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Deadline for næste blad er d. 1. december 2018 

Denne gang kan du læse om... 
 
Indkaldelse til generalforsamling i ASG og 
vandværk, at det er tid for at indberette 
vand igen, kongeskibet Dannebrog’s be-
søg i farvandet, besøg af autocampere 
samt at vi atter leder efter en ny bladre-
daktør. 
 
Bladet lever ikke uden jer, der læser 
det. Har I billeder, historier og sjove episo-
der I vil dele, så tøv ikke med at skrive til 
mig  
 
Venlig hilsen (fungerende) redaktør 
 
Per Skov Madsen 
Mail: info@askoe-nyt.dk 
Web: askoe-nyt.dk 
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Siden sidst v/ formand Per Skov Madsen 
 
”Årstidens sang” 
Efteråret er på vej, og vi kan se tilbage på en lang og varm sommer 
med flere vejrrekorder, og som for Askø-Lilleø både bød på afbræn-
dings- og grillforbud samt vandingsforbud. 
Efteråret er nu så småt begyndt og vinteren nærmer sig også, hvor 
mange snart lukker af for sommerhuset, for først at vende tilbage 
til foråret. HUSK at få gjort ordentligt vinterklar, og ikke mindst at 
lukke for hovedhanen og tømme vandrørene, så I ikke kommer til-
bage til en ubehagelig overraskelse.  
 
REFA 
Det er snart et fast punkt at skrive om REFA, men det er også no-
get som fylder meget for os grundejere. Der er ikke noget mere ir-
riterende, end at komme ud til skraldespanden, blot for at konsta-
tere, at den ikke er tømt. Det kan der være flere årsager til, men tit 
er det manglende indsigt i REFA’s tømningsplaner, og dem kan I så 
finde her: www.refa.dk/REFA/Selvbetjening  
En anden årsag kan også være manglende beskæring eller vedlige-
hold af stikvejene, som vi grundejere jo selv skal sørge for. Jeg 
havde en god snak med chaufføren, som flere gange måtte opgive 
enkelte stikveje, da han enten var bange for at side fast i mudder 
eller ikke kunne komme igennem uden at ødelægge sidespejle. 
Altså… hvis I ikke har fået tømt, så tjek lige REFA’s plan på hjem-
mesiden, og gå lige en tur på jeres stikvej med en ”skraldebils bril-
ler på”, da vejens stand også kan være årsagen. 
 
Arbejdsdagen 
De seneste års lidt ”kedelige tendens” til ringe fremmøde ved ar-
bejdsdagen blev i år gjort til skamme, hvor der både var god delta-
gelse samt – som altid – godt humør og livlig aktivitet. Det var en 
rigtig god dag, som blev afsluttet med åbent hus med forfriskninger 
ved vandværket. Også her var det stort fremmøde og interesse for 
vores nye tilbygning. 
Se billeder derfra på bagsiden af bladet. 
 
Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller andre af bestyrelsens be-
slutninger, så besvarer vi meget gerne spørgsmål fremsendt via 
mail, på Facebook eller endnu bedre på generalforsamlingen.  
Vel mødt til generalforsamlingen  
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En kongelig affære. 
Tekst og billeder af Erik Dalhoff 
 
Den 7. august lidt over middag lagde Askøfærgen fra havnelejet i 
Bandholm samtidigt med, at kongeskibets chalupper sejlede ud fra 
inderhavnen med kronprinseparret og deres børn.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
De havde kurs mod “Dannebrog” der lå smukt forankret mellem 
Askø og Lindholm med Dronningen om bord. 

 
Færgens passagerer var derfor heldige at have første parket, da 
kronprinseparret sejlede tæt forbi færgen og kort efter blev salute-
ret af tre formationsflyvende 
F16 jagere i meget lav højde. 
Dannebrogs ankerplads var 
synlig fra Askø, hvorfor flere 
Askøboere havde taget turen 
til havnen for at beundre 
kongeskibet. 
 
Folketidende kunne efterfølgende 
berette, at kronprinseparret 
havde været i Knuthenborg  
under deres helt private og uformelle 
sommerferie i Danmark, hvor de overnattede 
til ankers ud for Askø. 
  
Mon ikke den kongelige familie havde en mindeværdig aften og nat 
i læ af vores øer? 
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Indrapportering af vandforbrug 
Hvert år d. 1. oktober skal du aflæse din vandmåler, og indsende 
aflæsningskortet, som udsendes sammen med dette blad.  
Du skal aflæse, selvom du ikke har modtaget aflæsningskort - det 
er ikke gyldig grund, hvis det er gået tabt i posten. Du kan se 
hvordan du får et nyt aflæsningskort på nedenstående adresse.  
Du kan indrapportere både elektronisk og via almindelig brevpost.  
Du kan læse mere om hvordan du gør på aflæsningskortet eller 
www.askoe-nyt.dk/indrapporter-vand  
 

Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standerstrygning 
Lørdag d. 03. november er 
der standerstrygning i Askø 
Sejlklub kl. 11.15.  
Efter standerstrygningen ser-
veres der gule ærter osv... 

HUSK HUSK HUSK, 
At du kan få afhentet 
storskrald af REFA ved 
matriklen, og derved und-
går du, selv at skulle 
fragte det til genbrugssta-
tionen ved Maribo eller 
endnu værre at stille det 
ulovligt på vores egen 
containerplads. 
Gå på REFA’s hjemmeside 
under ”Selvbetjening” og 
”Bestil storskrald”, så kla-
rer REFA resten.  

 
 

Vi søger (igen) en redaktør til 
Askø-Nyt 
Vi var ellers så glade for, da vi an-
noncererede Susanne som vores 
nye redaktør for Askø-Nyt. Hun har 
imidlertid trukket sig af private år-
sager, hvorfor vi desværre igen 
står uden redaktør. 
 
Opgaven er ikke uoverkommelig, 
hvis blot man har lidt kreativ sans 
og forstand på computer og tekst-
behandling. Jeg (formanden) har 
kunnet løfte opgaven, så det er 
ikke så svært 
 
Har du lyst til at prøve kræfter med 
opgaven og give bladet dit præg, 
så sidder vi klar ved telefon og 
mail, til at byde dig velkommen. 

Indkaldelse til generalforsamling 
Fredag d. 26. oktober afholder ASG 
og vandværket ordinær generalfor-
samling. 
Se vedlagte løsark. 
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15 autocampere på Ø-hop 
Askø/Lilleø havde 25. til 26. august besøg af 15 autocampere med i 
alt 30 personer, som havde lejet skolen til opholdet. Vi var sidste 
destination på deres tur, hvor de lige forinden havde været på Fejø 
og Femø.  
 
I løbet af lørdag og søndag var de på rundtur med Peter Larsen, på 
museum og i kirken med Sally, hos købmanden hvor der var arran-
geret kaffe og kage, og sidst på lørdagen indtog de en middag til-
beredt af Peter Larsen. 
 
De ville gerne høre om hvordan man kan drive en købmand på så 
lille en ø, når der ikke bor flere mennesker. De fik købmandens 
gode historie om drift ved hjælp af mange gode, frivillige menne-
sker. De var meget imponerede over det kunne lade sig gøre, og 
synes de havde fået en masse god information om livet i det hele 
taget på Askø/Lilleø. 
 

 
 
Vi fik stor ros for at have den bedste plads til deres autocampere, 
og det var bare alt i alt et rigtig godt arrangement.  
 
De tog yderst tilfredse afsted mandag formiddag med et rigtig godt 
indtryk af vores øer. 
 
Mvh. Annette Larsen 
Askø Købmand 
 
 

Foto: Annette Larsen 
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Sommerhilsen fra købmanden 
 

Sikke en sommer vi har haft i år. Sol, varme og næsten ingen regn. 
Det betyder ”istid”. Er der noget, der er besværligt at tage med 
hjemmefra, så er det is. I butikken sælger vi mange is. Grillkul 
havde folk ikke så meget brug for, men mon ikke behovet kommer 
igen? 
 
Det er fedt at fortælle folk ude i ”verden” at vi har en andelskøb-
mand på frivillig basis på Askø. Nu med 8 år på bagen. Mange bli-
ver imponerede. Det kan jeg godt forstå. Det er fantastisk, at det 
kan lade sig gøre. Det kan det også kun ved hjælp af ”Torden-
skjolds soldater” og alle os, som hjælper indimellem. Og så kun-
derne, naturligvis. Det hele hænger sammen som ærtehalm.  
 
Det er svært at forstå, men sommeren holder op engang. Så har vi 
ikke længere brug for så mange is. Heldigvis sælger vi også mange 
andre ting i butikken. Husk at støtte op om butikken. Den er guld 
værd for øen. 
 
Se åbningstiderne på vores hjemmeside. 
 
Vi ses i butikken. Jeg som kunde, du bag kassen, eller omvendt. 
Det betyder ikke noget, bare vi ses i butikken. 
 
På bestyrelsens vegne 
Birgit Klausen, Formand for herlighederne 
 
 
 
 
 
 

”Alternative” mærkedage i oktober 
04. Kanelbollens dag 
05. Smilets dag 
11. International Pigedag 
20. Den Store Bagedag 
27. International Bamsedag  8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billeder fra arbejdsdagen 
Fotos af Lone Skov-Madsen 
 


