dk 
 

Se forårets åbningstider på vedlagte løsark! 
 

 
Købmanden minder om, at det er en god idé at bestille mælk og 

grønt. Dette kan gøres på mail eller i åbningstiden på ovenstående 
telefonnummer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Senere samme dag er der  
 

VILDTAFTEN 
 

St. Bededagsaften er der spisning til 150 kr. pr. person. 
Det foregår efter først til mølle-princippet, og der er 40 pladser.  

Meld dig til allerede nu via mail, telefon eller i butikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLING 2013 
i andelsforeningen Askø Købmandshandel 

 
St. Bededag (fredag d. 26. april) kl. 12.00 på Askø Skole. 

 
Der vil være en sandwich eller to til deltagerne.  

 
Se mere på www.askoe-koebmand.dk 

 

Kom gratis på internet i forretningen 
Købmanden har anskaffet en lille notebook-PC,  

der frit kan benyttes af alle kunderne.  
 

Der er mulighed for at gå på internettet og hente information eller 
se sin webmail, og det er helt gratis for alle der har lyst. 
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Foto: www.smaalandsbloggen.dk 

Gudstjenester Askø kirke (fra askoe.dk): 
 
Midfaste søndag d. 10. marts kl. 9.30 v/ Jeanette S. Braun 
Palmesøndag d. 24. marts kl. 14.00 v/ Jeanette S. Braun med 

efterfølgende kirkekaffe 

Langfredag d. 29. marts kl. 14.00 v/ Jeanette S. Braun 
Påskedag søndag d. 31. marts kl. 14.00 v/ Jeanette S. Braun 
 
Søndag d. 14. april kl. 19.00 v/ Jeanette S. Braun 
Søndag d. 21. april kl. 9.30 v/ Michael Fagerlund 
Søndag d. 28. april kl. 14.00 v/ Jeanette S. Braun med 

efterfølgende kirkekaffe 

 

Pinsedag søndag d. 19. maj kl. 14.00 v/ Jeanette S. Braun 
2. pinsedag mandag d. 20. maj kl. 9.30 v/ Jeanette S. Braun 
 
LM-møder i præstegården: 
Mandag d. 18. marts kl. 19.30 v/ Claus Munch, Græsted 
Mandag d. 15. april kl. 19.30 v/ Peter Olsen, Hillerød 
 
Alle er velkomne. 
 
Der tages forbehold for ændringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


