
 
 

Ø-havnenyt. 
Lystbådehavnene på Askø, Fejø og Femø             Maj 2021 
 
 
Som noget ganske nyt modtager I i år dette lille nyhedsbrev fra tre 
af Smålandshavets prægtige øer – Askø, Fejø og Femø 
Vi vil rigtig gerne have besøg, - havnene og alle deres faciliteter er 
åbne og vi håber I som sejlere vil føle jer velkomne.  
På de næste sider kan I læse lidt om vores havne/øer. 
I kan også tjekke vores hjemmeside   
 
lollandhavne.lolland.dk/lystbaadehavne 
 

       
 

                                          

 



Askø Havn                       

                  

Askøs lille hyggelige havn med det flotte fælleshus er bestemt et besøg værd.  

Askø Havn råder over 17 pladser til sejlbåde og 43 pladser til mindre både/joller. 

Ved bådpladserne findes aftapningshaner med rent vand samt strøm. 

På havneområdet findes teltplads samt mulighed for grill. 

Der er trådløst netværk på Askø Havn 

Havnehuset kan frit benyttes af tilsejlende gæster. 

Der findes 2 toiletter, et handicaptoilet, badefaciliteter, vaskemaskine samt hjertestarter. 

Møntindkast for bad – 5 kr. for 5 min. varmt vand 

Møntindkast for vask – 2x20 kr. 

Endvidere kan man benytte køkkenområdet, der ud over dækkeservice råder over kogeø, 

køle- og frysekapacitet samt opvaskemaskine. 

 

 



 

Askø sejlklub har anlagt en bådebro for kajaksejlere, og det har medført en stor stigning i 

besøg af kajaksejlere. Anløbsbroen kan ses på billedet her under. 

 
 

Askø har for øjeblikket ingen planlagte aktiviteter, men opdater dig på øens kalender: 

Bricksite.com/askoekoordinering eller askoe.dk 

 

                                                                         For Askø Sejlklub - Lars W Christensen 

 

 

 

 

 

 

 



Dybvig Havn – Fejø. 

 
Dybvig Havn var oprindeligt en lille udskibningshavn for lokale produkter fra Fejø, og 
fremstår i dag som en lille intim rolig lystbådehavn med en god og hyggelig stemning, også 
i juli måned hvor mange vælger at besøge havnen. 
 

 
 
Grundet det milde klima er øen og havnen også et besøg værd i maj hvor frugttræerne 
står i fuldt flor.  
I august og september bugner de mange træer af dejlig frugt, der typisk kan købes i øens 
mange vejboder. 
 
Der findes på havnen bord/bænkesæt og grill til fri afbenyttelse, samt 2 gode 
petanquebaner, der også kan benyttes gratis. Kugler kan lånes i forrummet til 
havnekontoret. 
 
I tilknytning til havnen ligger Cafe Dybvig, der kan sørge for jeres morgenmad, frokost og 
aftensmad samt kan glæde dem, der holder af god is. 
Her er også en pop-up restaurant - A Ilha - der er klar til at sørge for servering af lækre 
ting. 
I gåafstand – 1 km. – ligger vores velasorterede købmand der har alt, hvad I behøver i 
dagligdagen, og ovenikøbet med superfine åbningstider.  
 
Fejø og frugt rimer på hinanden, ikke uden grund. 
Fejøs milde klima gør at øen egner sig fantastisk til dyrkning af frugt – blommer, æbler og 
pære, men også mere eksotiske afgrøder som vin, figner og mandeltræer vokser her. 
 
For sejlerne er der rig mulighed for, at tage på oplevelse på Fejø, enten til fods, på cykel 
eller benyt den gratis pendlerbus på øen. 



I kommer i højsæsonen rundt til et meget varieret udbud af smage. Der er gode oplevelser 
der venter på jer i Fejø Arkiv og Museum, Fejø Mølle, Vineriet Hideaway, Ciderier, 
Restauranter, Kroer, og de forskellige Cafeer samt Take Away rundt på øen.  
Der produceres lokalt blandt andet most, cider, eddiker, vine, calva, limousine kød, 
lammekød, garn, lammeskind, olier og meget mere. 
 
De seneste år er der hvert år kommet nye spisesteder til, hvor der er noget for enhver 
smag. 
 
Kom og oplev ro, natur, livsglæde og få smagsoplevelser. 
 

 
Billede fra ”Æblets Dag”. 
 
 
Velkommen til Dybvig, velkommen til Fejø. 
 
                                                                          Steen Knigaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Femø Havn 
Femø Havn ligger på den vestlige side af Femø, med en fin afmærket sejlrende. 
Femø er en meget kuperet ø, og med den dejlige natur og de fine børnevenlige 
badestrande et besøg værd. Det er muligt at leje cykler og køre øen rundt og opleve øens 
snoede veje og stier, der leder en gennem idylliske scenarier i den smukke natur. Tag et 
hvil på de flotte ø-bænke - til hvil og smil for alle - samt se de smukke skulpturer, der er 
opstillet rundt om på øen, af bl.a. Hanne Varming. Besøg også Femø Kro, Femø museum, 
den lille idylliske Femø Kirke, Femø Design, …. 
 
”Høkeren” i Det Gule Magasin er i år genåbnet som andelsforretning og passes af frivillige 
Femøboere. Støt op om vores lille ø-butik, ved at tegne et andelsbevis, når I kommer og 
handler.  
I slutningen af juli plejer havnen at summe af liv i forbindelse med Femø Jazzfestival, men 
i skrivende stund er det stadig uvist, om det bliver muligt at gennemføre arrangementet i 
år.  
På havnen er der flere nye tiltag. 
”Stenbideren”, vores nye hus, er klar til indvielse. Vi festligholder dette d. 19/6.  
 

 
 
Huset indeholder ”Hyggerummet” med borde/stole, lille køkken, opladerstation og et skab 
med spil/bøger. ”Naturbasen” med fiskenet, vandkikkert, blomsterbøger, akvarier m.m. Et 
rum til udlejningscykler samt materialerum til havnefogeden, er der også blevet plads til i 
”Stenbideren”. 
I servicebygningen findes der toilet/bad, vaskemaskine, tørretumbler og køkken. 
I forbindelse med totalrenovering af broen langs færgens opmarchbåse er der etableret to 
terrasser - og en lille grillplads ved disse, er på vej.   
Der er kommet nye el-standere, flere fortøjningspullerter, to redningsstiger doneret af 
TRYG-fonden samt ny udendørsbelysning på servicebygningen. Sejlerkøkkenet har fået et 
lille pift og køb af diesel er naturligvis stadig muligt. 
 
Er der børn ombord, skal der fanges krabber, ”Smuthullet” skal besøges (et træværksted 
for børn ifølge med voksen), ”Troldestien” og ”Eventyrstrædet” opleves og gode historier 
fortælles, 



                              
 
og naturen udforskes på nærmeste hold med rekvisitter fra ”Stenbideren”. Blå Flag 
stranden ved siden af havnen - til badning og familieaktiviteter.  
 
Oprensningsfartøjet ”Henriette Sand” har besøgt Fejø og Femø her i foråret, og hjulpet os 
af med nogle ”pukler”. 
 

                                           
 
Alices´ Is – og pølsebod åbner i pinsen med Alice som ”styrmand” – sæson nr. 44. 
 
Femø har sin egen hjemmeside: Femo.dk - her finder du oplysninger om stort og småt fra 
den dejlige ø. 
 

                                                       Vi ses på Femø                 

                                                                                                     Christine G. Pedersen 

 

 


