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Deadline for næste blad er d. 8. september 2017 

Denne gang kan du læse om... 
 
opdatering på ASG’s 50 års jubilæum, 
sommerens åbningstider hos købmanden, 
Askø-Lilleø Turismedag, den berømte ar-
bejdsdag og om nye færgetakster uden 
for højsæsonen. 
 
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 
 
Annika Bondehøj 
Mail: info@askoe-nyt.dk / web: askoe-nyt.dk 
Tlf. 25 15 88 84 
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 
 
Årstidens sang 
Skal, skal ikke – skal, skal ikke... flere gange har vejret gjort tilløb, 
men foråret har ikke rigtigt vist sig fra den gode side i år. De gode 
dage har der været langt imellem, men nu banker varmen på døren 
sydfra, og jeg krydser fingre for en god sommer. 
 
Jubilæumsfesten 
Jeg glæder mig rigtigt meget til d. 17. juni, hvor vi festligholder for-
eningens 50 år jubilæum. Vi har fået mange tilkendegivelser om 
deltagelse og enkelte donationer, men for at give festudvalget de 
bedste forberedelsesbetingelser, skal der tilmeldes og betales. Ven-
ligst se opfordring dertil på side 4-5. 
 
Bjørneklo 
I takt med forårets kommen pibler det op af jorden, hvor ikke al 
slags flora er lige velkommen. Flere grundejere har rettet henven-
delse omkring bjørneklo på nogle matrikler, og Jeg har været i dia-
log med Lolland Kommune herom. De kan ikke umiddelbart hjælpe, 
men henviser til dialog og alternativt til politianmeldelse. Sidst-
nævnte metode er jeg ikke tilhænger af, og vil hermed opfordre 
alle til at gennemgå jeres matrikel minutiøst for denne invasive 
plante.  
I kan læse mere på: https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Ska-
dedyr-og--vaekster/Kaempebjoerneklo  
 
Mange nye grundejere 
Sidste år havde ASG den største omsætning af sommerhuse og 
grunde i mange år, og det ser ud til at fortsætte i 2017, hvor 
mange bliver solgt med ganske få liggedage, hvis prisen er god 
nok.  
Jeg byder hermed jer alle velkommen, og vil i samme omgang be-
klage, at foreningens ”Deklaration” og vedtægter på www.askoe-
nyt.dk ikke er helt synkroniseret med nye vedtægter og retningslin-
jer i Lolland Kommune.  
Dette arbejder vi på at rette op på, og skulle der være en grund-
ejer, som har indsigt hertil, så tager vi meget gerne imod en hjæl-
pende hånd. 
 
God jubilæumsfest og sommer til jer alle ☺☺☺☺ 
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Nyt fra festudvalget:  
ASG’s Jubilæumsfest den 17. juni 2017 
 
Jer, som er med på Facebook, har set de løbende opdateringer om 
jubilæumsfesten, men vi fornemmer ikke helt, at vi har den opbak-
ning vi havde regnet med. 
 
Det går meget trægt med tilmeldingerne/indbetalingerne, og i dag 
(den 15/5-17), hvor indlægget her er sendt til AskøNyt, står vi til 
en aflysning, og det håber vi selvfølgelig ikke, at vi skal ud i. 
 
Vi skal lige pointere, at det IKKE er muligt at tilmelde/betale ved 
indgangen, da vi har en forpligtende aftale med leverandøren af 
mad. Prisen er for alt, på nær drikkevarer og kage til kaffen, og 
husk, at familie med tilknytning til grundejere er også meget vel-
komne. 
  
Priserne er: 
- Voksne kr. 200,- pr. person 
- Børn 5 til 12 år kr. 100,- pr. person 
- Småbørn 0 til 5 år gratis 
  
Tilmelding og betaling skal ske til kontonummer: 
0400  4022063133 (af hensyn til de medlemmer, der ikke er på fa-
cebook, men først ser tilmeldingen nu, er fristen rykket til d. 5. 
juni, men I må meget gerne tilmelde/betale tidligere).  
  
Der er også brug for hjælpere til: 

- Udfærdigelse af æresport (som skal markere indgangen til 
festpladsen) 

- Hjælpere til ølsalg, kage- og kaffebod. 

Der er udvist interesse for at kombinere jubilæumsfesten med et 
lille loppemarked. Der har været ganske få henvendelser om at få 
et ”stadebrev”, hvilket er nødvendigt, da vi har begrænset plads til 
rådighed. Stadebrev fås hos Gitte (gittelykkebo@gmail.com) 
  
Festudvalget har lagt sig meget i selen, for at få sat en festlig dag 
sammen. Der er arrangeret en sjov og lærerig skattejagt, som 
sender deltagerne på en tur rundt i området for at svare på spørgs-
mål om Askø og Lilleø. Vi skal kæmpe med tovtrækning, løbe 
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sækkevæddeløb, bryde i 
SUMO-dragter, og endelig har 
vi vores STORE bagedyst. Me-
nuen består af helstegt patte-
gris med en masse god tilbehør 
– dertil salg af fadøl og god vin. 
 
Det kan kun blive en god fest, 
så nu må vi stå sammen og 
bakke op om vores fællesskab  
i foreningen.  
 
Har du spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte festudval-
get, som består af: 
- Lone Skov Madsen AS 163, tlf. 24 62 47 57, eller 
- Gitte Lykkebo, AS 60, tlf. 40 59 22 57.  
  
Bedste hilsner fra 
Gitte og Lone 
 
 
Ø-kontaktudvalget 
 
Ved at læse de lokale medier ses det ofte, at medlemmer af ø-kon-
taktudvalget er aktive. Ø-kontaktudvalget har eksisteret siden 
1970’erne og vælges hvert fjerde år samtidig med valg til byrådet. 
Der afholdes 4-8 møder om året. Underudvalg under Ø-kontaktud-
valget er et fartplansudvalg og et samarbejdsudvalg. Ø-kontaktud-
valget kan ikke ”bestemme”, men kan komme med forslag, rettel-
ser, og lignende.  
 
I Lolland kommune er der syv repræsentanter: Tre fra Fejø, to fra 
Askø-Lilleø og to fra Femø samt to byrådsmedlemmer, der samtidig 
er medlemmer af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.  
 
Askø-Lilleøs repræsentanter er Jørgen Gosmer og Inger-Lise Peder-
sen. Disse holder informationsmøder efter behov. Har man emner, 
som man ønsker taget op, kan man altid kontakte Jørgen og Inger-
Lise.  
 
Kilder: askoe.dk/lolland.dk/Inger-Lise Pedersen 
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Nyt fra købmanden 
 
Askø Andels Købmandsbutik – hvad er det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er solgt rigtig mange huse på Askø det sidste års tid og dermed 
kommet mange nye mennesker til vores ø. Derfor vil jeg beskrive, 
hvad Askø Andels Købmandsbutik er. 
 
Askø Andels Købmand er som ordet siger en andelsbutik. En andel 
kan købes i butikken for 1.000 helt almindelige danske Kroner. 
Længere ude på landet er vi dog ikke. 
 
Butikken drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Der er mange 
opgaver, som skal løses. Der skal købes og hentes varer, sættes 
priser på, fyldes på hylder, tjekkes datoer, bages morgenbrød osv. 
osv.  
 
Vi har heldigvis nogle dygtige mennesker (det er ikke mig), der 
hjælper rigtig meget i dagligdagen; men vi har også brug for hjælp 
derudover. 
 
Jeg selv har nydt at passe butikken engang i mellem. Jeg har lært 
meget om øen og øens historie på den måde. Tænk, der har været 
en jordemoder herovre engang. Det har vi ikke brug for mere. Yng-
ste fastboende på Askø/Lilleø er vist snart over den fødedygtige al-
der. 
 
Jeg kan godt have travlt i butikken og alligevel slappe af, for folk på 
Askø har næsten altid god tid. Folk er venlige og forstående i til-
fælde af, at jeg laver fejl. Det sker. Tro mig.   
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Foto: Annika Bondehøj – en blæsende forårsdag på Askøfærgen 

Jeg nyder at bidrage til vores fælles butik. Du skulle prøve det. 
Meld dig i butikken. Alle får hjælp til at komme i gang, og vi genop-
frisker gerne, hvordan kasseapparatet fungerer (det glemmer jeg 
også i løbet af vinteren). Der er ingen svære opgaver, for dem la-
der vi Tordenskjolds soldater om. Man skal være 16 år for at stå 
bag kassen, men ingen kommenterer det, hvis du er et par år æl-
dre ☺ 
 
Bestyrelsen har valgt at dele dagens åbningstiden i to i skolernes 
sommerferie. Butikken vil være åben kl. 11.00-13.00 og igen kl. 
15.00-17.15 på hverdage. Der er altså tale om to-timers vagter (+ 
det løse).  Det kan de fleste klare.  
Man må stadig gerne tage hele åbningsdage, hvis man har lyst, og 
ligeledes tage familien med så det er et ”familieprojekt”. 
Se sommerens åbningstider i løsarket, der følger med bla-
det.  
 
Vi glæder os til en ny sæson med nye som gamle ansigter i butik-
ken ☺ Besøg os også gerne på www.askoe-koebmand.dk 
 
Til slut vil jeg lige nævne, at brød bestilles dagen før i butikken. 
Mød op eller ring på tlf. 54 71 00 03 
 
Vil du hellere bestille på mail, skal det ske tre dage før på askoe-
koebmandshandel@gmail.com 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Formand Birgit Klausen 
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Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt postnummer 
Askø-Lilleø fik ifm. det sene-
ste postforlig sit eget post-
nummer gældende pr. 1. maj. 
Fremover skal breve og pak-
ker til Askø og Lilleø forsynes 
med 4942 Askø i stedet for 
4930 Maribo. Husk det, når 
ferieavisen flytter med ☺  

Folketal  
Danmarks Statistik har nu 
udsendt befolkningstallene 
for øerne gældende pr. 1. ja-
nuar 2017. På Askø-Lilleø 
har der desværre været en 
nedgang i antallet af fastbo-
ende fra 46 i 2016 til 40 ved 
indgangen til 2017.  
Det er desværre ikke et 
usædvanligt syn, idet der i 
statistikken er nedgang eller 
stilstand i befolkningsantallet 
på 20 ud af 27 danske små-
øer.   

Færgetakster 
Som følge af principperne 
om ”Den blå landevej” ned-
sættes færgetaksterne to 
gange i 2017, først i perio-
den d. 13. maj til d. 23. 
juni og igen d. 7. august til 
d. 22. oktober.  
Taksterne nedsættes med 
21% gældende for personer, 
personbiler, campingvogne, 
motorcykler, mv. Læs mere 
og se de eksakte priser på 
www.lollandfaergefart.dk  

Beskæring af hegn og 
hæk 
”Hvert træ nu pranger med 
sit løv, og jorden dækker til 
sit støv med sommergrønne 
klæde…” Som der beskrives i 
denne salme er vi nu gået 
ind i en tid, hvor alt gror flit-
tigt. Det er vigtigt, at de så-
kaldte brandbælter på stam-
veje, stikveje og Kærligheds-
stien beskæres efter gæl-
dende retningslinjer. Ligele-
des må haveaffaldet ikke 
henlægge i bunker i haven af 
hensyn til brandsikkerheden, 
men skal afleveres på con-
tainerpladsen.      
Læs beskæringsregler på 
www.askoe-nyt.dk/hegn-og-
haek eller kontakt bestyrel-
sen for nærmere informa-
tion. 

Grisefest 
Traditionen tro holder Køb-
manden igen grisefest. I år 
foregår det lørdag d. 5.  
august, billetter købes i bu-
tikken. Spørg i butikken hvor-
når billetterne kommer i salg, 
eller følg med på  
www.askoe-koebmand.dk  
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Askø-Lilleø Turismedag d. 24. juni 

Igen i år har arrangørerne lagt sig i selen for at præsentere et 
spændende program, der er lige aktuelt uanset om du er turist, 
øboer eller fritidshusejer. Hvis ikke du har deltaget før, så giv dig 
selv lov til at opleve to øer eksplodere i livlighed, farver og interes-
sante emner lørdag d. 24. juni. De første løjer starter allerede kl. 
8.00 og de sidste slutter ved 18-tiden. 

I år har man gjort et scoop ved at få den landskendte historiker 
Kåre Johannesen til at komme og fortælle om Askø og Lilleø gen-
nem tiderne. Selvom det er små øer, har der ikke været så lidt dra-
matik, og det bliver helt sikkert interessant igennem Kåres fortæl-
linger.  

Derudover er der gensyn med MHV 905 ”Askø”, der holder åbent 
skib, ligesom der er fri adgang til øens gallerier og værksteder. 
Brandbilen vises frem, museet byder indenfor og så kan du få pul-
sen op med seniordans. Bagefter kan du købe en is eller noget at 
drikke hos købmanden, der holder åbent kl. 9-16 i dagens anled-
ning.  

Du kan læse meget mere om arrangementet på www.askø-lilleø-tu-
rismedag.dk – så hvis du kender nogen, der går med en lille øboer 
eller fritidshusejer gemt i maven, så tag dem med. Der vil nemlig 
også være ejendomsmæglere på øen, der kan fortælle meget mere 
om fordelene ved at blive Askø-Lilleøbo – hel- eller deltids ☺  

 
 
 
 
 
 
 
 

 10 

Arbejdsdag i Askø Strandvig Grundejerforening 
 
Lørdag d. 10. juni kl. 10.00 mødes medlemmerne af Askø 
Strandvig Grundejerforening traditionen tro ved badebroen på 
Nordstranden.  
 
Vi starter som vanligt med en tår at drikke, imens dagens opga-
ver præsenteres. Det er sjældent noget, der strækker sig over me-
get mere end 2-3 timer. Som regel kræver det kun arbejdstøj og at 
man ikke er bange for at bruge en greb eller malerkost.  
 
Arbejdsdagen er af stor vigtighed for resten af året, for det er 
her vi rydder stranden til sommeren, maler badebroen, så den hol-
der længere, slår græsset ved vores driftsbygninger, fjerner ukrudt 
og klarer alt forefaldende arbejde. Bestyrelsen kan nå meget på et 
år, men de kan ikke nå det hele, så dét arbejde medlemmerne læg-
ger på arbejdsdagen er afgørende for, at vi ikke skal købe ydel-
serne i byen med kontingentstigning til følge.  
 
For et par år siden knækkede vi kurven og oplevede en stigning af 
deltagere. Det er rigtig godt og nødvendigt, og jo flere, der delta-
ger, jo mere kan vi nå for at forskønne området.  
 
Tag gerne børnene og bedste med. Arbejdet tilpasses det du 
kan, og det plejer at være en hyggelig dag, hvor man kommer tæt-
tere på de andre fritidshusejere. Hvem ved, måske finder børnene 
nye legekammerater? 
 
Efter arbejdsdagen kan det godt ske, at man finder sammen i en 
spontan fællesspisning. Det er set før ☺ 
 
Mød op og gør Askø Strandvig Grundejerforening sommerklar ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Finn Bye – fra arbejdsdagen 2015 
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Kom i kontakt med bestyrelsen på facebook 
 
Bestyrelsen vil gerne være tilgængelig, hvilket vi er på mails og te-
lefon, via nyhedsbrev, her i AskøNyt og selvfølgelig på askoe-
nyt.dk. 
 
Men for at fuldende rækken har vi opstartet en                -gruppe, 
der hedder  

Askø Strandvig Grundejerforening 
 
Den er åben for alle medlemmer af Askø Strandvig Grundejerfor-
ening, der måtte være på facebook.  
 
Formålet er, at du hurtigt kan komme i kontakt med bestyrelsen. 
Her har du mulighed for at give din mening til kende, ligesom be-
styrelsen vil slå begivenheder og emner op, som er almen interesse 
og skal hurtigt ud til medlemmerne. 
Ingen emner er for store eller små - hold blot en sober tone ☺ 
Bemærk dog, at gruppen ikke er beregnet til salg, køb, udlejning 
eller på anden måde reklame for en virksomhed, mv. – her henvi-
ses til en af de andre facebookgrupper relateret til øerne.  
 
Emner, der er aktuelle i gruppen lige nu: 

• Tilmelding til jubilæ-
umsfesten 

• Opdaterede åbningsti-
der fra købmanden 

• Forårets særsejladser 
 

• Efterlysninger 
• Nyt fra Ø-kontaktud-

valget 
• Og meget mere… 

 

Her finder du den opdaterede viden om din ø, inden den kommer 
ud andre steder.  
 
Når du alligevel er inde at melde dig til, så tjek følgende grupper ud 
på facebook: 
 
 
 
 
 
 
 

• Askø & Lilleø 
• Loppemarked Askø-Lilleø 
• Støt færgefarten til Askø/Lil-
leø, Femø og Fejø 

• Askø/Lilleø Aktiviteter 
 
Links findes også på askoe-nyt.dk ☺ 
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Forår på Askø – stemningsbilleder af Annika Bondehøj 
Kirsebær og ribs in spe samt færgen på vej ind en forårsaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


