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Ø-livet fik Gitte Sørensens indre 
iværksætter til at blomstre. Fra at 
være sygeplejerske skriver hun nu 
gedeavler og logi-vært på visitkortet. 

Da Gitte Sørensen i 2002 fik job som 
sygeplejerske på den sydfynske ø, 
Avernakø, var hun fuldt bevidst om, at 
det ikke var et typisk karrierevalg. Men 
hun ville prøve ø-livet. Det gik fint, og på 
øen mødte hun oven i købet Erling, som 
hun i dag deler tilværelsen med. Med 
tiden fik Gitte dog lyst til at skifte spor, 
og hun stoppede som øens sygeplejerske. 

Drømmen om egen virksomhed
I dag er Gitte gede- og kaninavler, og 
som det seneste også indehaver af et Bed 
& Breakfast. Hun arrangerer guidede ture 
på Avernakø og i samarbejde med land-
mænd på øen kan hun tilbyde måltider 
baseret på øens råvarer suppleret med 
fynske specialiteter. Gittes mantra er, at 
der ikke skal være langt fra jord til bord. 
Gitte mener, at ø-livet i sig selv har været 
katalysatoren, der har fået hende til at 
springe ud som selvstændig.
 „Jeg tror, det er det overskuelige sam-
fund og roen, der inspirerer til at forfølge 
sine drømme. Selvom jeg synes, at jeg 
lever et meget travlt liv på øen, så er der 
alligevel den ro der gør, at man kommer 
mere i kontakt med sine drømme. I mit 
tilfælde er det blevet et liv som selvstæn-
dig, hvor jeg nyder det, jeg sætter aller-
mest pris på. At arbejde med dyr og give 
folk en god oplevelse“.
 Gittes virksomhed er ikke en guldgru-
be, men følelsen af fod under eget bord 
er uvurderlig, mener hun. Hun afsætter 
primært sine produkter fra øen, for hun 
er principfast, når det handler om at der 
ikke skal være langt fra producent til 
kunde. 
 Hendes varer kan dog også findes 
i Odense og i en lille foreningsbutik i 
Dyreborg, ligesom Gitte er flittig deltager 
på fødevaremarkeder. Hun er stolt af, at 
hendes gedekød har været efterspurgt af 
hoffet, men allermest glad er hun, når 

hun er med til at give Avernakøs besø-
gende en god oplevelse eller når hun får 
ros for sine produkter af almindelige kun-
der. Andre har da også fået øje for Gittes 
initiativ. Hun fremhæves af Erhvervs- og 
Byggestyrelsen som en rollemodel for 
kvindelige iværksættere.

Ø-livets særegenhed
Nu er livet på landet ikke en frem-
med størrelse for Gitte. Hun flyttede til 
Avernakø fra en lille landsby mellem 
Svendborg og Faaborg. Alligevel er der en 
forskel på livet i en landsby på fastlandet 
og livet på en ø.
 „Der er færgen til forskel. I en landsby 
på fastlandet er der intet liv i dagtimerne, 
fordi næsten alle pendler. På en ø er vi 
omgivet af havet og kan ikke bare komme 
væk, når vi lige har lyst. Vi er en del af 
et tættere skæbnefællesskab. På en ø må 
man være bevidst om, at vi interesserer 
os for hinanden, på godt og ondt. Det er 
oftest en naturlig og positiv interesse, og 

man kan da også sagtens være privat på 
en ø. Men det er klart, at ikke alle trives 
med det lille tætte samfund. Det er et 
spørgsmål om temperament“. 
 Gitte føler ikke, at hendes tilværelse 
på Avernakø har ødelagt kontakten med 
familie og gamle venner. Hun har dog så 
rygende travlt i sommersæsonen, at der 
må de komme til hende. Men i de mere 
rolige vintermåneder pakker hun tasken 
og er ivrig gæst hos familie og venner.
    Claus Jensen

Avernakø forandrede Gittes liv

Ø-livet fik Gitte Sørensens indre iværksætter til at blomstre

– Temanummer om bosætning
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Nærvær, åbenhed og overskuelighed

   

Formandens side 

Kommentar af Dorthe Winther

Dette nummer af Ø-posten har fokus 
på tilflytning med bl.a. tilflytterhistorier. 
Og jeg har en tilståelse – jeg er tilflyt-
ter. Godt nok har jeg boet på Omø i 24 
år – men jeg er tilflytter. Jeg glemmer det 
bare ofte, for det føles jo, som om jeg har 
været her altid. Jeg er ikke indfødt – men 
dem er der nu heller ikke så mange tilba-
ge af – men Omø er min ø, og hvis man 
elsker sin ø på godt og ondt, så er det jo 
sådan set lige meget, om man har været 
her altid, lang tid eller lige er flyttet til. 

Vi har også plads til dig
I Ø-sammenslutningen har vi sammen 
med øernes beboerforeninger besluttet 
at lave en bosætningskampagne, der kan 
fortælle, hvad det er man får, når man 
flytter ud på en småø, og også hvad man 
måske er nødt til at undvære. 
 Et liv på en lille ø kan nemt komme 
til at lyde som den rene idyl, men det er 
altså helt specielt at opdage, at det ene-
ste man kan høre, er bølgerne, der slår 
mod strandbredden, frøernes kvækken, 
en båds tøffen langt ude på havet eller 
stormens brølen – hvis det er den tid på 
året. At fravær af gadelys betyder, at man 
faktisk kan se stjerner i tusindtal, og at 
der er en fantastisk udsigt og smukke 
solnedgange, uanset hvor man befinder 
sig på øen. Det er desuden trygt at bo på 
en lille ø, for kriminalitet kender vi stort 
set ikke til. 
 Men selvfølgelig er der ting, man ikke 
bare lige kan. Cafeer har vi ikke så mange 
af (især ikke om vinteren) biograf- og 
teaterture skal planlægges, specialbutik-
kernes fristelser skal opsøges, når man nu 
alligevel er på fastlandet, men til gengæld 
bliver de daglige indkøbsture hos den 
lokale købmand så krydret med en snak 
om dette og hint. Man kan selvfølgelig 
vælge at flytte til en ø for at være sig 
selv, men hvis man har mod på det, er 
der masser af foreningsliv og aktiviteter 
at tage del i, og giver man lidt, får man 
meget igen. 
 Nu er småøerne selvfølgelig ikke Guds 
paradis på jord, og øboerne er pr. defi-
nition ikke bedre mennesker end andre. 
Man får ikke pr. automatik foræret et 
godt liv, fordi man flytter ud på en lille ø. 
Som en tilflytter engang sagde, så forud-
sætter det at blive en glad øbo et ærligt 
engagement i ø-livet plus lysten og evnen 
til at skabe sit eget liv.

 Men de små ø-samfund kan være 
en god og tryg ramme for et attraktivt 
erhvervs-, fritids- og familieliv, som vi 
kunne unde mange flere at prøve. 

Øen som legeplads
For børn er det helt specielt at vokse op 
på en lille ø. Selv om vi selvfølgelig både 
har computere og playstations, er mange 
ø-børn ’udebørn’. Hele øen bliver deres 
tumleplads, og de tør og gør ting, som de 
måske ikke tidligere har gjort. Børn leger 
sammen på tværs af alder, og jeg oplever, 
at ø-børn faktisk ’får lov til’ at være børn 
lidt længere.
 I ø-skolen oplever børnene en over-
skuelighed og en sammenhæng i deres 
liv, samtidig med at de får en opmærk-
somhed, som de ikke kan gøre krav på i 
en stor skole.

27 forskellige øer – også en for jer
Ø-sammenslutningen består af 27 øer – 
forskellige med hensyn til indbyggerantal, 

sejlafstand, størrelse og natur. Det er vi 
rigtig glade for – for så er vi sikre på, at 
der også er en ø til dig og din familie. 
 Vil du høre mere om vores småøer og 
om, hvordan det er at bo og leve på en 
lille ø, så mød os i Århus, Odense eller 
København den 12. maj eller kom og 
besøg os på vores ø, når vi holder åben 
ø-dag den 9. juni. Og skulle du misse 
disse to dage, så kom bare og besøg os, 
når det passer dig – småøerne holder 
åbent hver dag hele året rundt. I skal 
være så hjertelig velkomne.
 På gensyn!
   Dorthe Winther

•

Se flere ø-nyheder og tilmeld dig 
nyhedsbrevet fra Sammenslutningen 
af Danske Småøer på 
www.danske-smaaoer.dk

Ansøgningsfrist til 
Ø-støtte

Ansøgningsfrist til første runde af 
Ø-støtten i 2012 er d. 15. maj.
Det overordnede formål med ø-støtten 
er at sikre levevilkårene i de små 
øsamfund, herunder at medvirke til 
skabelse og bevarelse af arbejdspladser 
samt tilflytning til øerne. Der kan bl.a. 
ydes støtte til etablering eller udvidelse 
af produktions-, forarbejdnings- og 
servicevirksomheder eller butikker, 
kulturelle projekter samt projekter, der 
understøtter øboernes levevilkår. Læs 
mere om ordningen på www.mbbl.dk 
under „Puljer“. 

Gratis persontransport
Som helårsbeboer på en af Ø-sammenslutningens 27 øer har man gratis person-
transport med færgen, gratis transport af cykel og gratis biltransport, hvis man har 
en invalidevogn. 

Bliv støttemedlem af 
Sammenslutningen 
af Danske Småøer

Interesserer du dig for de danske 
øer? Så tegn et støttemedlemskab og 
modtag Ø-Posten på din adresse. Det 
koster blot 150,- kr. om året. Kontakt 
sekretariatet på 
sekretariatet@danske-smaaoer.dk, hvis 
det har interesse!
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Hus på Orø

På ORØ – Isefjordens perle – er 191 m2 helårsbolig til salg til en familie, der ønsker sig 
god plads til en rimelig pris. Huset er i super vedligeholdt stand og gennemisoleret. 
Med to pilleovne til opvarmning og solfanger til det varme brugsvand er det både 
praktisk og billigt i drift. Der er to store stuer, 2 store værelser og et stort forældrevæ-
relse. Overalt smukke gulve og klinker, samt gulvvarme i badeværelset. Udenfor 2 gode 
terrasser og garage/værksted på 50 m2 med vippeport. Taget er renoveret i 2005. Der 
er 6 min. sejlads til Sjælland og under en time i bil til København. Huset ligger i smukke 
omgivelser i udkanten af et stort sommerhusområde. Se mere på www.boligone.dk – 
sag nr. 821-1114, hvor I kan hente en salgsopstilling og kontakt os derefter for en frem-
visning. Dét vil I bestemt ikke fortryde. Hans og Hanne (mobil 2589 4214).

 
 
 

Sommerhus på Drejø

Husmandsvej 4, Drejø. 3 soveværelser, 
2 stuer og spisekøkken: 101 m2, med 
ca. 1000 m2 græsplæne. Kun 100 m 
fra Drejø Gammelhavn. Åbent fra april 
til oktober. Pris pr. uge : 2000-5000 kr. 
Se mere her: www.vibsig.dk, se under 
„Husmandsvej”.  Kontakt: tlf. 6226 1966, 
email: hanne-honning@mail.tele.dk
Huset kan købes, hvis I passer sammen: 
pris 1.200.000 kr.

Øhavets måske bedste udsigt 

Ejendom i udkanten af Strynø By med udsigt til solnedgange udover øhavet og til 
Strynø Kalv. Ejendommen på Ringgade 5, i udkanten af Strynø By, består af to fag, hvor-
af det ældste blev opført i 1859, og det andet i 1870. Ejendommen har et boligareal på i 
alt 183 m2 og en dejlig stor og ugeneret have på 1.298 m2. 
Ejendommen har de sidste 8 år været brugt som helårsbolig, men kan også erhverves 
som fritidshus. Fremvisning kan aftales med ejer på tlf. 29 60 22 84 eller via mægler.
Strynø er en aktiv lille ø med 221 fastboende og et rigt foreningsliv. Øen har skole og 
daginstitution samt købmand, kirke og kro. Der er syv daglige afgange med færgen 
til købstaden Rudkøbing, så det er muligt at være pendler. Strynø har gode internet-
forbindelser. Mægler: www.elnegaardejendom.dk tlf. 62 22 88 99

KØB DIT EGET PARADIS I DET SYDFYNSKE ØHAV

Den helt fantastiske udsigt over øhavet og de 4 tdl jordtilliggende
danner en perfekt ramme om denne smukke ejendom på Strynø med masser af
plads til udfoldelse både ude og inde.
Ejendommen er beliggende på øens vestside, hvor solnedgangen over øhavet afslutter 
dagen på smukkeste vis. Ombygget og gennemgribende renoveret i løbet af de sidste 
ti år bl.a med 4 badeværelser et helt nyt centralvarmeanlæg med Baxi træpillefyr et nyt 
og moderne elsystem samt nye døre og vinduer overalt.
Beboelse: 433 m2. Stald/Atelier/værksted: 335 m2. 4 tdl Jord og gammel frugthave. Helt 
ugenert beliggenhed.  Pris kr. 2.600.000. Se mere på: www.bo-paa-strynoe.dk

Tidl. Købmandsgård 
på Avernakø

På den hyggelige og idylliske ø, 
Avernakø sælges denne tidligere køb-
mandsgård. 
Boligen består af 2 afdelinger.
Stuehuset: Nyrenoveret entré, opholds-
stue med gulvvarme & brændeovn, 
spisestue med trægulv, bryggers, 
soveværelse med trægulv, stort spise-
køkken, badeværelse. 1. sal fra 2007: 
Opholdsstue, 2 værelser og toiletrum. 
Den anden fløj som er under reno-
vering er forberedt til køkken, stue, 
værelse, bryggers og badeværelse.
Udhusbygning på 129 m2. E-Mrk.- D
Kontakt: Heidi Liljegren, 
email: hl@boligfyn.dk, tlf. 6261 2510
Pris: 1.375.000 kr.

BOLIGER TIL SALG
Se flere boliger på de enkelte øers hjemmesider. Find hjemmesiderne her: BlivØbo.nu/27-smaoer
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Fur var uopdaget land på det indre 
landkort hos Hanne Hansen og 
Bo Christiansen, da de boede på 
Sydsjælland. Alligevel flyttede fami-
lien med de fem børn til et nedlagt 
landbrug på den ukendte Limfjordsø.

Da en af døtrene i familien skulle starte 
på en god skole for ordblinde i Farsø 
Kommune, besluttede familien at tage 
skridtet ud i det ukendte. De flyttede i 
2006 til Fur. 

Et lille kulturskifte
Da først beslutningen var taget, så gik det 
stærkt. Familiens ejendom på Sjælland 
blev solgt efter bare 14 dage i handel. 
Derfor skulle det gå hurtigt med at finde 
en ny bolig på Fur. Valget faldt på et 
nedlagt landbrug i Debel på Fur, der også 
i dag er rammen for familiens liv. I dag 
er de tre døtre flyttet hjemmefra for at 
studere i Aalborg. Men de to sønner bor 
stadig hjemme, hvor den ældste endda 
har fundet en læreplads som kok i Fur 
Bryghus. 
 „Det føltes da lidt som et kultur-
skifte“, fortæller Hanne, „at rykke op fra 
Sjælland og så flytte helt til Fur, som vi 
slet ikke kendte noget til. Men vi har ikke 
haft grund til at fortryde, vi blev taget 
rigtig godt imod“.

Det bedste er naturen
Der er måske nok færre fritidstilbud til 
børn og unge på Fur end mange andre 
steder, fortæller Hanne. Hendes erfaring 
er dog, at man bruger de der er, og ikke 

Fra Sjælland til Fur

er så kræsen. Også i forhold til valg 
af legekammerater. Den ene dag leger 
ø-børn måske med en på ti år, dagen efter 
med en på sytten. 
 Det bedste ved Fur er naturen. Den 
bruger familien til kajaksejlads, vandre-
ture og badning. Hanne holder selv mest 
af vinteren på Fur, hvor roen nydes. Hvis 
Hanne skal pege på noget negativt, så er 
det, at der er langt til alt.
 „Færgen er ikke et problem. Over-
farten tager kun tre minutter og den sej-
ler hele døgnet. Men der er jo en bid vej 
ind til Skive. Vi er dog rigtig gode til også 
at bruge fritidstilbuddene på fastlandet“, 
fortæller Hanne.

Succesfuldt forældreinitiativ
En solstrålehistorie fra Fur er etablerin-
gen af Fur Børnehus. Skive kommune 
besluttede at lukke den kommunale 
børnehave på øen og varslede indskrænk-

ninger i dagplejen. Så tog øboere selv 
initiativ og dannede i 2010 en selvstændig 
forældrestyret institution. Den har masser 
af børn, lige fra vuggestuealderen og til 
de store børn, der næsten ikke kan vente 
til de skal begynde i Fur skole. 
 Da Hanne og Bo flyttede til øen, 
var det Hanne, der pendlede og Bo der 
arbejdede i øens børnehave. I dag er det 
omvendt. Bo pendler, mens Hanne er 
blevet leder af Fur Børnehus. De er begge 
socialpædagoger.
 Som leder af Fur Børnehus har Hanne 
skulle vænne sig til at være en offentlig 
person. I et lille samfund, der kan det 
med et job, hvor man passer sine med-
øboeres guldklumper, være svært at kaste 
rollen af sig, når man har fri. Men furbo-
erne er nu gode til at respektere, at man 
også har behov for at være privat.
    Claus Jensen

Ø-leverandører søges

Jeg søger leverandører til min butik i Vestsjælland, der skal handle med 
produkter fra små danske øer.

Alle ø-produkter f.eks. fødevarer (dog uden særlige krav til opbevaring), kunst-
håndværk, strikvarer mm. har interesse.

Har du et ø-produkt, du gerne vil „eksportere“ og hermed reklamere for din 
forretning og din ø i min butik? – så kontakt Signe på tlf. 61 75 50 65 eller mail 
til: signelykkejuhl@gmail.com
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densejlendemaler.dk 

40 55 67 44

Friluftsgudstjeneste på Tunø
Gudstjenesten bliver afholdt den 24.juni 2012 på den smukke Nordstrand med fanta-
stisk udsigt til Nordsamsø, Hjelm, Helgenæs med Mols Bjerge og hele Århus bugten. 
Vi sidder i græsset omgivet af lyng og i læ af skoven. Alteret er dekoreret med et 
kunstnerisk kors lavet af strandingsgods, som skal gøre det ud for en „altertavle“. 
Klokken er en skibsklokke opstillet og betjent af ringeren fra Halling, som også er 
blevet fast inventar. Musikken leveres af øens husorkester fra Århus, De Eviggrønne 
– et 4 mandsorkester på keyboard, guitar, basun og trækbasun – og som ikke altid 
er stiv i alle salmerne. Kirkesangeren følger også med og strømmen leveres af en lille 
generator.

Aarø – Lillebælts Perle
I sommermånederne er der masser af aktiviteter: Strandrensning, kulturfestivalen 
„Ø-kuller“ den 12. maj med musik, kunst og afslapning, „Pinsejazz“ pinselørdag på 
Brummers Gård og Havnen, „Pinsemorgen“ på Campingpladsen, Grundlovsfest og 
Åben-Ø-dag, Sct. Hans fest på havnen, besøg af „Visens Skib“, havnefest og sommer-
fest og Musikfestival på Aarø Camping 1. lørdag i juli.
Men i også vintermånederne er der: Læsekreds, Strikkeklub, Julemarked, 
Fællesspisning, Ældreaktiviteter, Gymnastik, Rævejagt, Eisbeinspisning, Julehygge, 
Torskespisning og Madlavning for mænd, og i år en 3 dages fællestur til Berlin for 
øens beboere. Vi keder os aldrig…

Gudstjeneste i det fri på Tunø

Hvad får de dog tiden til at gå 
med ude på de øer?!
Læs om småøerne på de næste sider i Ø-posten. Og se mange flere arrangementer på øernes 
egne hjemmesider. Find hjemmsiderne på www.danskesmaaoer.dk

Barsø rundt
En tur på Barsø er en oplevelse hele 
året. Her mærker du havluften, stilhe-
den og vejrets skiften.
Når du kommer med den lille færge 
til øen, møder du et lille skilt der viser 
turmuligheder med oplysninger om 
de forskellige afstande på ruterne. En 
tur langs stranden rundt om øen er 
på små syv kilometer. Med de korte 
afstande og de mange små hyggelige 
veje er Barsø ideel til gode spadsere-
ture med fine udsigter over land og 
hav. Øen har desuden mange gode 
muligheder for badning og lystfiskeri.                                         
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Øer til hver en smag  
  

Fynske øer

Avernakø
6 km2, Faaborg-Midtfyn Kommune. 106 
beboere. Færge: Faaborg-Lyø-Avernakø (deler 
færge med naboøen Lyø), sejltid direkte til 
Faaborg 30 min, via Lyø 70 min. Købmand og 
flere spisesteder. Se www.avernak.dk 

Birkholm
1 km2, Ærø Kommune. 11 beboere. Færge: 
Birkholm-Marstal, sejltid 25 min. Se www.
birkholm-beboerforening.dk

Bjørnø
1,5 km2, Faaborg-Midtfyn Kommune. 33 
beboere. Færge: Bjørnø-Faaborg, sejltid 17 
minutter. Se www.bjørnø.net

Baagø
6,2 km2, Assens Kommune. 33 beboere. 
Færge: Assens-Baagø, sejltiden 30 min. 
Sommerbutik med begrænset varesortiment. 
Se www.baagoe.info

Drejø
4,12 km2, Svendborg Kommune. 66 beboere. 
Færge: Svendborg – Drejø – Skarø (deler 
færge med naboøen Skarø), sejltid 75 min. 
via Skarø, enkelte direkte afgange 55 min. 
Købmand og kro. 
Se www.drejo.dk

Hjortø
0,9 km2, Svendborg Kommune. 8 beboere. 
Færge: Svendborg- Hjortø, sejltid 60 minutter. 
Se www.hjorto.dk

Jyske øer

Anholt     
22 km2, del af Norddjurs Kommune. 151 
beboere. Færge: Anholt-Grenaa, sejltid 3 
timer. Flyforbindelse til/fra Tune lufthavn ved 
Roskilde. Helårsåben købmand samt kro. I 
turistsæsonen: Flere butikker og spisesteder. 
Børnepasning og skole til og med 9. klasse-
trin. Egen læge. 
Se www.anholt.dk

Barsø
2,3 km2, Aabenraa Kommune. 22 beboere. 
Færge: Barsø-Barsø Landing, sejltid 15 min. 
Se www.barsø.dk

Egholm
6 km2, Aalborg Kommune. 48 beboere. Færge: 
Aalborg-Egholm, sejltid 5 min. Spisested 
Restauration „Kronborg“. Egholm har p.t. ikke 
en egen hjemmeside.

Endelave
13 km2, Horsens Kommune. 177 beboere. 
Færge: Snaptun-Endelave, sejltid 55 min. 
Købmand og kro. I turistsæsonen: Flere butik-
ker og spisesteder. Børnepasning og skole til 
og med 7. klassetrin. Egen læge. 
Se www.oen-endelave.dk

Fur
22 km2, Skive Kommune. 842 beboere. Færge: 
Fur-Branden ved Salling, sejltid 5 min. Flere 
store virksomheder samt et væsentligt muslin-
gefiskeri. Helårsåben købmand og flere spise-
steder og bryggeri. Børnepasning og skole til 
og med 7. klassetrin. Se www.furnyt.dk

De 27 småøer ligger spredt ud over hele landet, og har hver sit særpræg – der er også en ø tæt på dig! 

Hjarnø
3,2 km2, Hedensted Kommune. 104 beboere. I 
turistsæsonen: Campingplads med kiosk med 
udvalg af dagligvarer. Færge: Snaptun-Hjarnø, 
sejltid 5 min. Se www.hjarnoe.dk

Mandø
7,6 km2, Esbjerg Kommune. 41 beboere. 
Låningsvej: Off. transport til fastlandet vare-
tages af traktor-trukne busser, varighed 35-40 
min. Muligt at køre i bil eller på cykel ad 
Låningsvejen ved kendskab til tidevandet. 
Købmand og flere spisesteder. 
Se www.mandoetourist.dk

Tunø
3,5 km2, Odder Kommune. 112 beboere. Bilfri 
ø. Færge: Hou-Tunø, sejltid 60 min. Købmand 
og Kro. I turistsæsonen: Flere spisesteder og 
musikfestival. Skole til og med 7. klassetrin. Se 
www.tuno-avis.dk

Venø
6,4 km2, Struer Kommune. 183 beboere. 
Færge: Kleppen-Venø, sejltid 2 min. Kro og 
efterskole. I turistsæsonen: Kiosk med daglig-
varesortiment. Se www.venoe.dk

Aarø
5,7 km2, Haderslev Kommune. 161 beboere. 
Færge: Aarøsund- Aarø, sejltid 7 min. Flere 
kiosker med dagligvaresortiment, flere spise-
steder. Se www.aaro.dk

Barsø

Egholm

Fur

Mandø

Venø

Aarø

Baagø
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Sjællandske og 
Lollandske øer

Agersø
7 km2, Slagelse Kommune. 191 beboere. 
Færge: Stigsnæs Færgehavn-Agersø, sejltid 
15 min. Helårsåben købmand og sportshal. I 
turistsæsonen kro og flere butikker. Skole til 
og med 6. klassetrin. 
Se www.agersoe.net

Askø/Lilleø
2,8 km2 forbundet via dæmning med Lilleø 
på 0,8 kvadratkilometer, Lolland Kommune. 
43 beboere. Færge: Bandholm-Askø, sejltid 30 
min. Dagligvarehandel. Se www.askoe.nu

Fejø
16 km2, Lolland Kommune. 489 bebo-
ere. Færge: Kragenæs-Fejø, sejltid 15 min. 
Købmand og flere spisesteder. Sportshal. 
Børnepasning og skole til og med 4. klas-
setrin. Egen læge. Se www.fejoe.dk og www.
fejoeliv.dk

Femø
11,4 km2, Lolland Kommune. 131 bebo-
ere Færge: Kragenæs-Femø, sejltid 50 min. 
Købmand og kro. Egen læge. 
Se www.femo.dk

Nekselø
2,2 km2, Kalundborg Kommune. 19 beboere. 
Færge: Havnsø-Sejerø, sejltid 25 min. 
Se www.nexeloe.dk

Omø
4,5 km2, Slagelse Kommune. 162 beboere. 
Færge: Stigsnæs Færgehavn-Slagelse, sejltid 
50 min. Helårsåben købmand og spisested. 
Børnepasning og skole til og med 6. klasse-
trin. Se www.omoe-net.dk

Orø
15 km2, Holbæk Kommune. 831 beboere. To 
færger: Østre færgeleje på Orø – Hammer 
Bakke, Hornsherred, sejltid 6 min. og 
Brønde havn på Orø-Holbæk, sejltid 30 min. 
Købmand og flere spisesteder. Børnepasning 
og skole til og med 6. klassetrin. Egen læge. 
Se www.oroe.dk

Sejerø
12,4 km2, Kalundborg Kommune. 358 bebo-
ere. Færge: Havnsø-Sejerø, sejltid 55 min. 
Købmand og flere spisesteder. Børnepasning 
og skole til og med 7. klassetrin. Plejehjem
Egen læge. Se www.sejero.dk

Note: Befolkningstallene er baseret på 
Danmarks Statistik pr. 1. januar, 2012

 

Lyø
6 km2, Faaborg-Midtfyn Kommune. 100 
beboere. Færge: Faaborg – Lyø – Avernakø 
(deler færge med naboøen Avernakø), sejltid 
direkte til Faaborg 40 min, via Avernakø 70 
min. Købmænd og flere overnatningsmulig-
heder. 
Se www.lyø.dk

Skarø
2 km2, Svendborg Kommune. 32 beboere. 
Færge: Svendborg – Drejø – Skarø (deler 
færge med naboøen Drejø), sejltid direkte 
til Svendborg 45 min., 90 min. via Drejø. 
Købmand. I turistsæsonen flere spisesteder. 
Se www.skarø.dk 

Strynø
5 km2, Langeland Kommune. 221 beboere. 
Færge: Rudkøbing-Strynø, sejltid 30 minut-
ter. Helårsåben købmand og flere spisesteder. 
Børnepasning og skole til og med 4. klassetrin. 
Se www.strynoe.dk

Anholt

Endelave

Hjarnø

Tunø

Agersø

Avernakø

Birkholm

Bjørnø

Baagø

Drejø
Hjortø

Lyø
Skarø

Strynø

Askø/Lilleø

Fejø
Femø

Nekselø

Omø

OrøSejerø
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Hellig tre konger-løb på Agersø og Omø
Den 5. januar breder spændingen sig på de to øer i Storebælt. Da er der nemlig 
tradition for at klæde sig ud til ukendelighed og løbe Hellig tre konger-løb: Børn 
og voksne går rundt på deres ø og besøger de huse, hvor der er lys. Her skal man så 
gætte, hvem man har fået besøg af. På Agersø går man igen uden at smide maskerne 
og dermed røbe, hvem man er, mens man på Omø bliver stående, indtil man er gæt-
tet, for så efterfølgende at blive beværtet med en lille én, slik og sodavand. 

Bjørnø Beboerhus
Bjørnø Beboerhus er helt nybyg-
get og mangler nu kun at få anlagt 
haven. Huset ligger smukt placeret i 
gå-afstand fra færgen og med udsigt 
over Faaborg Fjord. Der er indrettet 
møntautomat i badeværelset, til glæde 
for Sejlere og Teltturister (5 kr.) Kig 
ind i beboerhuset, når du kommer til 
Bjørnø – Vi er meget stolte af det! 
Sommeren igennem mødes man 
spontant til „molekaffe“ på havnen og 
drikker sin aften-kaffe/-te. Hvis Helge 
er hjemme spiller han solen ned på sin 
kornet.

Baagø Naturskole
Naturskolen på Bågø er indrettet med 
gode og hyggelige rammer for alle, der 
ønsker nogle gode og lærerige ople-
velser i det lille rolige øsamfund. Ude 
i den gamle have, findes der, foruden 
et gammelt valnøddetræ, både æble 
og blommetræer samt små bede med 
krydderurter, som kan bruges til mad-
lavning. Her er også indrettet en bål-
plads med borde og bænke omkring. 
Bålstativet med grillrist og pande kan 
frit benyttes, bare det bliver rengjort 
efter brug. Brænde/grillkul skal I selv 
medbringe. 

Børneliv på Strynø
Strynø-børnene leger på tværs af alder og køn og er „fritgående“ fra en ung alder i 
øens trygge rammer. Vinteren igennem er der børnegymnastik i skolens gymnastik-
sal, i år med 13 børn fra børnehaven og 0. klasse. Der bliver sunget, danset, fanget, 
sprunget, klatret, kastet med bolde og meget, meget mere. Sæsonen afsluttes med en 
gymnastik-opvisning, hvor børnene viser forældre og søskende hvor dygtige de er 
blevet. 
Gør et fund på Strynø Skoles store loppemarked! Det sker i Pinseferien lørdag den 
26. maj klokken 12:00-14:30. Spis dejlige kager i børnenes cafe. Pengene går til lejr-
skole og udflugter.

Strynø børnegymnastik

Det sker på Avernakø
Avernakø kulturspisning arrangeres hen over året med stor opbakning. Åben-Ø-
Dag, lørdag d.9. juni med traktorrundfart, fossiltur, brunch, loppemarked, grillet 
lam, tilflytterhistorier, kaffe og kage – og det er blot en del af dagens program. 
Båltaler ved årets Sankt Hans aften bliver Niels Helweg Petersen. Ø-lympiade 
afholdes i år på Avernakø nemlig i weekenden 29.-30. juni og 1. juli, der bliver med 
garanti kamp til stregen øerne imellem og weekenden efter, den 6.- 8. juli afholdelse 
af den populære fodboldsfest. Cafe Mågen i Avernakø havn afholder øens første 
havnefest den 20.-22. juli. Jytte Abildstrøms teater spiller fredag d. 24. august.

Drejø – midt i verden 
Den 17.-24. juni 2012 (i uge 25) åbner 
Drejø dørene til en kreativ uge – en 
„sammenplantning“ af spændende 
kurser, foredrag, natur- og kulturople-
velser, hygge og samvær. Drejøboerne 
tilbyder en bred vifte af spændende 
kurser fra bygning af masseovn og 
vindmølle til malekursus, pileflet, 
opnåelse af speedbådscertifikat, 
stavgang og meget mere. Se mere på 
Drejøs hjemmeside: www. drejo.dk 
Vores base bliver på Drejø Centret, 
det tidligere Drejø Badehotel - tæt på 
færge og strand. 
Ta’ på en spændende, aktiv og kreativ 
ferie med familie og venner, dyrk egne 
interesser og få alligevel en fælles ufor-
glemmelig oplevelse.
Vi ses på Drejø – øen midt i verden!
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– Teater under åben himmel for hele familien (fra 6 år)

Vi er på sommerturné i juni og august i år med forestillingen „Livredderliv”: Midt i det 
hele står der et livreddertårn.  Et par damer ankommer. De rejser rundt i landet for at 
tale om de smukke pletter på landkortet.  Men hvor i alverden kom det tårn fra? Det 
er ikke tegnet ind på deres kort. Og så viser det sig at være beboet. Af en livredder 
der frygter det værste. Han er så bange for, at nogen skal få brug for ham. For alt kan 
ske, når mange mennesker er samlet. Se livet, kærligheden og de voldsomme følelser 
gestalte sig, når historien tager fart – godt hjulpet på vej af et par fanden-i-voldske 
musikere.
 
Vi har ikke brug for elektricitet og spiller gerne i en park, på en grøn plet, i en skolegård, 
på et lille torv, på toppede brosten i en gammel gård el. lign. Vi medbringer presennin-
ger og bænke til publikum. I tilfælde af regn vil vi bede om at være i tørvejr.

For yderligere oplysninger kontakt os på 38 87 18 19, jat@riddersalen.dk eller find os på 
www.riddersalen.dk. 

Forestillingen koster kr. 20.125,- inkl. moms. I vores pris er transport og overnatning 
inkluderet. Forestillingen er refusionsberettiget, hvilket betyder, at hvis forestillingen 
købes i samarbejde med en kommunal institution giver kommunen 50% refusion af 
prisen ekskl. moms.

JYTTE ABILDSTRØMS TEATER

Nyt fra Birkholm
På havnen er der netop etableret Hot Spot til glæde primært for sejlende gæster. 
Havnen gøres mere pyntelig ved at opsætte nogle nydelige små skure til personlige 
køretøjer, diverse effekter, skrald mv. Dette er et af de mange fællesarbejder, som 
øboerne flittigt slutter op om på linie med den årlige kalkning og rengøring af for-
samlingshuset.
I april afholdtes traditionen med æggekogning på stranden i ly af et af øens diger og 
i år genoptages traditionen med grisefest: Spidstegt svin, musik og sjov d. 11. august 
for øens beboere og havnens faste gæster.

Solnedgangsmusik og gåtur på Venø
I mere end 20 år har „torsdagskoncerter“ i Venø Kirke været en tradition i juli 
og august. Her samles gæster fra fastlandet og øboere i Danmarks mindste kirke. 
Hver koncert dækker sin musikart fra rock til klassisk kammermusik. Det er Venø 
Menighedsråd, der står som arrangører. Solnedgangsmusikken begynder kl. 21 og 
varer fra trekvarter til en time.
Hver tirsdag aften kl.19.00 har vi fælles gåtur fra havnen og rundt på øen. Alle kan 
deltage, og det er hyggeligt at gå i fællesskab.

Regentparret på 
sommertogt til de 

små øer

Dronning Margrethe og Prins Henrik 
har været flittige gæster på de små øer 
de senere år. I år sætter kongeskibet 
kursen mod hele tre øer.  Beboerne på 
Endelave, Avernakø og Lyø er sikkert 
allerede i gang med at lægge planer for 
det fine besøg.

Majtræet rejses

Majtræsfester på Avernakø og Strynø
Strynø og Avernakø i det sydfynske øhav (og vist nok Nordby på Samsø) er de ene-
ste steder i Danmark, hvor den gamle tradition med at fejre forårets komme ved at 
rejse et pyntet „majtræ“, stadig lever. På Avernakø tjæres såvel majtræet i Avernak 
By som majstangen i Munke om formiddagen og pyntes med bøgegrene og blomster 
om eftermiddagen. Munke oldermandslav holder i år 225 års jubilæum. Herefter er 
der traditionen tro pinsefest i Avernakø Forsamlingshus. På Strynø fejres foråret d. 
19. maj, mens Avernakø rejser majtræet d. 26. maj.
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Festival på Egholm
Flere af de små øer har musikfestivaler af forskellig størrelse og indenfor forskellige 
genrer. Bedst kendt er nok Femø- og Tunøfestivalen. Men nu skal der også være 
festival på Egholm! Den lille Limfjordsø, midt i Aalborg, skal være vært for en festi-
val, der lægger vægt på at give det lokale musikmiljø i Aalborg en mulighed for at 
møde publikum. Det foregår d. 3.-4. august. Program og praktiske oplysninger kan 
findes på facebook.

Turismens dag på Fejø
D. 26. maj fejrer Fejø „Turismens Dag“. Det bliver en dag, hvor alle er velkomne, og 
hvor øens vingårde, ciderier, og frugtplantager har åbent hus. Der er også aktivite-
ter bl.a. i møllen, butikker, spisesteder, på campingpladsen og i „Den Helbredende 
Have“. 
Fejø Mølle har fået Møllevinger. Møllen er åben i sommerperioden i weekenderne 
for besigtigelse og køb af lokale produkter.

Mandø – midt 
i vadehavet

Dansk Mølledag holdes ved Mandø 
Mølle den. 17. juni. 
Der afholdes Sct. Hansfest den 23. 
juni og traditionen tro også årets 
Mandøfest den 20.-21. juli, fra fredag 
middag til lørdag eftermiddag.
Nationalpark Vadehavets første mara-
thonløb, Mandø Marathon, finder 
sted den 17.-18. august.  Mandø 
glæder sig til at byde både løbere og 
tilskuere velkommen.

OMØ Kulturdage 2012 
Vi gentager de vellykkede dage fra 
sidste sommer ved at fremhæve øens 
mange talenter og skabe et flot og 
festligt udstillingsvindue, hvor vi vi-
ser Omøs mange muligheder frem.   
Vi sætter et sagligt, festligt og un-
derholdende fokus på øen og sæt-
ter liv i nogle af de gode ideer, som 
simrer støt her for tiden. Kultur-
dagene finder sted den 26-28. juli 
2012 i Omø Forsamlingshus. 

Det sker på Orø
Orø byder bl.a. på Hestebedgård, 
Marlieses Gårdcafe, Gaardstronomi, 
Urtehaven på Orø, Spisestedet Orø, 
Hasselgaard, Havkajakklub, Orø 
Bådelaug, Orø Camping og udstil-
linger f.eks. „Kunst på Orø“ på Hotel 
Orø Kro. 
Der afholdes stort loppemarked på 
Orø Skole den 26. maj. 
I weekenden den 1.-3. juni inviterer 
Orø Bådelaug til Fjordsejlernes som-
mertræf, Orø Folkedansere er vært for 
SOMMERSTÆVNE 2012. 
Den 3. juni er der Åben Ø–dag på 
Orø og MC-Orø holder træf den 25. 
august.

Højskole på Sejerø

På Sejerø arbejder en initiativgruppe 
i et forprojekt med etablering af 
‘Øernes Højskole – Sejerø’. Målet er at 
skabe tilflytning, social- og erhvervs-
udvikling, der bygger på småøernes 
natur- og kulturværdier. Højskolen 
skal være et mødested for ø-kultur, 
der skal inspirere til nytænkning, erfa-
ringsudveksling, efteruddannelse og 
samarbejde blandt øboer og andre fra 
såvel ind- som udland. Højskolens fire 
hovedtemaer er 1) natur og friluftsliv, 
2) ø-kultur og ø-identitet, 3) bæredyg-
tighed og 4) „Slow Living“.

Skarø får museum 
En af de mindste øer i Det sydfynske 
Øhav får den 12. maj 2012 en mari-
tim attraktion i særklasse. Det sker 
når Skarø Museum åbner med tre 
afdelinger: Det er Øhavssamlingerne, 
Fultonskipperens Stuer og en afdeling 
for Kurt Carlsen og Flying Enterprise. 
Museet er gennem de sidste fire 
år forberedt ved ombygning af en 
lade på 240 kvm på „Vestergaard“, 
der også huser det nyåbnede Skarø 
Sommerpensionat. 

Havnefest på Agersø
Den årlige havnefest på Agersø afholdes altid i weekenden i uge 29. Fredag aften 
startes festen med diskotek i havneteltet. Lørdag sejles „kapsejlads“, derefter fæl-
lesspisning, præmieoverrækkelse og dans til ud på de små timer. Søndag afslut-
tes havnefesten med stort sildebord til frokost. En festlig weekend som de fleste 
af øens beboere deltager i og som også tiltrækker en masse gæster udefra.

Askø/Lilleø
Askø Havn er en idyllisk, lille havn. Foruden færgelejet er der en lille lystbådehavn. 
Der er opført et nyt havnehus, hvor der forefindes toilet, bad og moderne køkken, 
samt opholdstue. Havnehuset er åben fra ugen før påske til ugen efter efterårsferien. 
På Askø findes et lille lokalhistorisk museum og arkiv, der drives af frivillige, som 
viser rundt efter aftale. Askø/Lilleø er kendte for den lokale frugtavl.
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Musik på Femø

Femø Jazz Festival afvikles i år for 
treogfyrretyvende gang og byder på 
et broget miks af kendte orkestre og 
helt nye grupper. Også Femøs nye 
kuld af Jazz-kokke er klar til at give de 
mange festivalgæster én på opleveren 
med kulinariske tiltag som „Tante 
Sofies Damefrokost“ og „Winemakers 
Dinner“. Der er lagt op til seks hæs-
blæsende dage med god mad, hygge-
ligt samvær og fed, swingende jazz fra 
den 31. juli til den 5. august.
Fire onsdage i sommerens løb byder 
Femø Klassisk 2012 på gratis, klas-
siske aftenkoncerter: 27/6, 11/7, 25/7 
og 8/8.

Furs største arrangementer i 2012

Den 26. maj afholdes Muslingefestival på Fur. 2-3.000 personer smager østers og 
muslingeretter og Fur får besøg langvejs fra denne dag, som byder på fest, musik, 
Bal med Rock-Nalle og ikke mindst muslinger. 
Åben Ø den 9. juni. Alle slår dørene op, og ø-livet vises frem.
Marchen Fur Rundt finder sted den 14. juli. Næsten 1.000 personer løber, går, cykler 
eller sejler øen rundt. Havnebal om aftenen.  Nordens største træskibssejlads med 60 
skibe og 550 personer anløber Fur Havn den 14. september under træskibssejladsen 
Limfjorden Rundt.
Hele året giver Furs 30 foreninger øen liv.

Traktortræf på Hjarnø

Foreningen af Hjarnøs traktorejere 
inviterer til træf for de store maskiner 
den 10. juni: Fyld tanken op! Stil 
tænding! Få luftet diesel systemet ud! 
På med sluffen, familie og venner bag 
på! Denne spektakulære dag byder 
på samvær og opmærksomhed for 
Hjarnøs traktorer.

Femø Jazz Festival
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De små øer holder åbent året rundt, 
men mange af småøerne holder en 
særlig Åben-Ø Dag med arrangemen-
ter, der kan give dig en fornemmelse 

af livet som øbo, og de muligheder der 
er på småøerne. Den dag vil mange 
af færgerne tilbyde gratis passager-
transport eller til nedsat pris. De fleste 

øer har lagt sig fast på den 9. juni, 
men enkelte har valgt en anden dato. 
Programmer for denne dag vil blive 
tilgængelige på www.blivøbo.nu

Besøg en Ø!

I forbindelse med BlivØbo.nu kampagnen er der produceret nogle rigtig flotte plakater og andet informationsmateriale, 
som frit kan downloades her: www.blivøbo.nu/downloads/. BlivØbo.nu kampagnematerialet er lavet af www.nectarkbh.dk


