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Husk! 
7/7: Askø Games 
29/7: Åbent Hus på rensningsanlægget 

Se mere inde i bladet 
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     Sankt Hans-bål på Askø ved dæmningen 



 
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 B. Petersen   
 Niels Petersen   
Suppleanter   
 Inger-Lise Petersen   
 Jørn Randal Hansen   
Øvrige   
 Erik Frydendal Larsen 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 
 Leif Sørensen 

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

 
Deadline for næste blad er 15. september 2012 
 

Ny redaktør! 
 
Annika Funch Bondehøj 
Alstrup Strandvej 2a 
4840 Nørre Alslev 
Mail: funch-bondehoej@mail.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
 
Præsentation af den nye redaktør 
findes på side 11.  

Præsentation af den nye redaktør. 
 
Jeg hedder Annika og er 32 år. Jeg er gift med 
Steen og sammen har vi Tobias på 5 år. Når vi 
ikke er i sommerhuset, bor vi på det nordvestlige 
Falster.  
 
I det daglige arbejder jeg som lægesekretær og 
IT-specialist i ældrepsykiatrien, hvor jeg bl.a. sid-
der med udarbejdelse af patient- og pårørendein-
formation og har ansvaret for indhold og opdate-
ring af flere hjemmesider. Så da chancen som re-
daktør for AskøNyt bød sig, så måtte jeg slå til, da 
jeg interesserer mig for design og layout – og måske har en lille journalist 
gemt i maven. 
 
Vi har haft sommerhuset på AS 139 i tre år, og er rigtig glade for de uden-
dørs aktiviteter livet på Askø tilbyder med strand, sejlads og fiskeri, natur 
og masser af søde, hjælpsomme mennesker.  
 
Det er ikke min plan at revolutionere bladet, men min vision er, at bladet 
forbliver et godt bidrag til grundejerforeningens medlemmer i samspil med 
hjemmesiden, og selvfølgelig skal det bibeholde det personlige islæt. 
  
I er mere end velkomne til at kontakte mig med emner til bladet, gode 
idéer til temaer, osv. Det er jer, der bestemmer bladets indhold, så hvis I 
savner noget, så tager vi en snak om det.  
 
Mange sommerhilsener Annika  
 

En lille karikatur af redaktørrollen fra en provinsavis i 1980´erne af 
Helle Scheffmann. 



Købmandens åbningstider: 
 

ASKØ KØBMANDSHANDEL 
  

tlf. 54 71 00 03 
  

askoekoebmandshandel@gmail.com 
  
  

ÅBNINGSTIDER SOMMER 2012 
  

FRA 25. juni til 2. september 2012 

 
mandag 

 
tirsdag 

 
onsdag 

 
torsdag 

 
fredag 

 
lørdag 

 
søndag 

11.00 - 
14.00 

11.00 - 
17.15 

11.00 - 
17.15 

11.00 - 
17.15 

11.00 - 
17.15 

8.00 - 
14.00 

8.00 - 
12.00 

Pga. manglende bindende tilslutning til vagter i butikken, bages der 
ikke brød til kl. 8.00, men til kl. 11.00 mandag – fredag. 

 
Der kan købes frossent morgenbrød, som man selv kan bage. 

 
Husk at du altid kan ringe/maile med bestillinger. 

 
Hvis hjælpersituationen ændrer sig, vil vi igen bage til kl. 8.00  

mandag – fredag.  
 

Mht. evt. arrangementer, vil det blive sat på købmandens hjemme-
side, ligesom ændringer vil blive annonceret i butikken. 

 
 

 
ASKØ KØBMANDS- 
HANDEL ønsker alle en 
rigtig god og varm  
sommer! 
 
 
 
 

Foto: www.askoe.dk 

Siden sidst: 
 
Sommeren står for døren, og en herlig tid ligger foran os. 
 
AskøNyt har fået ny redaktør. Annika (AS 139, funch-bondehoej@mail.dk) 
har påtaget sig at redigere bladet fremover, så hjælp hende med materiale 
og billeder, så vi fortsat kan have et spændende blad med interessant ind-
hold.  
 
Rensningsanlægget er nu i fuld og god drift. På arbejdsdagen blev der ryd-
det op på arealet, og området er ved at finde sin endelige form. Vi vil i 
løbet af sommeren holde ÅBENT HUS, og vise det ny anlæg frem. Det en-
delige program vil blive sendt ud via en nyhedsmail, og fremgå af hjemme-
siden. (Tilmelding til nyhedsmail på: knud-erik@tdcadsl.dk) Se også side 4. 
 
Dræn og kloak er under stadig forbedring efter planen, så vi håber at slippe 
for problemer i tilfælde af voldsom og langvarig regn (men da vi ikke er 
færdige, kan problemer ikke udelukkes). Vi opfordrer igen til, at for lave 
kloakbrønde hæves, og at der monteres tætsluttende dæksler, så vi undgår 
overfladevand i kloakken. 
 
På arbejdsdagen blev badebroen smurt af arbejdsomme frivillige, og bord 
og bænke fik også en omgang maling, så nu er begge dele sommerklar til 
glæde for alle. 
 
Flere sommerhuse i området har skiftet ejere i den seneste tid, så tag vel 
imod jeres nye naboer. Da vi i den kommende periode skal til at være 
mange i området opfordrer vi til, at der tages hensyn til hinanden i forhold 
til støj med bl.a. maskiner. Endvidere skal hunde føres i snor, når de ikke 
er på egen parcel, og efterladenskaber fjernes naturligvis.  
Det er desværre også nødvendigt at gentage, at hegn mod stier skal klip-
pes, så de ikke hænger ud over stien. 
 
Butiksforeningen har fået sat nyt og energirigtigt dør- og vinduesparti i 
butikken, så købmanden nu har fået en flot facade. HUSK at I ved at melde 
jer som frivillige i butikken kan være med til fortsat at sikre, at butikken 
kan opretholde et godt serviceniveau - det er jo vores (andelshavernes) 
butik. 
 
Hjemmesiden www.askoe-nyt.dk er ajourført med takstblad og regulativ 
for vandværket, og de seneste numre af bladet er lagt på. Vi er også be-
gyndt at lægge historisk materiale ud, bl.a. med de første numre af bladet 
– så hold øje med hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god Askø-sommer. 
 
 



 

ASKØ GAMES –  
lørdag 7. juli 2012 kl. 11.00 

 

Askø Games gentages igen i år 
på Askø Strandvig ved badebro-
en. Alle børn og voksne fra som-
merhuse og fastboende fra Askø-
Lilleø er meget velkomne til at 
deltage. Vi laver forskellige kon-
kurrencer for børn og lidt for 
voksne. Naturligvis vil vi have 
kongespils-turnering og rundbold 
på programmet.  
Undervejs spiser vi sammen vo-
res medbragte picnic-kurv. 
 
 
ÅBENT HUS – Rensningsanlægget   
søndag 29. juli 2012 kl. 11.00-13.00. 
 
Bestyrelsen vil gerne fejre den gode start og drift på rensningsan-
lægget og inviterer derfor til Åbent Hus, for at man ved selvsyn kan 
se det arbejde, der har fundet sted. 
 
Foruden at se rensningsanlægget denne dag, vil man også kunne 
se akutberedskabet og menneskerne bag samt brandberedskabet, 
inkl. Askø-Lilleøs brandbil. 
 
Endeligt program vil blive udsendt på nyhedsmail og hjemmesiden 
www.askoe-nyt.dk 
 
Så mød op og bliv lidt klogere på nogle af de ting, der foregår på 
Askø-Lilleø. 
 
Mvh. bestyrelsen  
 
 
   
 
 

Vil du gerne opdateres? 
Så skriv til Knud-Erik på knud-erik@tcdadsl.dk, emne: Nyheds-
mail og få en nyhedsmail tilsendt, når der sker noget nyt. 
 
NB! Gælder ikke dem, der tidligere har fremsat ønske om nyt på mail fra Knud-
Erik. 

Åbningstider  
for containerpladsen: 
 
Sommerhalvåret, 1. april til 31. oktober 2012: 
 

• Onsdag  15:00 – 17:00 
• Lørdag 10:00 – 13:00 

 
Alle helligdage lukket 

Færgebestilling: 
 
1. januar 2012 er der åbnet mulighed for reservation til alle afgange, 
bestilling foretages på tlf. 59 50 50 75; telefonen er åben 08.15 - 
11.30 og 12.00 - 15.00.  

Der kan også reserveres plads via www.lollandfaergefart.dk 

Bestillingsafgange bestilles normalt over pladsbestillingen tlf. 59 50 
50 75, men kan dog bestilles på tlf. 20 32 58 01 på hverdage 15.00 - 
17.00, på lør-, søn- og helligdage. 

Askø Museum,  
Konemadevej 40: 
 
Museet er åbent i 2012 fra 15. juni til 15. september hver torsdag og 
lørdag fra 13.00 - 15.00, men eventuelle interesserede i at se museet 
kan altid få en aftale ved en telefonisk henvendelse, gerne 2-3 dage i 
forvejen. 
 

Askø Ø-Museum er et lille lokalhistorisk museum og arkiv.  
Museet drives af frivillige. 

  
Fri entré. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  



Så er det tid til at beskære mod vej og sti… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny hjemmeside! 
 
Askø-Lilleø Beboerforening har fået ny hjemmeside: www.askoe.dk  
Her står om aktuelle begivenheder og anden nyttig viden. 
 
Sommersjov på Frilandsmuseet i Maribo for børnene 
 
Igen i år afholdes der sommersjov på Frilandsmuseet i Maribo hver tirsdag 
i juli. Programmet starter tirsdag d. 3. juli og løber frem til og med tirsdag 
d. 31. juli 2012. Arrangementerne foregår mellem kl. 10 og 13.  
 
Der vil være forskellige arrangementer de fem tirsdage, og alle skal være 
velkomne til at deltage i alle aktiviteterne. Det er således muligt at komme 
ud og prøve de gamle lege, lave legetøj, kærne smør samt prøve at være 
barn i gamle dage. Det vil sige, at man i løbet af sommeren vil komme 
rundt om mange forskellige aktiviteter, der prægede hverdagen i 1800-
tallet.  
 
Det er gratis at deltage i aktiviteterne, men kommer man mere end 15 
deltagere, vil vi fra museets side gerne have, at I melder jeres ankomst. 
 
For mere information: http://www.aabne-
samlinger.dk/lollandfalster/presse/pm-pdf/sommersjov_2012.pdf 

… og husk 
at hunde 
skal være i 
snor… 

Arbejdsdag og Bliv-Øbo-Nu-dag 
 
Lørdag d. 9. juni var der arbejdsdag i Grundejerforeningen. De frivillige 
mødte op kl. 10.00 ved badebroen, hvorefter opgaverne blev fordelt. Nogle 
klippede og beskar de grønne områder, andre malede badebro, bænke og 
bord ved badebroen. Arbejdet pågik 3-4 timer, og så var de områder vi 
færdes i atter opdaterede til en ny sæson.  
Arbejdsdagen finder sted hvert år anden lørdag i juni og jo flere frivillige vi 
er, jo flere muligheder er der for at forskønne vores omgivelser. Så hvis du 
er frisk på at lægge nogle få timers arbejde til gavn for os alle, så husk at 
melde dig til næste år. 
 
 
 
Lørdag d. 9. juni var også 
Bliv-Øbo-Nu-dag, hvor vi 
fik besøg af Five O’ Clock 
linedancers, som under-
holdt ved købmanden kl. 
14.00. Der var god musik 
og god stemning, og der 
var også mulighed for pub-
likum til at deltage i eget 
tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
ASG HJEMMESIDE: 
 
Hjemmesiden bliver løbende 
opdateret med relevant service-
information, og har en ajour-
ført kalender samt links til an-
den information af interesse for 
Askø.  
 
Hjemmesiden findes på: 
http://askoe-nyt.dk 

     Foto: Lisa Mulvad 



 PINSEN på Askø-Lilleø var fuld af sommer og sol – 
og mennesker 

TURISMENS DAG PÅ ASKØ/LILLEØ –  
FESTIVAL- GOSPEL 

På Askø og Lilleø var der igen 
fyldte færger.  Masser af turi-
ster - inkl. festivalgæster til 
Claus Meyers Apple Flower Fe-
stival – Food and Music United - 
tog turen til øerne. Der var 
overførsel af ca. 800 menne-
sker om lørdagen, og færgen 
sejlede i pendulfart til langt ud 
på aftenen.  
 
I Havnehuset tog Askø-
Lilleøboere, havnefoged, beboerforening, sommerhusfolk og medlemmer 
fra sejlklubben samt ejendomsmægler imod med et smil og velkommen 
og… 
 

få en GRATIS kop kaffe ☺☺☺☺ 
 

For festivalgæster ventede der ved hver færge en shuttle-bus med gratis 
transport til Lilleø – en sjov nyskabelse på øerne. Mange havde også taget 
cyklen med. 
 
Gennem forskellige oplevelser og udstillinger blev den gode historie om 
Askø og Lilleø fortalt. Det aktive samarbejde mellem øboere og sommer-
husfolk blev dyrket denne dag.  
Hos købmanden kunne der købes lækre, frisksmurte sandwich.  
 
Blandt aktiviteter på turismedagen var der ÅBENT HUS med spændende 
fossilsamling krydret med fortællinger fra øen hos Janni Krull, ÅBENT MU-
SEUM på Askø Museum, hvor Sally Møller Hansen var guide, salgsudstilling 
fra Askø Krukkeri ved Bjarne Askens, engageret foredrag om Lilleø-vinen, 
der sælges på restaurant NOMA ved Hans Lund - sommelier Anders Selmer  
supplerede. Anders Selmer stod for en del af maden ved festivalen. 
 
Repræsentanter for sejlklubben fortalte om Askø havn, m.m. Der var mu-
lighed for at vælge mellem flere events - fx maleriudstilling på Galleri Klok-
kergården hos Sonja Hartvich, særudstilling på ”Skolen” af Beate Bendel og 
Poul Weiles spændende værker fra Berlin, fremvisning af øens brandsprøjte 
med historier om ildebrande ved frivillig brandmand Benny Sørensen, 
rundvisning i kirken med tidligere graver Bente Bue Madsen.  
 

Foto: Lisa Mulvad 

Senere var der mindfulness med erhvervspsykolog Lisa Mulvad på Kone-
madevej. På Østerhoved blev de flotte heste vist frem af opdrætter Jørgen 
Gosmer.  
For børnene var der stor aktivitet med leg og netfiskeri i vandkanten på 
Askø Strandvig sammen med Jacob Thyssen. 
 
Om søndagen var der stadig gang i festivalen på Lilleø, hvor flere hundrede 
festivalgæster havde overnattet i telt mellem frugttræerne. Den kendte 
svenske sangerinde Aura kom forbi – med helikopter fra Hamborg og lan-
dede ved skolen.  
I kirken kom et gospelkor på 50 medlemmer forbi – med dirigent/organist 
Per Nedergaard.  
 
Jo, der skete noget på Askø-Lilleø i pinsen i år til glæde for både fastboen-
de, sommerhusfolk og turister. 
 
Lisa Mulvad 
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