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Bestyrelsen 2022-2023 
Formand   

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

 

Næstformand   

Ove Munch Ovesen 5358-1245 ove@munchovesen.dk  

 
Kasserer   

Susanne Landt 2222-6923 kasserer@askoe-nyt.dk  

 

Sekretær   

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

 
Bestyrelsesmedlem   

Henrik Pallesen   

 

Suppleanter   

Laurits Sørensen 2117-7571  ls@lsracing.dk 

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 bl.a. læse om... 

 

Arrangementer i Kirken, nyt fra Askø Mu-

seum og om vores nye fitness-bane. 
 

I ønskes alle en rigtig god Jul og kom 

godt ind i det nye år 

 

Mail: info@askoe-nyt.dk 

Web: askoe-nyt.dk 
 

Deadline for næste blad er 1. marts 2023 

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

Årstidens sang  

Vinteren banker på nu, og med vinter kommer sne – måske…. 
Da det er længe siden, vi har haft de helt store sne-udfordringer, og 

da der er kommet mange nye til i sommerhusområdet, vil jeg kort 

fortælle, at snerydning kun bliver foretaget på de kommunale veje 

samt de to stamveje. Stikvejene er altså et fælles projekt, som vi kan 

gå og hygge os med – det giver også varmen       

 
Bænk på badebroen 

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet, at indkøbe og op-

sætte en bænk på badebroen. Status på bænken er nu, at den er ind-

købt og ankommet til Askø, men at bestyrelsen har besluttet at vente 

til foråret med at montere den. Dette af hensyn til at minimere be-

lastningen af broen under vinterens storme. 
 

Æbletræer ved cykelbroen 

Ligeså blev det også besluttet, at indkøbe og plante fire æbletræer 

ved cykelbroen over kanalen. Disse er også indkøbt, og mangler nu at 

blive plantet, men før det kan gøres, skal vi lige have den sidste tilla-

delse i hus – men det er forventeligt blot en mindre detalje. 
 

Østerhovedvej bliver (måske) snart bredere 

Jord og sten fra diget langs Østerhovedvej har over tid ”sneget sig” 

længere og længere ud over asfalten, og gjort vejen smallere, og som 

beskrevet i sidste Askø-Nyt har Lolland Kommune indvilget i at gøre 

noget ved problemet. 
Det var planlagt til uge 43/44, men som man kan se, er der ikke sket 

noget endnu. Kommunen er rykket for at få det udført, men jeg tæn-

ker, at det nok først bliver til foråret – så vi må væbne os med tålmo-

dighed så længe.  
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Nyt fra Kirken 
Udover de planlagte gudstjenester, 

vil der blive afholdt Juletræsfest for 

alle på Askø-Lilleø, så kom og vær 
med til en hygge aften på Askø 

Præstegård. Alle er selvsagt vel-

kommen og det er ganske gratis. 

 

Det sker den 3. juledag (tirsdag d. 

27. december) kl. 19:30 
 

På glædeligt gensyn!   

MVH/ Askø menighedsråd 
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Foto: Henriette Pedersen Nyt fra Købmanden 
 

 

 
 

 

En kærlig jule- og nytårshilsen fra Askø Købmandshandel.  

2022 har været et år med økonomiske udfordringer grundet Corona 

eftervirkninger, krigen i Ukraine og derved inflation.  

Elpriserne steg og steg og det lille overskud vi 
havde, i 2021 var brugt i løbet af årets første 3 må-

neder.  

Bestyrelsen meldte hurtigt ud, at vi havde behov for 

hjælp til at komme igennem krisen - og det fik vi. Vi 

er meget taknemmelige for, at I har købt en masse andelsbeviser, 

hvilket har gjort at målet er nået. 

Tusinde tak til jer alle for jeres støtte, og at I fortsat handler så me-
get i købmanden.  

 

Vi nu har kontrol over situationen i købmanden, og vil til næste år 

lave en masse arrangementer for jer. For hvad ville Askø/Lilleø være 

uden en købmand? 

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.  
Se julens og nytårets åbningstider på www.askoe-koebmand.dk 

http://www.askoe-koebmand.dk/
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Nyt fra Beboerforeningen 
Tak for 2022 – og på gensyn i 2023 

Askø-Lilleø Beboerforening ønsker hermed alle medlemmer en glæde-

lig jul og et godt nytår.  
Bestyrelsen takker for den store opbakning som der har været til vo-

res spisearrangementer her i efteråret, hvor der er kommet nye med-

lemmer til.  

 
Samtidig var der også stor opbakning til julebanko, hvor mange gik 

hjem med flotte præmier.   

 

Vi håber på et godt 2023, hvor der også bliver mulighed for mange 

medlemsarrangementer.   

Glædelig jul fra bestyrelsen  

Nyt fra Askø Museum 

Vidste du, at museet er ved at færdiggøre et 
hæfte på 52 sider der beskriver historien for 

Askø og Lilleø? Vi har nu sponsorater på plads 

til at dække udgifterne til tryk af mindst 150 

stk. så alle indtægterne ved salg kan deles li-

geligt mellem Askø Købmand og Askø Museum. 

I hæftet vil du bl.a. finde svar på, hvem der 
bosatte Lilleø, hvor, hvornår og hvor de kom 

fra, hvornår det har brændt på Askø-Lilleø og 

meget mere. Så glæd dig til hæftet, og til mu-

seet igen kan besøges til foråret. I mellemtiden kan du besøge 
www.askø-museum.dk 

  

http://www.askø-museum.dk/
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Fitnessbanen er nu en realitet 
Hvis man har været forbi legepladsen indenfor den sidste måneds tid, 

har man kunnet se eller prøve vores nye fitnessbane, som nu står helt 

færdig.  
Idéen til udendørsfitness udsprang fra Kåre (AS-146), som sammen 

med Sune (AS-252) har deltaget aktivt i undersøgelses- og beslut-

ningsfasen.  

Bestyrelsen har fremskaffet tilladelse fra Naturstyrelsen samt tilskud 

på hele kr. 244.000, - fra Landdistriktspuljen, som svarer til det fulde 

beløb for det samlede projekt. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Den afgravede jord er lagt som en fin lille forhøjning, som man f.eks. 

kan benytte til kolbøtter, kælkebakke, udsigtshøj eller hvad fantasien 

nu kan komme på.   

Grundet årstiden og de få sommerhusgæster på øen, er der ikke gjort 
det store ud af ibrugtagningen, men mon ikke vi finder en lejlighed til 

det her til foråret? 
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Bruger du dit køle-fryseskab om vinteren i 
uopvarmet sommerhus? 
 

Hvis du kan svare ja til dette, kan det betale sig at læse videre! 

 
Mange køle-fryseskabe har kun én termostat, og den 

sidder i køleskabet. Det betyder, at når temperaturen i 

rummet falder til under 5° C, slukker termostaten i 

køleskabet for kompressoren, fordi den opfatter det, 

som om den ikke behøver at bruge energi på at køle 

indholdet bag lågen.  
 

Skal fryseren holde temperaturen på -18° C, er det dog nødvendigt, 

at kompressoren kører indimellem, men det gør den ikke, da det er 

køleskabstemperaturen på +5°, som styrer kompressoren. 

 

Har du derfor et køle-fryseskab med kun én termostat, skal du være 
ekstra opmærksom på ikke at lade det stå i et uopvarmet rum, da det 

kan ødelægge dine frostvarer. Det kan f.eks. være et problem i dit 

sommerhus, som ikke benyttes i vinterperioden eller blot står uopvar-

met i nogle uger. 

 

Hvordan ved man så, om der kun er en 
kompressor i sit køle-fryseskab? 

Udover at det står brugsanvisningen, kan 

man se om der er to indstillingsmuligheder 

– en til køleskab og en til fryser. 

Hvis der kun er én indstillingsmulighed, er 

der kun én kompressor. 
 

Det er møg ærgerligt at komme ned til en 

optøet fryser, så hvis du ikke er sikker på 

hvordan dit køleskab fungerer, bør du en-

ten tømme din frostboks når du forlader 

sommerhuset, eller også skal du investere 
i et køleskab med to kompressorer eller en 

separat kumme/skabsfryser.  

 

Blot et godt råd belært af bitter erfaring. 

 

 


