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Siden sidst v/formand Per Skov Madsen
Årstidens sang
Efter en lang og varm sommer falder temperaturen nu til noget, der
ligner efterår. Nogle af jer overvejer allerede nu, hvornår der skal
lukkes af for vinteren, hvorimod andre også benytter sommerhuset i
vinterperioden, hvor det er en helt anden oplevelse at være på Askø.
Husk frostsikring
Uanset om I benytter sommerhuset om vinteren eller ej, er det altid
en god idé at frostsikre jeres installationer. Det kan gøres ved at
lukke i målerbrønden og blæse alle rør fri for vand, men det kan også
gøres med varmekabler de udsatte steder. Sidstnævnte er især at foretrække, hvis man benytter sommerhuset om vinteren, men uanset
hvad er det altid en rigtig god idé, at lukke i målerbrønden hver gang
man forlader sommerhuset.
Aflæsning af vandmåler
Når I nu har hovedet godt nede i målerbrønden, skal I også huske at
aflæse vandmåleren, hvilket skal gøres inden 6. oktober, så I undgår
et aflæsningsgebyr.
Vær opmærksom på, at gebyr for manglende aflæsning er blevet hævet fra kr. 200,- til kr. 500,- ved sidste generalforsamling.
Østerhovedvej bliver snart bredere
Som flere har erfaret og gjort opmærksom på, er Østerhovedvej blevet smallere, og ikke mindst efter det sidste store gravearbejde for et
år siden. Det er jord og sten på dige-siden, som over tid har ”sneget
sig” længere og længere ud over asfalten. Lolland Kommune er gjort
opmærksom på problemet, og de har indvilget i at fjerne jorden, så vi
igen får fuld bredde på vejen.
Fitnessbane ved legepladsen
Om ganske få uger begynder opsætning af fitnessbanen, og den
skulle gerne stå klar inden jul. Projektet er
fuldt finansieret af midler fra
landdistriktspuljen, og er til brug for
alle – også gæster og turister.

3

Nyt fra Kirken
Istandsættelsen af Askø præstegård er færdig.
Det har været en glæde at Inger-Lise og Hans Verner Lollike atter
kom til Askø denne sommer. De har skrevet en tak til alle for nogle
fantastiske uger. Denne tak er hermed bragt videre.
Det er dejligt at så mange deltager i gudstjenesterne, både fra sommerhusområdet og øboere. Alle er velkomne i kirken og ved kaffebordet i præstegården.
Kirken er åben i dagtimerne hvor mange kommer og ser kirken i løbet
af sommeren.
Askø kirke er omfattet af den opfordring regeringen og kirkeministeriet netop har udsendt om at spare på energiforbruget.
Askø menighedsråd må nu tage dette op og vi ved derfor endnu ikke
hvilke konsekvenser det kan få.
Ejvind Sørensen
Formand Askø menighedsråd
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Nyt
fra
Købmanden
Foto:
Henriette
Pedersen

Efterår
Så nærmer efteråret sig og dagene bliver kortere.
Askø Købmandshandel har gennem sommeren været vært ved en
masse arrangementer fx sommerfest, hvor Michael Gundlach brillierede i køkkenet til glæde for alle gæsterne.
Klovnene Katrine og Casper som sørgede for underholdningen til Askø og Lilleøs mindste. Der har været en kæmpe
tilslutning til KOMBARDO’s pølser og
fadøl, som Hanna og Ejlif endnu en gang
stod for.
Dronningens besøg i købmanden var en
meget stor oplevelse, som vi sent vil
glemme. Det har været en fantastisk
sæson,
hvor opbakningen har
været
enorm.
En mange tak skal lyde til alle jer
som støtter Askø Købmandshandel.

Støt købmanden
Det er vigtigt for købmandens eksistens at I handler så meget som muligt, da vi er presset med de stigende
energipriser. Vi i bestyrelsen kæmper
alt det vi kan, men vi behøver også
jeres hjælp.
Husk at købe et andelsbevis.
(kontakt Maria på mobil 2869-9776.)
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Nyt fra Beboerforeningen
Beboerforeningen har planlagt nedenstående arrangementer for deres
medlemmer. Vil du også være medlem, så kontakt formanden Marianne Pilhøj-Thomsen på mobilnr.:4042-8078.

Dronningens besøg på Askø-Lilleø
Den 31. august 2022 vil være en dag som alle på Askø-Lilleø vil
tænke tilbage på med stor stolthed, da Askø-Lilleø viste sig fra sin
bedste side, samt at solen skinnede fra en skyfri himmel og næsten
vindstille. At se den store folkemængde på havnen, som bød H.M.
Dronningen velkommen til vores 2 øer, var enestående.
Dronningen ankom i afslappet tøj, da det var et ø-besøg og hun virkede også meget afslappet i de få timer hun tilbragte på øerne. Efter
ankomsten kørte bussen til vores lille museum, hvor Anni Sørensen
viste Dronningen rundt og hvor hun var meget interesseret i historierne, som er samlet i vores lille ø museum.
Inden Dronningen forlod museet, skrev hun en autograf i gæstebogen.
Herefter gik turen til vores Andelskøbmand, hvor bestyrelsen tog i
mod og det var formand Maria Michelle Frandsen, som fortalte historien om vores Andelskøbmand.
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Andre nyheder
Landvindingslaget ”Kirkevigen på Askø”, har afholdt generalforsamling den 02.septeber, 2022 på Askø skole.
Finn Klausen fra sommerhusområdet blev genvalgt til bestyrelsen.
Den øvrige bestyrelse består af gårdejerne. Lodsejernes bidrag for
det kommende år er uændret. Reparationen af syd diget, der nu er
ved at blive udført, er mere tidskrævende end først antaget, og derfor er opgaven endnu ikke afsluttet.

Regnskabet for landvindingslaget er sendt til og godkendt af Lolland
kommune.
MVH/Formanden Ejvind Sørensen.
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ASKØ MUSEUM – I forbindelse med H.M. Dronningens besøg på
Askø-Lilleø, besøgte hun Askø Museum for at se museets billeder af
tidligere tiders medlemmer af den royale
familie. Læs mere om
museumsbesøget på
askø-museum.dk.
Museet har i øvrigt
været flittigt besøgt
over sommeren, og
hjemmesiden askømuseum.dk har været besøgt 2.991
gange over det sidste
halve år.
Den 13. november 2022 er 150 år siden den historisk værste stormflod i Østersøområdet (med 80 døde på Lolland og Falster) også
ramte Askø og Lilleø i 1872.
Læs mere om dette på Askø Museum - stormfloder.
ASKØ SEJLKLUB – har standerstrygning
Lørdag d. 29. oktober, Kl. 11:15 mødes vi på havnen og stryger flaget og sige hinanden tak for sæsonen der gik. Benyt dig af chancen
til at møde nye og ”gamle” medlemmer både til standerstrygningen
og under efterfølgende hyggelige timer i
Havnehuset.
For de tilmeldte medlemmer er der
skønne 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, såfremt der er
plads. Medlemmer har førsteret til pladserne. Tilmelding til spisningen skal
ske senest
d. 22. oktober til askoesejlklub@gmail.com
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