
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bjarke E. Edelvang – Svanemor og hendes ællinger 
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Bestyrelsen 2020-2021 
Formand   

Per Skov Madsen 2173-3849 45madsen.psm@gmail.com  

 

Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 

Kasserer   

Marianne Pilhøj Thomsen 4042-8078 kasserer@askoe-nyt.dk  

 

Sekretær   

Gitte Lykkebo Petersen  4059-2257 info@askoe-nyt.dk  

 

Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 

Suppleanter   

Inger-Lise Pedersen 2482-7848 ilp1949@hotmail.com 

  

 

Foreningens repræsentant i Butiksforeningen 

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 

Ansvarshavende redaktør   

Lone Skov-Madsen 2462-4757 lskovmadsen@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang kan du læse om... 

 

Nyt fra Formanden, og de for-

skellige foreninger. Derudover 

præsenterer vi 1.afsnit af serien 

”Er du ny?” 

 

I ønskes alle en herlig sommer 

Redaktørens Mail:  

lskovmadsen@gmail.com 

Web: askoe-nyt.dk 

 

Deadline for næste blad er 
1. september 2021 

Foto: Henriette Pedersen 

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:ove@munchovesen.dk
mailto:kasserer@askoe-nyt.dk
mailto:info@askoe-nyt.dk
mailto:ilp1949@hotmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 

 

Årstidens sang 

Efter en ret så våd maj måned, ser det nu ud til, at sommeren har 

meldt sin ankomst, og det ses også på aktiviteten i hele området. Når 

I nu kaster jer over ukrudt i haven, så lad for guds skyld være med at 

benytte ukrudtsbrændere, da det først og fremmeste er særdeles 

brandfarligt men også forbudt i sommerhusområdet. 

 
Badebroen 

Overlevede trods alt vinteren, og vi kunne nøjes med en mindre repa-

ration til ca. 1/3 af, hvad det koster at få taget broen ned og sat op 

igen. Derfor har vi besluttet at gentage succesen, selvom en evt. is-

vinter vil slide lidt på konstruktionen, men nu ved vi, hvad der frem-

over skal holdes øje med.  

 

Vedligeholdelse af stikvejene 

Jeg har fået en del spørgsmål vedrørende ansvaret for vedligeholdelse 

af vores stikveje. Da der også er kommet rigtig mange nye grundeje-

re til, vil jeg lige præcisere, at alle grundejere har ansvaret for vedli-

geholdelse udfor egen matrikel og indtil vejmidten. Dette gælder også 

for ubebyggede grunde, og hvis 

man er så heldig at have en 

hjørnegrund, gælder det hele 

også rundt om hjørnet (dog ikke 

på stamvejen). Reglerne er be-

skrevet i Lolland Kommunes lo-

kalplan, som I kan finde på vo-

res hjemmeside. 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen  
Foto: Pernille Jakobsen 
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VIDSTE DU…?   

 
 

 

 

 

- At vi har en containerplads med en smuk, smuk udsigt😊? 

- At pladsen er indbydende og lækker, hvis vi værner om den? 

- At vores containerplads ikke altid har stået åben, som den gør nu? 

- At den for ca. 10 år siden var bemandet, og kun åben nogle få ti-

mer hver weekend? 

- At nuværende ordning med døgnåbent kun er en forsøgsordning? 

- At det kun kan fortsætte, hvis vi overholder spillereglerne? 

Nogle kan måske huske, hvordan det var lørdag formiddag for ca. 10 

år siden, når containerpladsen åbnede, og vi alle holdt i en lang kø 

med fyldte trailere med haveaffald, småt brændbart, jern og andet 

affald. Når det endelig blev min tur, var det om at skynde sig tilbage 

efter næste læs, hvis man da ellers kunne nå det, inden porten luk-

kede igen. 

 

Sådan er det heldigvis ikke i dag, men det er kun fordi REFA udviser 

storsind og tillid, og har indført denne forsøgsordning med åben con-

tainerplads uden opsyn. At dette stadig kan lade sig gøre, er pga. 

vores ansvarsfølelse og gensidige selvjustits, hvor ”enkelte svipsere” 

er blevet påtalt – enten personligt eller på Facebook, og det skal vi 

endelig blive ved med.  

 

Så derfor – lad os nu hjælpe hinanden til at tage ansvar, og værne 

omkring den tillid REFA har vist os. Det gør vi bedst ved at overholde 

de simple regler, som står på hegnet og plancherne ved containerne, 

og som er en forudsætning for, at vi kan fortsætte på bedste 

Askø/Lilleø maner, nemlig: 

 

 – frihed under ansvar – 😊 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen  
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Nyt fra Købmanden 

 

 

 

 

 

 

Sommer sol og gæster 

 

I påsken forsøgte købmanden at 

lave et tiltag, hvor det var muligt 

at købe en frisklavet sandwich. Det 

var en meget stor succes hvor vi 

endte med at sælge 100 sandwich.  

Tusinde tak for jeres kæmpe op-

bakning, vi lover at vi gentager 

succesen.   

 

Nu er sommeren på vej og solen 

har fundet vej til Askø/Lilleø. Køb-

manden går en fantastisk periode i 

møde og i maj måned søgte vi do-

nationer blandt medlemmer af vo-

res Facebook gruppe til køb af et 

fadølsanlæg.  

 

Tak for donationerne 

Det er nu med glæde at vi er nået i mål og glæder os til at sælge gril-

lede pølser og fadøl hver lørdag i skolernes 

sommerferie. 1000 tak for alle jeres donatio-

ner. 

 

Årets generalforsamling løber af stablen lør-

dag den 31. juli 2021 oppe på Skolen.  

Hold øje med vores hjemmeside for nærmere 

info www.askoe-koebmand.dk  

 

 

Ønsker Jer alle en rigtig dejlig sommer og vi glæder os til at se jer i 
Købmanden, også gerne som frivillig!  

 

http://www.askoe-koebmand.dk/
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Nyt fra Askø-Lilleø Beboerforening 

Bestyrelsen har arbejdet på, at få etableret shelters oppe ved ”Sko-

len”, og d. 5. juni blev de indviet med øl/vand og pølser. Vil du leje 

Askepot/Lilleport, så benyt denne hjemmeside: 

https://bookenshelter.dk/naturlandet/shelterplads/askoe/  

Ønsker du at leje Skolens lokaler, så kontakt Jette Dietz, tlf.: 24 27 

65 36.  Du skal dog være medlem af foreningen før du kan det.  

Kontakt Lene Nilsson, tlf.: 51 62 28 39, for indmeldelse i Beboerfor-

eningen, eller deltag i generalforsamlingen på Skolen d. 24.juli.  
 
Nyt fra Askø kirke 
Vores afløser-præst, Hans Verner gæster øen i sommerferien og vil 

være at træffe i by miljøet i ugerne 29-30, hvis du vil møde ham så 

kom til gudstjeneste, se her: 

 

Foto: Bjarke Edelvang 

https://bookenshelter.dk/naturlandet/shelterplads/askoe/
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Nyt fra Butiksforeningen 
Den udskudte generalforsamling afholdes d. 31. juli kl 10:30 på Sko-

len. Kom og vær med og lær lidt om den forening, som du – som 

grundejer – er medlem af. Foreningen vedligeholder købmandsbutik-

ken. Ved spørgsmål, kontakt formanden Jørgen Gosmer på 2729-

4338 

 

ARBEJDSDAG – 26. juni 2021 
Da ”Corona” har sluppet sit stramme greb er det igen blevet tid til 

vores traditionsrige ”Arbejdsdag”, hvor vi sammen giver foreningens 

fællesarealer et tiltrængt løft på udvalgte områder. 

 

Praktiske forhold:  

Vi mødes kl. 10:00 ved badebroen hvor vi ”hilser” på hinanden og 

opgaverne fordeles. Kl. 12:00 vil der være lidt fælles forplejning.  

 

Der vil være opgaver, hvor alle kan bidrage – og ved f.eks. malerar-

bejde - stiller foreningen materiale og redskaber til disposition. Ellers 

forventes det, at man selv bruger sin ”private” værktøjskasse.  
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Vi opfordrer alle til at være med. Det er en super måde at møde dine nabo-
er/genboer og det går ikke alene ud på at arbejde, men også at hygge sig og 
udvide dit personlige netværk.  Spørgsmål kan rettes til Ove – mobil 5358 1245.  
Vel mødt til en hyggelig dag   

 
Askø Museum – et besøg værd 
Askø Museum har fået ny hjemmeside https://www.askø-museum.dk. Her kan du 
finde historiske sammendrag, information om kirken, skolen, købmanden, fær-
gen, og stormfloder. Hjemmesiden har et åbent digitalt arkiv med historiske 
kort, kilder, film, billeder mm. Det er helt sikkert et besøg værd!   

 
Er du ny? 

Hunde i snor 

Rigtig mange sommerhuse er blevet 

handlet i forbindelse med ”Corona” 

perioden. Det er skønt at se så 

mange unge, børn og hunde på øen 

– der er virkelig gang i den alle ste-

der i Sommerhusområdet. 

Vi løfter ikke pegefingeren og belæ-

rer grundejerne, men indstiller til, at 

du tænker på hvad det var ved Askø 

som du faldt for. 

Var det stilheden? ”den gode tone og venligheden, som du blev mødt 

med alle steder?” eller var det en ide om at ”her gælder reglerne kun 

for alle de andre – men ikke mig?” 

Hvis det var det sidste, ja så varer det ikke længe før øen har mistet 

sin tiltrækning på alle os, som gerne overholder reglerne, og som 

gerne holder hunden i snor i hele området, rydder op efter den og 

”hunde-indhegner” matriklen. 

https://www.askø-museum.dk/

