
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ove Ovesen – Krabbejagt for børn  
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Bestyrelsen 2021-2022 
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   

Susanne Landt   landtsusanne@gmail.com 

Kurt Jensen   kurtjensen@jensen.mail.dk 

 

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 Kirken, sejlklubben og 

Købmanden, Folkene bag 112, 

Fest og glade sommerdage, Der-

udover præsenterer vi 2. afsnit af 

serien ”Er du ny?” 

 

Redaktørens Mail:  

lskovmadsen@gmail.com 

Web: www.askoe-nyt.dk 

 

Deadline for næste blad er 
1. December 2021 

mailto:45madsen.psm@gmail.com
mailto:ove@munchovesen.dk
mailto:kasserer@askoe-nyt.dk
mailto:info@askoe-nyt.dk
mailto:landtsusanne@gmail.com
mailto:kurtjensen@jensen.mail.dk
mailto:lskovmadsen@gmail.com
mailto:lskovmadsen@gmail.com
http://www.askoe-nyt.dk/
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 

 

Årstidens sang 

En god sommer – efter dansk standard – er gået på hæld, og hvis 

man har frugttræer og bærbuske, har man i år haft en nærmest fan-

tastisk sæson.  

Efterårsferien nærmer sig, hvor mange lukker af for vinteren, og her 

vil jeg igen i år opfordre til, at man husker at aflæse sin vandmåler og 

samtidig lukker for hovedhanen i målerbrønden. Herved kan du for-

hindre, at du får en ubehagelig dyr og våd oplevelse, når du kommer 

til foråret igen. Jeg lukker altid for hovedhanen, når jeg forlader 

sommerhuset, også om sommeren og selvom jeg kommer igen week-

enden efter. Så er man på den sikre side😊 

 

Sommerhuse under 50 m2 

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at nogle grundejere er af den op-

fattelse, at der ikke skal byggetilladelse til sommerhuse under 50 m2. 

Den opfattelse er helt forkert eller kreativt tolket, og den deler Lolland 

Kommune absolut ikke.  

Der skal altid være byggetilladelse til et sommerhus uanset størrelse, 

hvorimod ”små bygninger” som udhuse, redskabsskure, carporte etc. 

- op til 50 m2 samlet areal - ikke kræver byggetilladelse. 

For en god ordens skyld, vil jeg påpege, at ASG bestyrelse ikke blan-

der sig byggerier, og ovenstående skal derfor blot ses som behagelig 

info/vejledning, så ikke I får en kedelig oplevelse med kommunen 

vedr. jeres byggerier.  

Bonusinfo: Husk at afstand til skel er 5 meter for sommerhuse og 

annekser og 2,5 meter for skure, udhuse etc.. 

Læs mere her:  

https://www.lolland.dk/borger/bolig/byggeri/generelt-om-byggeri  

 

Områdets fremtoning 

Jeg er bekendt med, at ikke alle vedligeholder deres matrikler ens, 

hvorved der også er stor forskel i områdets fremtoning – og heldigvis 

for det, da det ville være kedeligt, hvis alle grunde var ens. 

I løbet af sommeren har jeg snakket med mange endagsturister, som 

alle har udtalt, at Askø generelt – også i sommerhusområdet – er den 

flotteste og bedst vedligeholdte ø, de endnu har besøgt, og meget 

pænere end vores naboøer, som vi gerne sammenligner os med. 

Det er rigtigt dejligt at få bekræftet, at vi har et velfriseret område, 

dog med plads til natur, biodiversitet og ikke mindst forskelligheder.  

https://www.lolland.dk/borger/bolig/byggeri/generelt-om-byggeri
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Hunde uden snor 

Dette er desværre også et tilbagevendende indslag, og hvis du ikke 

har læst videre end til overskriften, så er det nok fordi du ikke har 

hund, eller fordi du har dårlig samvittighed. 

Flere hundeejere har faktisk kontaktet mig, da de føler sig utrygge, 

ved at færdes i sommerhusområdet med deres egen hund, og møder 

en løs hund undervejs.  

Det er muligt, at din løse hund er god som dagen er lang, og ikke gør 

nogen fortræd. Du skal bare vide, at flere på din vej – med hund i 

snor, børn og voksne – ikke har samme viden og holdning som dig, 

og derfor ser sig nødsaget til at vende om og gå den anden vej…  

Er det rimeligt, at andre skal ændre adfærd, så du kan fortsætte med 

at overtræde hundeloven? Nej vel!!  

Tænk over det næste gang du er dig selv og din hund nærmest. 

 

Bedste hilsner 

Formand Per Skov Madsen 

 

 

Er du ny? 
 

Hvor fører dit tagnedløb hen?  

Dette emne har jeg tidligere berørt, og 

fordi omsætningen af sommerhuse har 

været ekstrem de sidste år, vil jeg atter 

hejse et flag, så nye sommerhusejere 

også er orienteret. 

 

Tagnedløb og andre afløb med overfladevand må ikke være koblet på 

kloakledningen, da de store mængder vand udvasker og ødelægger 

biologien i rensningsanlægget.  

 

Derimod må tagnedløb hellere end gerne kobles på områdedrænet, 

som netop er beregnet dertil, men kan også tilkobles egen faskine 

eller blot løbe direkte ud på jorden. 

 

Er du i tvivl om, hvor dit tagnedløb er koblet på, eller hvor du kan 

koble det på drænet, så kontakt endelig mig (formanden: 2173-3849) 

for en undersøgelse deraf samt råd og vejledning for tilkobling til 

drænet. 
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Nyt fra Købmanden 
 

 

 

 

 

 

 

Tak for en lækker sommer med sol og mange handler 

 

Så er sommeren ved at nå 

sin ende og efteråret står 

for døren. 

 

Det har været en rigtig god 

sommer og købmanden har 

været flittigt brugt af fast-

boende, turister såvel som 

sommerhusejere. Vi siger 

mange tak for en altid 

kæmpe opbakning. Åbnings-

tiderne har været lidt ind-

skrænkede, men omsæt-

ningsmæssigt klager vi ab-

solut ikke. Vi glæder os i 

hvert fald til at se regnskabet fra 2021.  

 

Som vanlig vil der være frivilligfrokost lørdag i uge 41, hvor vi håber 

at en masse frivillige vil deltage. Opslag herom vil blive annonceret i 

købmanden samt på Askø Købmands Facebook side, se her: 

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182/ 

 

Hold også øje med vores 

hjemmeside for nærmere 

info www.askoe-

koebmand.dk    

 

Vi glæder os til at se jer i 

Købmanden, også gerne 
som frivillig!  

https://www.facebook.com/groups/2340616252724182/
http://www.askoe-koebmand.dk/
http://www.askoe-koebmand.dk/
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Købmandens åbningstider i efterårsferien 

 
 

 

 

 

 

 

Købmandens åbningstider i perioden: 15. oktober til 24. okto-

ber.  

Skriv dig på efterårsferiens vagter allerede nu i købman-
den. 

 
Synes du at butikken skal holde åben om søndagen, så meld 

dig til det frivillige arbejde, og bliv ekspedient.  Der vil være 
sidemandsoplæring, indtil du er tryg ved at stå alene i butik-

ken.  
Kontakt Maria Konggaard via Facebook.  
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Askø-Lilleø Akuthjælperne – folkene bag 112 
 

 
 

Akuthjælperne på Askø 

Skulle du nogensinde komme i nød og få brug for førstehjælp og må-

ske lige frem en ambulance, skal du altid starte med at ringe 112. 

På centralen bliver du hjulpet og centralen aktiverer også de akut-

hjælpere som bor på Askø-Lilleø.    

 

De vil automatisk blive sendt ud til dig og de sikrer at du får den nød-

vendige førstehjælp, imens man venter på enten ambulancen, færgen 

eller i de meget grelle situationer helikopteren.  

 

Akuthjælperne har fået en udvidet førstehjælpsuddannelse og er 

blandt andet uddannet i at: 

 give dig hjerte/lunge redning 

 give ilt og bruge hjertestarteren 

 give indsprøjtning ved et allergisk tilfælde 

Akuthjælperne er i kontakt med alarmcentralen imens behandling 

foretages.  Dette er en tryghed, som du som sommerhusgæst ydes, 

når du er på øen.  

 

Akuthjælperne får uddannelse via Regionen og en gang årligt er der 

uddannelse og opdatering af hjælperne her på Askø. Som billederne 

viser, havde vi kursus i denne måned, afviklet ude i det gode vejr.  

Det er fastboende, som er blandt akuthjælperne. Vi håber du aldrig 

skal opleve os i den rolle. Du ønskes et godt og sikkert efterår. 

VH/Akuthjælperne.   
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Nyt fra Askø kirke 
Kom til gudstjeneste og se Askøs smukke kirke.   

Nyt fra Askø Museum 
Vidste du – at museets digitale 

arkiv (www.askø-museum.dk) nu har 

fået billeder fra elværket og fra 

begyndelsen af sommerhusud-

stykningen, samt at der de sidste 

2 måneder har været 521 besøg? 

Vil du vide mere, så kontakt 

bent.hansen@mail.tele.dk 

Eller pr. tlf.: 28198209, 

61686353 eller 24276536 

  

http://www.askø-museum.dk/
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En cykelturist kom forbi – Hør historien her: 
 

Jeg har med stor fornøjelse introduceret Askø for mine gud- og bør-

nebørn.  

 

Børnene er mellem 6 

og 9 år, og bor hhv. 

i Vordingborg, Næstved 

og på Amager.  

 

De holder altid af at 

besøge mig i Sakskø-

bing, og jeg nyder at 

planlægge små sjove 

udflugter. 

  

I år fik jeg ideen om Ø 

ture. Børnene fik fornøjelse af færgeturen, en fin lille færge, rolig 

overfart, venligt personale, tilpas tid og mulighed for at nyde den 

medbragte drikkelse om bord.  

 

Vel fra borde var målet Købmandsbutikken. Det er ad tre omgange 

jeg har gået turen, og børnene, ja de havde løbehjul med, så det – at 

der ikke er meget trafik - gav frihed til at suse, dreje, stoppe op og 

snakke.  

Vi er altid blevet taget godt imod i butikken og behandlet godt af dem 

vi har talt med.  Den ene gang hvor butikken var lukket, bød en ven-

lig beboer skråt overfor på kakao/kaffe og ostemadder.  

Dejligt at få varme og energi før 

tilbageturen mod færgen. TAK til 

den venlige kvinde.  

En anden gang nød vi medbragt 

mad ved det hyggelige gadekær, og 

en tredje gang var der tid til at bade 

og snorkle ved den lille strand langs 

lystbådehavnen.  

Super Ø er Askø. 

 

Med dette lille indlæg vil jeg blot 

takke for dejlige oplevelser i lokalområdet.  

Frisk hilsen Ulla Fæster 😊 
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Nyt fra Sejlklubben – Havnehuset 
 
Lørdag den 06. november Kl. 11:15 er der 
Standerstrygning i Askø Sejlklub og alle er 
velkomne.   
For de tilmeldte medlemmer er der skøn-
ne gule ærter med forskellig slags kød, 
grisehaler, en øl og en dram eller to for 
medlemmer i Havnehuset.  Medlemmers 
ledsagere er meget velkomne til at spise 
med for 100 kr. pr. person. 
Tilmelding til spisningen skal ske senest d. 
30. oktober til askoesejlklub@gmail.com – 
Bemærk der er kun plads til 30 personer. 

Fest og glade sommerdage 
I juli havde Beboerforeningen arrangeret en dejlig aften med grill og 

levende musik.  

 
 

37 tilmeldte stod og nød en ”before”, da de to cykelturister Lars og 

Kirsten fra Skanderborg kom forbi og spurgte, om de måtte ”crashe” 

vores fest og overnatte i vores shelters. I bedste Askø-ånd, blev de 

straks inviteret indenfor og deltog i arrangementet.  

 

Fortsættes næste side ->  

mailto:askoesejlklub@gmail.com
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Redaktionen benyttede muligheden for at interviewe de to turister, og 

Lars og Kirsten svarede velvilligt på vores spørgsmål.  

 

Du kan læse interviewet her: 

 

”Hvad fik jer til at vælge at besøge Askø?” 

L & K: ”Vi har tidligere besøgt Askø og bemærket hvor velegnet øen 

er til cykelturisme - så vi måtte bare tilbage igen”.  

 

”Hvordan fandt I relevant information om Askø?” 

L & K: Det var ganske nemt - vi Googlede ”Askø” og fandt meget re-

levant og brugbart materiale. Endvidere kan vi godt lide at være tæt 

på vandet - og det må man jo sige vi er på Askø.  

Vi er blevet helt utrolig godt modtaget og folk er meget interesserede 

i at snakke. Lidt sjovt kan man sige - at vi måske er blevet opmærk-

somme på muligheden for at bo på en ø! Men også at det ”koster” 

noget - som i at man må have noget at byde ind med. 

 

”Nu har I besøgt andre øer - hvad tænker I, der er fordelen ved 

Askø?” 

L & K: ”Fordelen ved Askø er størrelsen, den er overskuelig”.  

 

”Hvad tænker I om, at der ikke er cafeer?” 

L & K: Det gør ikke noget - for mit eget vedkommende søger jeg stil-

heden.” 

 

”Vil I anbefale andre at besøge øen?” 

L & K: ”ja, bestemt. Vi er optaget af fællesskabet, naturen - og det at 

man kan være på noget der opleves meget anderledes - selvom fast-

landet er meget tæt på…” 

 

Efter denne hyggelige 

dialog - takkede vi 

for at Lars og Kirsten 

ville dele deres ind-

tryk med os mens 

musikken fortsatte og 

myggene dansede på 

alles ben  
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Hvad sker der på øen når jeg er kørt hjem? 
Har du nogensinde tænkt over hvad der sker på Askø-Lilleø når du er 

kørt hjem?  - Der bor faktisk ca. 50 mennesker på Askø-Lilleø, og de 

er myreflittige. 

 

Her er et udpluk af hvad redaktionen ved der kommer til at ske på 

øen de næste par uger: 

 

I skrivende stund plukkes – og 

køres der æbler på og fra 

Askø-Lilleø. Frugt og vinavler 

Hans Lund har udtalt, at det er 

længe siden høsten har været 

så fin og god som den er i år. 

Travlheden ses også hos bøn-

derne som snart skal i gang 

med at pløje jorden. 

 

Hver uge bliver der på vores Rensningsanlæg foretaget prøver og 

kontroller, hvilket er et lovkrav, for at undgå nedlukning af vort an-

læg. Bestyrelsen planlægger, at invitere grundejerne til åbent hus på 

anlægget, så du kan se hvordan processen er, og hvad dine penge 

går til. Mere om det senere. 

 

D. 2. oktober tager medlemmer af beboerforeningen, på bustur til 

Gedser og går på opdagelse i området. Læs om arrangementet på: 

https://askoe.dk/ 

 

D. 5. oktober besøger 3Ø-projektet Askø-Lilleø. 3Ø-turismestrategi 

projektet nærmer sig sin afslutning og i den anledning er der ø-hop 

mellem de tre øer, Askø, Fejø og Femø. Vil du læse mere om dette så 

se https://3ø.dk/ 

 

https://askoe.dk/
https://3ø.dk/

