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- Livet på en ø med aktiviteter og arrangementer

Færgeturen varer kun 18 minutter, men
bringer dig til en ganske anden verden,
et ægte lille paradis for hele familien - et
paradis, hvor både børn og voksne kan få
masser af tid med hinanden, langt væk
fra stress og jag, med nærvær og samvær
i centrum: Fællesskab og hyggelige oplevelser krydret med smukke omgivelser og
lækre lokale råvarer.
Fejø er en lilleputverden, en hyggelig
blanding af bondehuse med havudsigt,
frugthaver, traktorer og idyl fra Danmark
i gamle dage, blandet med moderne landbrug, småvirksomheder og en meget aktiv
og international lokalbefolkning.
Men Fejø er også frugtens ø. Æbler og
pærer er i vejboderne næsten året rundt,

ligesom most og marmelade. Prisvindende specialiteter og lokale råvarer kan
købes i de lokale gårdbutikker – hvilket
for mange er anledning nok til at besøge
vores lille ø.
Fejø har dog meget mere at byde på,
både til hverdag og ferie. Øen har alle de
faciliteter, der skal bruges i et velfungerende helårssamfund - fx skole, læge og
købmand samt en række aktiviteter og
attraktioner i årets løb, der ofte arrangeres af øens frivillige ildsjæle. Fx driften af
den gamle mølle, kammermusikfestival,
Æblets Dag, Den Helbredende Have samt
arkiv og ø-museum.
Læs mere om øens mange tilbud her i
brochuren og find flere detaljer på
www.fejoe.dk
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Fejø året rundt
øen rundt

Fejø – en af de danske sydhavsøer, i Smålandshavet nord for Lolland
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Gå ikke glip af Fejø om foråret, når
træerne blomstrer. Hundredetusinder
af frugttræer springer ud fra påske til
pinse, og øen klædes i et florlet slør af
blomster, der kalder på kamera og picnic
i det fri.
Somrene på Fejø er lange, lune og
solrige, og badevandet er det varmeste
i Danmark. Der findes et utal af skønne
aktiviteter at kaste sig over, ofte med
havet i centrum, og øen summer af liv.
Efteråret på Fejø står i frugtens tegn,

når frodige træer pryder overalt. Fra
juni modner bær, sidst i juli begynder
blommerne at modnes, så følger æbler,
pærer og nødder, og hurtigt fyldes øens
mange vejboder op af lækkerier, et
udvalg af sorter, der ikke findes mange
andre steder.
Vintrene er korte og milde på Fejø, med
næsten halvt så megen frost som i det
meste af Danmark. Her er tid til fordybelse og ro, lange vandreture i den friske
luft og brætspil ved pejsen.
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Øens seværdigheder
Hvad enten det er i kajak, på cykel, i vandrestøvler eller bil, så ligger Fejø åben

Der er meget at se på Fejø året rundt.
Planlæg en tur eller lad dig inspirere
undervejs - selv som fastboende kan man
sagtens opleve nyt. Som turist kan du
fx starte med et besøg i Fejø Mølle, der
fungerer som turistinformation, med café og
lille butik.
Møllen er totalt istandsat gennem årene, og
drives nu af frivillige.
Udover, at man kan købe
kaffe og kage samt lokale specialiteter, kan du
også bestige møllen ad
den indvendige trappe og se udsigten fra
rundgangen. Er det kunst der trækker, så
kig dig omkring når du bevæger dig rundt
på øen, her finder du fx charmerende
betonæbler på havnen, og fint udskårne
træskulpturer i haver, dekorationer m.m.
På Dybvig havn finder du det gamle skibsværft med pakhusene og de gamle drivkvaser, der med deres maritime stemning
fremstår som et levende museum uden at
være det.
På den sydlige del af øen finder du den
lille smukke ø-kirke, beliggende tæt ved
stranden, så præst og menighed kunne
sejle til kirke. Det historiske vingesus fra
den gang kan du desuden blive meget
klogere på, hvis du besøger øens arkiv og
lokalhistoriske museum. Her findes en
fantastisk samling af ting, som tiden og

mennesker har efterladt på Fejø de sidste
10.000 år, fra stenredskaber til ædle metalgenstande, samt spændende dokumentation af landbrugssamfundet og frugtavlen.
Udover øens arkiv/muserum findes der
også en lang række
små historiske seværdigheder langs vejene.
Kig fx ind ad vinduet i
Fejøs ældste bygning,
den gamle smedje,
der står præcist, som
smeden forlod den midt
i 1900-tallet - eller slå
et smut forbi de gamle
vejtromler ved rastepladsen midt på Herredsvej. Ved Sletteren Strand og Dybvig
Havn kan du også finde de gamle barkekedler, fiskernes gamle tjæregryder, til tjæreimprægnering af fiskenet, tovværk og pæle.
Sidst, men ikke mindst, så findes der naturligvis også en lang række frugtplantager,
spændende haver og sågar vingårde, som
er et besøg værd. Kig ind i Den Helbredende
Have, en idyllisk urtehave med medicinske
og aromatiske urter. Eller køb most og marmelade hos Fejø Frugt i den lille, men velassorterede vejbod. I Iduns have kan du købe
planter og frugt, mens der i Mazantis frugthave findes både mistelten og botanisk
skovhave. Hannes Have tilbyder urtecremer
og smukke blomster, og hos Hideaway kan
du opleve vin, figner, ferskner og andre
sydlandske planter.
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Aktiv eller afslappet

Det ene øjeblik kan du piske vandet op med kajakken, det næste dase på stranden. To
minutter fra stranden kan du købe T-bones på gården, og lige ved siden af kan du smage
cider hos producenten. Fejø har det hele tæt på.
Til lands eller til vands, på gå-ben eller
cykel, i kajak eller på hesteryg, mulighederne er mange og for alle.
På en ø, hvor du aldrig er langt fra kysten,
spiller havet en stor rolle, både for fastboende og for turister.
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Sletteren Strand er en skøn strand med
toiletforhold, badebro og dejlig sandbund. Langs sydkysten bliver vandet
hurtigt dybere, mens de andre kyster er
trygge badestrande, også for små børn,
og fordi vandet ikke er så dybt, bliver
badevandet meget varmt, og badesæsonen er lang.
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Vandet omkring Fejø er også et populært
sted at fiske. Hvad enten du vil fange havørred, fladfisk, hornfisk eller de små lækre
fjordrejer finder du det langs øens kyster.
Dybvig er en populær lystbådehavn,
og Fejøs kyst har mange lavvandede
områder, så man kan altid finde en kyst
med læ og roligt vand, så alle kan være
med uanset, om der snorkles eller sejles

i gummibåd. Ruten rundt om Fejø i kajak
er ca. 30 km lang, en god dagstur for
en øvet kajakroer - farvandet byder på
mange smukke og underholdende ture til
naboøerne.

nisbane eller snuppe et spil badminton i
øens idrætshal. Til fri afbenyttelse findes
desuden en basketbane midt på øen (bag
den gamle vejtromleplads) og en nyanlagt
petanquebane på Dybvig Havn

Ønsker du en aktiv dag på landjorden,
så kommer du nemt rundt på hele øen
med cykler (kan også lejes på øen), og vil
du helt ned i tempo, findes der en lang
række trampestier, markeret med kort,
som leder forbi nogle af øens smukkeste områder. Du kan også leje islandske
heste, booke en tid på den lokale ten-

Det eneste, du egentlig behøver for en
god, aktiv ferie med familien er en bold, et
par fiskenet, et snorkelsæt, gode vandresko eller måske en gummibåd.

Der er 28 km
offentlig ve
j på Fejø
og mange tr
ampestier ti
l
fri benyttelse. Fejø er
7 km lang o
g
4 km
bred og 16 kv
adratkilom
eter stor.
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Smagen af Fejø

Født af havet, frugthaverne og mulden. Samlere, plukkere og
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producenter forvalter og forvandler naturens gaver

Økologi og bæredygtighed fylder meget
på Fejø. I den lokale købmandsbutik vil
man bemærke, at udvalget af økologiske
varer er usædvanligt stort, og at man også
kan få veganer- og vegetarprodukter. Det
er en afspejling af befolkningen på Fejø.
Men det kan også være charmerede at
handle lokalt hos de mange producenter
af most, cider, vin, marmelade, lammekød,
oksekød, fisk, pasta, honning, æg, grønsager osv. Altsammen kan købes i topkvalitet rundt på Fejø i de mange gårdbutikker
og vejboder. Omkring 50 hektar af Fejøs
landbrugsjord dyrkes økologisk.

Bemærk, hvordan mægtige valnøddetræer
er en del af kulturlandskabet på Fejø som
i ingen anden egn af Danmark. Bemærk
også de mange figentræer
Friske figner flækkes, fyldes med en
og morbærtræer, der står
valnød. Det perfekte fejømatch.
frit udplantede i haverne.
Bag købmandsbutikken,
ud til parkeringspladsen kan
man fx over plankeværket
se et gammelt figentræ og
et morbærtræ med tykke
stammer og store kroner. På
kirkegården er det største
træ en steneg. Allesammen
træer, der normalt ses i middelhavslandene.
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Et æble om dagen, det er sagen. Men frugt
på Fejø er så meget mere end æbler. Det
er i høj grad også pærer og blommer. Og
så er der alle de specielle sorter, man ser
i vejboderne på øen. I et typisk supermarked kan du vælge imellem 2- 3 sorter af
æbler. På Fejø finder du sjældne og gamle
æblesorter, utallige sorter af hjemlige
frugter og bær, og mere eksotiske frugter
som figner, kvæder og ferskner. Valnødder
er også en Fejø-specialitet, der dukker op i
september.

Enkelte ting må man fange selv, eller også
må man lære nogen at kende for at få
adgang til råvarerne. Prøv fx, om du kan
opsnuse en, der fisker efter multer, havørred eller fjordrejer: Fjordrejer, godt brød,
mayonnaise,
salat og hvidvin,
så er der lagt
op til et måltid i
verdensklasse.
Det er blevet
populært i de
senere år at fouragere i naturen.
Langs strandene
på Fejø vokser mange spiselige urter, og i
havet er der lækker tang til selvpluk. Prøv
fx friske skud af blæretang, der er meget
almindelig ved Fejø. Også i hegn og langs

HvidtfeldtGundersen.com
Hideaway Vingård
Besøg
”lille Toscana”

veje findes der lækkerier som hyldeblomster og mirabeller om sommeren. Men pas
på ikke at plukke inde i frugthaverne, heller ikke i den første række ud til vejen. Det
er privat ejendom, og faktisk har frugten
en vigtig betydning som
livsgrundlag for mange
på Fejø. Hvis du er i tvivl
om, hvorvidt det er privat
grund, så spørg hellere
om lov. På Vesterby Havn
står der dog havtorn, som
fejøboerne har plantet
i fællesskab, dem kan
du roligt plukke af, de
er allemandseje. Uanset, hvad du samler,
så husk altid at efterlade rigeligt til de
næste, til dyrene og sådan, at naturen kan
regenerere.

Fejøs milde klima danner det perfekte grundlag for en stemningsfuld
og meget sydlandsk inspireret vingård, i øvrigt en af Danmarks ældste.
Kig forbi, nyd omgivelserne, og lad tiden flyde mellem vinstokke og i
figenaborteret, som rummer en af Nordeuropas største figensamlinger
på friland.
Sommersæson: Besøg og salg onsdag til fredag fra 13.00 – 17.00 og
lørdag fra 11.00 – 14.00

Torsdags Rundvisning
kl. 19.00

Fredags Grill
kl. 18.00

En skøn tur gennem figenaboret
og vinmark. Hør om årets gang i
vingården, økologisk vinavl med
gæs som funktionærmedarbejdere. Se hvor druerne bliver til vin.
Smag på vingårdens produkter.

Middelhavsmad når det er bedst
– lækre salater, porcetta eller
helstegt gris med godt brød.
Vi laver maden, I nyder livet med
lækker vin i glasset.

Billet til rundvisninger og madevents via Place2book
eller ring og book ml. kl. 9.00 – 10.00 på hverdage.
Vingården kan lejes til møder, fester og pop-up events.

Storemosevej 18, Fejø - Tlf. +45 2463-4745 - Mail: karin@hideaway.dk
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Fejø frilandskvæg og gårdbutik
Fra butikken sælger vi alt i
udskæringer af oksekød.
Desuden medister, grillpølser,
spegepølser og leverpostej.
Kødet er modnet på krog for at
opnå højeste kvalitet.
Velkommen l Slettervej 50 v.
Hans Jørgen Larsen tlf. 31 38 28 92
Bielle tlf. 61 78 09 62

Åbningstid efter 17:00
eller efter aftale.

BUTIK SPÆLSAU
Spælsau- & Merinofår

Slettervej 12

Plantefarvet garn

Onsdag 16.00-18.00

Strik

Lørdag 10.00-14.00

Skind

www.spelsau.dk

Kød

Hanne Humble

Spegepølser

40779858
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BESØG FEJØ MØLLE
- Drevet af frivillige ildsjæle OPLEV
HISTORIENS
VINGESUS
DELTAG I
KONCERTER &
EVENTS
NYD KAFFE &
MØLLELAGKAGE
I CAFEEN
GÅ PÅ
OPDAGELSE I
BUTIKKEN OG
FIND LOKALE
VARER
BLIV INSPIRERET
TIL DIN VIDERE
FÆRD PÅ FEJØ

Å

B

N

I N G S T I D E R
Åben fra 13.30-16.30
Hele juni Lørdag og søndag
Hele juli: Tirsdag til søndag
I august: Dagene 1. til 4. august, derefter
kun åbent lørdag & søndag

SE MERE PÅ FEJOEMOELLE.DK
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Øens havne
Der er to havne på Fejø samt en lille
privatejet havn på Skalø.

Vesterby Havn
Vesterby Havn er den, du
kommer til med færgen fra Kragenæs Havn.
Den er ikke åben for lystsejlere, men benyttes udover færgerne også af erhvervsfartøjer.
Dybvig Havn
Dybvig Havn er både for lystfartøjer, gamle
træskibe, fritidsfiskere og joller. Havnen er
desuden et af omdrejningspunkterne for det
sociale og rekreative liv på Fejø om sommeren, hvor man også kan nyde pizza og is.

Her er alt, hvad man har brug for, i et idyllisk
sceneri med et gammelt træskibsværft og
pakhuse. På havnen kan man slentre rundt,
mens man ser på sjove sejlermanøvrer eller
kaste lidt med kugler på petanquebanen.
Vil man bade ved Dybvig, kan det anbefales
at gå i vandet fra spidsen af den nordøstlige
mole, hvor der findes en trappe.
Der er velholdte toiletter og bad på havnen.
Og så er det muligt at slå telt op på plænen
sydvest for havnen, dog kun for sejlende
gæster. Kajakker bedes anløbe i sydsiden af
havnen, direkte ved teltpladsen.
Havnefogeden har tlf.: 21 27 18 84.
Skalø Havn
Lille privatejet havn med charmerende belligenhed. Havnen har lav dybdegang og er
uden faciliteter. Til havneområdet er der kun
adgang til fods. Køretøjer parkeres uden for.
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Fejø Kajakudlejning
En dag i havkajak i smålandsfarvandet er en fantastisk naturoplevelse
350 kr. pr. kajak/dag
550 kr. for 2 kajakker/dag
Mobilt Kajak-shelter
inkl. 2 kajakker
Pris: 1.200 kr for 2 dage

Afhentning/aflevering
- Efter aftale

Se fejokajakhus.dk • Tlf. 40 72 35 80 / 26 15 14 21 • v/ Havkajakinstruktør Mikael Holm

Cafe
Dybvig
Dybvig havn

ÅBNINGSTIDER

Drikkevarer og gammeldags isvaffel.

Åben påsken, pinsedagene, Turismens Dag og Æblets Dag

Der serveres lækker italiensk kage.

• 53 67 43 97 • cafedybvig@hotmail.com

April & maj: Torsdag til lørdag fra kl. 16:00-21:00
Juni: Tirsdag til lørdag fra kl. 13:00-21:00
Pizza, pasta, panini-sandwich,
Juli: Alle dage fra kl. 13:00-21:00
hvidløgsbrød, hummus og tzatziki lavet August: Mandag til lørdag fra kl. 13:00-21:00
af ægte italienske råvarer samt lokale Fra den 21. - 31. august dog fra kl 16:00-21:00
September og oktober: Torsdag til lørdag fra kl. 16:00-20:00
produkter.

Camping, Marina og Hytter i ét
Kragenæs Marina Lystcamp

Færgen afgår til de idylliske øer Fejø og Femø herfra.
Campingplads, Marina og Hytter udlejes til 2, 4 el. 6 pers.
Oplev kunstmonumentet “Dodekalitten”, 500 m. herfra.
Se mere på: www.marinalystcamp.dk
kontakt tlf. 54 93 70 56 eller info@kragenaes.dk
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Find rundt på Fejø
SKALØ

Udgangspunkt for trampestier og vandreruter er
markeret med en orange cirkel. På stedet findes en
kortstander med beskrivelse af vandreruten.
Udsigtspunkter med picnicborde og bænke er
markeret med en grøn cirkel
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Skalø Havn (privat havn, kun
for gående, busser ingen vendemulighed)
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Vesterby Havn (toiletter,
cykeludlejning, telebus)
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Fejø Børne- og Kulturhus og skole

10 Arkiv og ømuseum
11 Fejø Tromleplads med vejtromler, picnic
borde og basketball-net
12 Fejø Brandvagt (brandbil)
13 Marienlund Hestecenter
- Udlejning af islandske ponyer

3

Vigtigt
Vær opmærksom på, at du flere steder
bør have en forudgående aftale før
besøg. Se evt. fejoe.dk eller spørg i
turistinformationen på Fejø Mølle.
Åbningstider kan variere efter sæson.
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SLETTEREN
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25 Toppen (værelsesudlejning)
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26 Café Dybvig
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27 Dybvig Havn (petanquebane, teltslagning for sejlere)
28 Genbrugsplads
29 Pasta Principato

15 Strathenborg Restaurant og bar

30 Indgang til Præstelunden, (nyanlagt
skov)
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14 Fejø Kajakudlejning

31

16 Fejø Købmand (Let-Køb), postkontor
og apotekerudsalg

31 Fejø Kirke

17 Den gamle smedje

32. Den Helbredende Have

18 Fejø Mølle, turistbutik og café

33 Store Højbjerg, Fejøs højeste punkt
med 18 meter

19 Fejø Feriecenter (feriehusudlejning)
20 Kernegaarden (cideri, tapascafe, ferielejligheder, gårdbutik)

34 Hideaway Vingård

21 Butik Spælsau
22 Fejø Cider (gårdbutik)
23 Fejø Frilandskvæg (gårdbutik)
24 Sletter Strand

Ca. 1 km

24

Aktivitetskalender

Grundet Covid-19 og deraf uvished om årets muligheder for at afholdele diverse aktiviteter, har vi valgt blot at vise et overblik over, hvad der normalt afholdes på øen. Der er
derfor ikke garanti for, om de enkelte arrangementer afholdes i år eller hvornår det sker.
TIDSPUNKT AKTIVITET

AKTØR

Fællesspisninger

Fejøforeningen

Klap geder og kaniner

Kernegaarden

Grundlovsmøde i Præstegårdshaven

Fejø Kirke

Turismens Dag

Fejøforeningen

Dansk Mølledag

Fejø Mølle

Sankt Hans aften med bål og tale på Dybvig Havn

Fejøforeningen

Lovestorm-dag

Fejø Mølle

Find guldæblet i plantagen og vind en æblemost

Kernegaarden

Fejøs Festival med kammermusik, jazz etc.

Fejøs Festival

Møllens fødselsdag med særligt program

Fejø Mølle

Sommerkoncert

Fejø Kirke

Hør om produktion af cider og æblemost

Kernegaarden

Pæreskudernes frugtsalg i Nyhavn KBH

Fejø Erhvervsråd

Æblets Dag på Dybvig Havn

Fejøforeningen

Høstgudstjeneste, smuk og spændende udsmykning

Fejø Kirke

Juletræstænding på Dybvig Havn

Fejøforeningen

Julearrangement

Møllen

NB: Kontakt aktørerene bag aktiviteterne for detaljer og tidspunkter, fx på facebook
og hjemmesider. Der er også opdaterede aktiviteter i kalenderen på www.fejoe.dk
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Arrangementer i årets løb
Sommeren på Fejø har mange højdepunkter, men du kan plukke af øens andre skønne
begivenheder i hele årets løb

Turismens Dag er en dag, hvor Fejø holder
”åbent hus” og viser sig frem fra sin
bedste side. Spisesteder, attraktioner og
gårdbutikker sætter alle sejl til og laver
særlige arrangementer og tilbud, og færgeturen er gratis hele dagen.
Dansk Mølledag er en landsdækkende
begivenhed, som også fejres på Fejø. Her
er møllen omdrejningspunkt for en underholdende dag for både store og små, med
kaffe og kage samt et større loppemarked. Se fejoemoelle.dk
Fejøs Festival afholdes er en begivenhed,
der er blevet virkelig populær på øen, uanset hvilken musiksmag man har. Klassiske
musikere har fundet et frirum på Fejø og
cykler rundt med deres instrumenter til
de mange små kammermusikkoncerter,
fx på Dybvig Havn, ved møllen og i Fejø
Kirke, hvor man kan høre toner af både
de klassiske mestre, jazz, folkemusik og
mere populære genrer. Se www.fejoesfestival.dk
Pæreskuderne besøger Nyhavn hvert år i
september, men er en rigtig Fejø-begivenhed, den foregår bare i København!
Masser af fejøboere og folk med tilknytning til øen stiller op som frivillige og
sælger frugt og andre fejøvarer fra et skib
ved kajen i Nyhavn.

Æblets Dag er altid første lørdag i
Efterårsferien. Dagen skydes i gang med
afsløringen af årets æblemotiv, en tavle
påsat hundredevis af æbler, som danner
et mosaik-kunstværk. En smuk og populær dag for hele familien, med frugtmarked på havnen i Dybvig, hvor man også
kan købe en række forskellige fødevarer
og design fra øens små producenter. Der
er mulighed for at spise sig mæt og nyde
kaffe og andre drikkevarer på mange
måder omkring havnen. Resten af øens
spisesteder og butikker holder også
åbent, så man kan tage sig en rundtur
på øen, der summer af frugtplukker-liv
her midt i æblehøsten.
Andre arrangementer på øen er bl.a.
Sankt Hans fejring på Dybvig Havn,
pilgrimsvandringer, høstgudtjeneste
i den smukt dekorerede kirke, julearrangement i møllen, juletræstænding
på Dybvig Havn samt fællesspisninger,
pop-up caféer og meget, meget mere.
Du kan finde de specifikke datoer, samt
finde flere flere aktiviteter for både
lokale og turister på fejoe.dk, hvor tid og
sted altid er opdateret.

Rigtig god fornøjelse!
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Frodige Fejø
Flowerstorm og frugt - Når hele øen står i blomst eller boderne bugner af frugt

FOTO: HANS CHRISTIAN NIELSEN

Fra påske til pinse blomstrer frugttræerne på Fejø, og det er et syn, som tiltrækker
mange beundrende blikke og gæster til
Fejø. Først blomstrer blommetræerne,
så kommer pærerne og hovednummeret:
Æbleblomsterne! Med deres fine flæser
ligner de små sommerkjoler i nuancer
af hvid, creme og pink eller endda rød.
Fejø skal i hvert fald ses om foråret. Der
vandres, cykles, holdes picnic og fotograferes flittigt under de blomstrende træer.
En festligt dækket dug under træerne
ligner indbegrebet af et skandinavisk
impressionistisk maleri.

og forbliver små. De ligner næsten espalierede
vinmarker, og de danner et massivt blomsterhav
i maj måned! Blommer og pærer vokser stadigt
mere som træer, som har en stamme og en krone.
I de fleste ciderhaver vokser æbletræerne også
som rankt stammede træer. Man kan nyde synet
og fotografere de blomstrende frugthaver under
en rundtur på Fejøs stier og veje. Men husk; haver
og plantager er private, så inden du arrangerer
picnic i en frugthave, må du kontakte ejeren .
Blommeuger på Fejø er den tid, hvor man finder
nyplukkede blommer overalt på øen. Spis dem friske og fuldmodne og brug dem til trifli, kager og
marmelader. De første modner i juli, afhængigt af
årets vejr, men august-september er hovedsæsonen. Blommen er saftig, men en flygtig fornøjelse.
Når først frugten er træmoden og på sit højeste,
skal den spises indenfor få dage. Det foregår
bedst på selve Fejø, som er Skandinaviens største
sammenhængende blommedyrkningsområde.

Intet andet sted i Danmark finder man
et kulturlandskab, der er så præget af
frugttræer som på Fejø. Næsten alle huse
eller gårde har en frugthave umiddelbart
omkring huset. De gamle frugthaver
har store højstammede frugttræer med
knudrede stammer som i en olivenlund.
Det er nok de smukkeste frugttræer, men
desværre er de en truet art, bl.a. fordi de
er besværlige at passe. I de nyere frugthaver står især æbletræerne meget tæt
18

FOTO: MICHAEL GUNDERSEN

Her efter følger bær, de tidligste sommeræbler, inden øen eksploderer i et overvæld af æbler, pærer
og alverdens forskellige nødder.

I butikken finder du vores internationalt prisvindende
Fejø Cider® i flere sødmevarianter,
Fejøs, ja Nordens, første ægte Poiré! Liflig æblemost, gastrik,
æble- og pæreeddike, solera-lagret Fejø Balsamico, samt æble-is!
Fra topproducenten Adrien Camut sælger vi endvidere
6-, 12- og 18-årig Calvados AOC Pay d’Auge.

Sommer-åbent í butíkken!
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Hver dag kl. 11-18
Slettervej 44, Dk - 4944 | Fejø
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Fejø Cider ®
Slettervej 44

Dybvigve

Slettervej

j

Fejø Cider er utæmmet og sofistikeret. Natur og tradition!

HAVN
1 km.

Stisystem fra havnen
til Slettestrand

Lavet på udvalgte, håndhøstede cideræbler, fra egne plantager på øen i Smålandshavet. Vildgæret på eget cideri, og med
de fine bobler dannet gennem spontan flaskegæring. Vi har cider til enhver årstid, enhver anledning og enhver ret:
Til aperitif, til brasseret svine- og oksekød, til sommer og jul, til rødkitost, til drinks, til sushi!

w w w . fejoec i der . dk

info@fejoecider.dk
fejoecider

FOR GRUPPEBESØG
Reservation: Tlf. 61675622

19

Handl og spis lokalt
Alt hvad du kan finde på Fejø sparer tid og støtter det lokale liv!
Shopping er både nemt og hyggeligt på
Fejø. Udvalget er stort og der kan nærmest
gå sport i at finde hvad som helst lokalt.
Mange øboere sætter en ære i at handle på
øen, hvad enten det er i en vejbod, en gårdbutik eller hos den lokale købmand.
Det er en del af øens livsnerve, at der altid
kan handles ind til hverdag og fest, når
behovet opstår.

FOTO:KLAUS LASVILL-MORTENSEN

Let-Køb har alt i fødevarer, stort økologisk
udvalg og skaffer det, man mangler. Herfra
drives også posthus og apoteksudsalg.
Andre steder at besøge er fx Butik Spælsau
med lækkert design af lammeuld samt garn
og lammekød, eller Cox Orange med design
og genbrug. Kernegaardens gårdbutik har
også lækre ting og egen brændevin – og gavekort. Møllebutikken har fine ting fra hele
øen. Fejø Cider har god Calvados og lækker
cider. Eller hvad med to T-bonesteaks fra
Fejø Frilandskvæg? En røget lakseside fra
Fejø Laks? Eller måske hjemmelavet økologisk pasta fra Pasta Principato.
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De lækre fødevarer kan passende kombineres med økologisk vin dyrket på Fejø,
fra Hidaway Vingård eller Fejø cider.
Endelig er der et pænt udvalg af caféer og
restauranter, besøg fx den hyggelige forhavecafé Schymann eller nyd en lækker
middag på Restaurant Strathenborg.
Har du brug for en souvenir, en fødselsdagsgave, værtindegave eller en
lille brugsgenstand, så er der udover de
mange vejboder og gårdbutikker også alle
loppeboderne. Nogle af dem er ret fine og
har et stort udvalg i brugte ting. Og hvem
lyser ikke op i et stort smil, når man finder
en brugt uld-sweater eller brugskunst i en
vejbod eller på loppemarked?
På øen tilbydes også en lang række services, fx håndværkere, frisører og forskellige former for massage, fysioterapi og
akupunktur hos øens alternative behandlere. Du kan også få ordnet bilen eller
cyklen hos nogle af øens mekanikere eller
blot få tanket op hos øens benzintank.
Hver gang du handler ind og shopper på
Fejø, sparer du penge til kørsel og timevis
af transport og stress – og du fremmer
den lokale sammenhængskraft. Så hvis du
mangler noget, så spørg dem, du møder.
Måske kan du også finde det på Fejø!
Er det klassisk gågadeshopping eller et
storcenter, du har brug for, så skal du ikke
længere end til Nakskov, Maribo, Sakskøbing eller Nykøbing Falster.

Besøg Kernegaardens Oase
& Fejø Mosteri
BESØG Kernegaardens gårdbutik og nyd en øspecialitet i caféområdet Oasen med havudsigt og børnevenlige klappe dyr.
PRØV gårdens økologiske CALVA.
TAPAS. SMAG på gårdens
prisbelønnede produkter. OPLEV den helt specielle
stemning der er på et lille autentisk familie Cideri på Fejø.
Café
Scan og
se mere...
Mosteri
Gårdbutik
B&B

Åbner kl. 11.!!

Hjortemosevej
Tlf. 24 81 26 29 Kernegaarden.dk
Hjortemosevej
41. tlf. 41.
54722121/29440321
kernegaarden.dk

ØKOLOGISK FRISK PASTA FRA FEJØ
Køb vores pasta i pop-up butikken hver
fredag fra 16.30-18 på Storemosevej
107 eller efter aftale med Diego på
91 97 07 14.
Læs mere om vores pasta på
www.pastaprincipato.dk
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Franks helsides
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Lej en feriebolig i
Fejø Feriecenter

(4 personer)

Hver bolig er på 59 m2 og består af stue/køkken, 2 værelser
og badeværelse samt 15 m2 sydvendt træterrasse.
Se mere på fejoe-feriecenter.dk.
Priser Pr. uge i 2013
Højsæson 3.800 kr.
Mellemsæson 3.200 kr.
Lavsæson 2.600 kr.

å
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se m center.d
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r
e
f
fejoe

WeekendLeje
Fredag – søndag 1.500 kr.
Torsdag – søndag 2.200 kr.
Obligatorisk slutrengøring 400 kr.

Obligatorisk slutrengøring 400 kr.

info@fejoe-feriecenter.dk eller telefon 57820208.

Fejo_ferie_LEJ_Ann_148,5x100.indd 1

21/02/13 09.24

Værelser på Fejø
Pris: 450/500,- kr. for et
dobbeltværelse pr. nat.
Sengelinned og håndklæder
skal (helst) medbringes.
Dybvigvej 10, 4944 Fejø
Tlf. 28 70 96 18
Mail: erikhb@mail.dk

– det er bare Toppen!

Restaurant, vandrehjem, billardstue og lejligheder
Centralt på Fejø: Gode faciliteter til spisning, overnatning, billardsspil samt udlejning af lejligheder.
Lejlighederne har eget køkken og badeværelse, og de er
særdeles pensionist- og handicapvenlige.
Der er elevator i ejendommen.
Kontakt på tlf.: 40 11 47 47 eller 41 12 01 35
email: centerkroen@gmail.com
Besøg Centerkroen, Herredsvej 179, 4944 Fejø
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Kvalitetstid med børnene

Vi kan ikke tilbyde legeland, forlystelser eller andet tjubang. Til gengæld er her tid og ro
til at fordybe sig i hinandens selskab, mens I udforsker øen eller hygger jer sammen.
Natur og frisk luft

Ved havet

Dyrelivet er rigt på Fejø, men det kræver
lidt tålmodighed at få glæde af det, og en
kikkert er også en godt, hvis man rigtig vil
nærstudere fx fasaner og harer på marken. Ofte kan man også være heldig at se
de store majestætiske dådyr krydse vejen,
opleve havørnen svæve over Dybvig, eller
opdage en sæl ved Skalø. Også insektlivet
er rigt, så prøv om I kan komme helt tæt
på sommerfugle, eller studere en bænkebider i skovbunden.

Et besøg på stranden er altid hyggeligt,
også når det ikke er badevejr. Kig fx efter
vættelys/tordenspir eller hulsten, eller
måske er du heldig at finde et forstenet
søpindsvin eller et stykke flint som en
gang blev brugt af et stenaldermenneske.
Besøg også stranden om natten med en
UV-lygte, så er fossiler ekstra
tydelige, og måske du kan finde
et lille stykke rav. Er vejret til det
kan I gå på eventyr under havets
overflade med enten snorkel,
eller en undervandskikkert.
Den kan I lave ved at spænde
et stykke gennemsigtigt plastik

FOTO: KLAUS LASVILL- MORTENSEN

Tag på skovtur i Præstelunden, øens
nyanlagte skov med stier og picnicbord.
Her kan man lege natur-bingo, hvem kan
fx først finde en bille, en pind, en fugl, en
sten, en blomst eller hvad man nu kan
finde på. Prøv også at sove udenfor en
nat, det er en helt magisk oplevelse
at hive madrasser og dyner ud, ligge
under den lune nattehimmel og kigge
på stjerner, hvor hele mælkevejen er
tydelig. Måske er I også heldig at høre
en ugle eller se en flagermus.
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fast henover den afklippede bund af en
plastikdunk. Eller prøv at stryge rejer ved
at feje et net ind under tangplanterne,
og ryste dem forsigtigt så rejerne falder
ned i nettet. Kog dem og spis jeres egen
hjemmeskaffede mad, på ægte ”fra bord
til jord” manér.

FOTO: HANS CHRISTIAN NIELSEN

Kultur og kunst i børnehøjde
Gå på eventyr i Iduns Have der både
har spændende kunstinstallationer,
legeområde og naturhave, læs mere
på idunshave.dk

FOTO: HANS CHRISTIAN NIELSEN

I kan også udforske øens små
kunstværker rundt omkring, fx
betonæblerne ved færgehavnen, havfruer og havmænd i
Dybvig havns toiletbygninger,
eller udskårne træfigurer
rundt omkring på øen. Der
findes også en lille labyrint
i 100-meter skoven bag Fejø
skole, skjult i skovbunden, bygget af sten.
Eller hvad med at opleve øens historiske
genstande og få en snak om, hvad en
gammel vejtromle mon blev brugt til og
hvorfor øens gamle fine træskibe hedder
drivkvaser.
Gør det selv projekter
Byg en krabbefiskestand, med en pind,
en snor og en tøjklemme for enden med
et stykke kødpålæg i. Find flotte sten på
stranden og mal dem, eller lav et mandala-mønster ud af naturmaterialer som,
sten, muslinger og kogler. Byg stentrolde
ved at lime tørret tang, sten og grene

sammen til små figurer. Flet en blomsterkrans af mælkebøtter eller tusindfryd,
eller øv dig i at snitte i træ. Pluk bær og
lav syltetøj eller is ud af dem, eller prøv at
lave dine egne tangchips. Pres blomster og
blade mellem avispapir i en gammel bog.
Og vigtigst af alt, gå på opdagelse og byg
masser af huler i buskads og krat!
Bondegårdsdyr og klappedyr
Tag cyklerne rundt på øen, og se hvor
mange bondegårdsdyr I kan finde. Der er
fx køer og kalve for enden af Slettervej til
højre, via en sti ved stranden som går langs
med folden. Der er også Skotsk højlandskvæg som kan ses fra vejen ved Skaløvej
37 og Storemosevej 54, eller Spælsaufår
og Merinofår ved Slettervej 12. Heste kan
I bl.a. se ud af Skovvej, og gæs og ænder
støder I på når I kører af Storemosevej.
Vil I helt tæt på og opleve klappedyr kan I
besøge Kernegaardens geder eller prøve
en tur på islandsk hesteryg.
I kan også udforske øens natur og dyreliv med sjove apps som fx NaturTjek og
Inaturalist
Læs meget mere og find mange flere og
spændende aktiviteter for børn på
fejoe.dk/oplevelser-for-boern
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Fællesskab & Frivillighed

Øens mange arrangementer og initiativer er ofte drevet af frivillige hænder. Det skaber
sammenhold og styrker fællesskabet, og det er en stor del af charmen på Fejø.
Man ser det ikke, hvis man ikke ved det,
men møllepigerne, der serverer lagkage
og kaffe, gør det i deres fritid - de synes, det er hyggeligt. Fortællingerne på
museet fremføres med omhu af frivillige
ildsjæle, der brænder for øens kulturhistorie. Udlejningscykler, rundvisninger
i Den Helbredende Have, biblioteket og
meget mere - alt sammen opgaver, der
løses af frivillige hænder. Ganske enkelt,
fordi vi på øen ved, at den fælles indsats
gør den største forskel, både for os selv og
for andre.
I dag ser vi, at fortællingerne om Fejø,
vores ildsjæle og lokale kultur har bredt
sig. Og det er i en sådan grad, at rigtig
mange nye mennesker søger mod Fejø for
at opleve det selv. Det er mennesker med

alverdens forskellige baggrunde, unge,
gamle, internationale og tilbageflyttere.
Alle kommer de, fordi de ønsker at være
en del af et fællesskab på et sted, hvor ens
eget bidrag tæller. For i et lille samfund
som her, der mærker man virkelig, når
man gør en forskel.
Og det er til stor gavn for lokalsamfundet,
det skaber en masse motivation og pionerånd blandt øens beboere - både, når den
gamle smedje skal istandsættes, eller da
skolen skulle reddes.
Af erfaring ved vi derfor på Fejø, at hvis vi
arbejder i fællesskab, så er vi stærke nok
til næsten hvad som helst, og så kan vi virkelig gøre en forskel, for os selv, for dem
omkring os, for vores samfund og sågar
for vores klode. Og hvem ønsker ikke det?

På Fejø er der en stærk fællesskabskultur og frivilligkultur. Der er mange madklubber, og af og til store fællesarrangementer bl.a. på skolen, hvor alle mødes
til event eller fællesspisninger hvor også gæster kan deltage. Se www.fejoe.dk
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Fejø Mølle Cykeludlejning
Cykler lejes i Vesterby Havn og i Dybvig Havn.
Betaling ved kasserne opsat i de to havne
eller på MobilePay: 46422
Cykel 55 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. time.
Overskuddet går til Fejø Mølle.
Kontakt Fejø Mølle på cykler@fejoemoelle.dk

Fejø lokalhistoriske
Arkiv & Ømuseum
Herredsvej 190 – kælder – 4944 Fejø
Åbent: tirsdag kl. 19 - 22 (hele året)
lørdag kl. 13 - 17 (1.maj til 30. sep.) eller efter aftale.

Kontakt
fejoearkiv@gmail.com – tlf. 23 23 19 72
www.fejoelokalarkiv.dk

Se Fejø fra hesteryg
Pris 300,- kr. pr. person pr. time
Der skal forudbestilles
Kontakt Karin Birkedal
30 66 10 32
Skovvej 7

FOTO: JØRGEN. JENSEN

Book i god tid

Pæreskuden
kommer til Nyhavn
lørdag 5/9 til
søndag 13/9 i 2020
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Fejøs mangfoldighed
På Fejø bor der knapt 500 mennesker. Vi
er en lille, men meget broget flok, der
ikke tilhører ét parti, én ideologi eller én
samfundsklasse. Vi er dog bundet tæt
sammen af én vigtig ting - nemlig vores ø!
Barn, ung, voksen eller ældre
Befolkningen er aldersmæssigt godt
spredt på Fejø. Fra en lille håndfuld nyfødte det seneste år til de lokale skolebørn og
videre til den store flok unge, som tager
færgen hver morgen. Hertil kommer naturligvis pendlerne, de lokale erhvervsdrivende og ikke mindst de, der nyder deres
otium på øen. Alle spiller de en vigtig rolle
i vores lille helårssamfund.
Foreningsliv
På Fejø findes der over 30 foreninger med
emner om alt fra drivkvaselaug til billard,
kammermusik og idræt, til fiskeri og
teater. Her er vitterligt noget for enhver
smag, og hvis det ikke findes, så er der
sikkert nogen på øen, som gerne vil være
med til at starte noget op. Det store antal
foreninger er et tegn på, at lokalsamfundet både er levende og aktivt, og det er
ikke kun i turistsæsonen.

Multikulturelt
Fejø rummer omkring 18 forskellige
nationaliteter. Jeps, du læste rigtigt. Nogle
er kommet til for årtier siden, nogle for
ganske nylig. Nogle har giftet sig til ø-livet,
mens andre er kommet som frivillige
hjælpere på øen eller som frugtplukkere.
Uanset hvad, så gør det Fejø til et skønt,
farverigt samfund - begivenheder får
ekstra charme med fx sydlandske islæt, og
hverdagen iblandes internationale trends,
mens ingen studser over sprogforskellene.
Omstilling og bæredygtighed
Simple living, selvforsyning og permakultur er alt sammen noget, der praktiseres
på øen, lige som også økologi og bæredygtighed prioriteres af mange. Fejø har fx en
stor gruppe mennesker, for hvem penge
og materielle goder ikke er afgørende.
Sparsommelighed og genbrug samt reflektion over ens egentlige behov er afgørende. De downsizer, arbejder med deres
CO2-fodaftryk, spiser grøntsager frem for
kød og cykler frem for at tage bilen. Og de
værdier bliver naturligvis også mødt og
favnet på Fejø.
- Rummelighed frem for alt.
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At bo på Fejø
Fejø har det hele
Børnepasning og skoleliv, pendlere og
lokale virksomheder, fritidsaktiviteter, højt
til loftet, lokalt beredskab, indkøbsmuligheder, socialt sammenhold, fællesskab,
ildsjæle, og ikke mindst tryghed, nærvær
og samvær - alt det, man kan ønske sig.
Måske er det netop derfor, at vi nu flere år i
træk har haft øget tilflytning til øen, og en
gennemsnitsalder der falder år efter år.
Du kan bo næsten, som du vil på Fejø, fx i
et lille rækkehus, en traditionel murstensvilla, måske vil du begynde med en flexbolig, eller du ved allerede, at drømmen er et
gammelt nedlagt landbrug. Mulighederne
er mange.

Du kan tage din virksomhed med, vælge at
blive selvstændig eller gå på deltid, du kan
også finde job på øen eller pendle til nærområdet, lige hvad, der passer dig bedst.
Fritiden kan du bruge på fx sport, fiskeri,
sejllads, havedyrkning, syltning og mostning, strikning, kreativ udfoldelse, måske
spejder- og foreningsliv, eller du kan blot
nyde solen fra skyggen af et valnøddetræ.
Har du spørgsmål om livet og hverdagen
på en ø, så kan du altid finde nogen at
spørge lokalt, kig nærmere på fejoe.dk eller
spørg dem, du møder. De fleste øboere vil
rigtigt gerne fortælle, hvad de elsker ved
ø-livet, så du kan høre, om det er noget for
dig og din familie.

KOM OG BESØG OS!
SOM TURIST ELLER NYSGERRIG PÅ Ø-LIVET
- VI GLÆDER OS, UANSET HVAD!

Har du fået smag for Fejø? Hvis du søger hus til leje eller køb på Fejø, så kan du få gratis råd, vejledning og
en guidet rundtur. Henvend dig til Conni, Fejøs bosætningsguide. Tlf: 40 29 96 23 Mail: fejoeferie@mail.tele dk
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Hvem • Hvad • Hvor
Akuthjælp
Ring 112. Fejø har frivillige
akuthjælpere, brandbil
og brandfolk – og lægen.
Hvis der er brug for mere
hjælp hurtigt, så kommer
lægehelikopteren.
Læge
Tlf. 54 71 31 25
Jan Kofod Larsen
Telefontid:
8-9 på
Lægepraksis: Herredsvej
179, 4944 Fejø
Lægevagt
Tlf. 54 71 31 25

Købmand
• Apoteksudsalg
• Posthus
Letkøb Fejø
Herredsvej 259.
Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 – 17:30
Fredag 8:00 – 19:00
Lørdag – søndag 8:00 – 13:00
Mandag - fredag er der
middagslukket 12:00 – 14:00
Sommeråbningstider
1/7 - 13/8: kl. 8:00 - 19:00
Tlf.: 54 71 30 47
E-mail: hesselbg@tdcadsl.dk
Telebus på Fejø
Tlf: 30 54 49 40

i
at leje cykler
Det er muligt
i Vesterby.
færgehavnen
en
både på færg
Der er toiletter
rgehavne.
og på de to fæ

Dybvig Havn
Havnefoged: Tlf. 21 27 18 84

Færge
Kragenæs Havn
Tlf. 88 32 12 12 (Tast 1)
Info: lollandfaergefart.dk
Fejø Containerplads
Dybvig Havn, 4944 Fejø,
Tlf: 54 84 14 00
Info: refa.dk
Turistinformation på møllen
Åbningstider
Juni. Åbent alle weekender
fra kl. 12.30 til kl. 16.30.
Juli. Åbent hver dag fra kl.
13.30 til kl. 16.30. Lukket alle
mandage, medmindre der er
forudbestillinger.
August. Åbent alle dage den
første uge i august (mandag
lukket) Derefter åbent alle
weekender.
Møllen lukker den 1/9.

Fejø Frivillig Bredskab
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Frem og tilbage
På Fejø er vi på fornavn med færgen.
Christine sejler næsten i pendulfart fra
Kragenæs på Lolland. Overfarten tager
cirka 18 minutter. Se færgetiderne på www.
lollandfaergefart.dk (hvis der er særplan
pga. værftsophold eller andet, kan det også
ses her)

Som besøgende køber du returbillet i
Kragenæs, mens fastboende har gratis
færgetransport og kan købe periodekort til
bil gældende for op til et år af gangen.
Der er særlige turistbilletter, som gælder
ubegrænset sejlads i en hel uge til
naboøerne Femø og Askø-Lilleø.
Gratis telebus på Fejø.
Tlf. 30 54 49 40

Hilsepligt!
På Fejø hilser man på alle,
man møder.
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Hvis du virkel
ig vil spare på
færgebillette
at spadsere el
n, kan du vælg
ler cykle om bo
e
rd. Man kan sa
på Fejø på cyke
gtens nå rund
l eller gå-ben
t
- men som turi
bare ikke have
st kan du så
så meget frug
t, cider og mos
t med hjem!

Afstande fra Fejø

1 Tårs Færgehavn 27 km
2 Nakskov
21 km
3 Knuthenborg
20 km
4 Maribo
25 km
5 Lalandia
38 km
6 Rødby Færgehavn 38 km
7 Sakskøbing
30 km

8 Nykøbing Falster 52 km
9 Marielyst
62 km
10 Gedser
72 km
11 Møns Klint
105 km
12 Lübeck
130 km
13 København
150 km
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Sjælland
Vejrø
Fejø
1

Femø

Møn

Askø
2

3

Lolland

4

5

Falster

7
8

9
6
10
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Se mere og følg os på
www.fejoe.dk – www.facebook.com/fejoe.dk – instagram med hashtag #fejø
32

11

