
Fejø er et helårssamfund med ca. 460 fastboende. Fejø er en landbrugsø med frugtavl, dyrehold og 
traditionelle marker.  De største arbejdspladser er Bofællesskabet Solvang og Fejø Frugt, som har øens 
største frugtplantager. Landbrugene og frugtavlen tiltrækker mange udenlandske arbejdere. Der er således 
18 nationaliteter på øen. Når 
muligheden for fast 
helårsarbejde har budt sig, er 
mange af dem blevet 
fastboende på øen. 
 
Fejø er en ø i udvikling med 
faldende gennemsnitsalder og 
flere og flere arbejdspladser - 
både fysiske og 
internetbaserede. Der er nok 
cirka lige så mange 
deltidsbeboere på øen som 
helårsbeboere, dels i de to 
sommerhusområder, dels i 
flexboliger rundt omkring på 
øen.  
 
Fejø har altid haft en driftig fremadskuende befolkning med blik for fællesskabets betydning for overlevelse 
og udvikling. Hertil kommer aktive tilflyttere, som byder ind med nye ideer og supplerer eller forbedrer det 
som allerede findes. Der har altid været fremsyn og nytænkning for at bevare og videreudvikle et 
økonomisk bæredygtigt og attraktivt helårssamfund. Ved kommunalreformen i 1972, hvor Fejø kommune 
blev en del af den nye Ravnsborg kommune, var Fejø således den mest velhavende af de sammenlagte 
kommuner. I dag er Fejø en del af Lolland Kommune. 
 
Velstanden på Fejø har altid været og er stadig tæt forbundet med en stærk fællesskabsfølelse, hvor man 
hjælper hinanden og drager omsorg for dem, hvis hverdag ikke længere er let og enkel. Når nye projekter 
udvikles og gennemføres, er det bærende ofte at det iværksættes til gavn for fællesskabet.  
 
Fejbattinger, som de lokalt fødte kaldes, er handlekraftige folk, der ikke nødvendigvis accepterer alle udefra 
kommende beslutninger, hvis det medfører forringelser i hverdagslivet. Så aktiveres fællesskabet. Sammen 
er vi stærke. 
 
Det så man tydeligt, da Lolland Kommune for år tilbage besluttede at lukke Fejø Skole som kommuneskole. 
Ihærdigt arbejde og sammenhold endte med en lovændring, som muliggjorde at Fejø Skole blev bevaret 
som en satellit til Horslunde Realskole. Fastholdelse af skolen på øen, fællesskabet og sammenholdet 
bevirkede at Fejø blev kåret som årets landsby i 2018. 
 
Nu har Horslunde Realskole meddelt, at de lukker satellitskolen på Fejø ultimo januar 2022. Det har i den 
grad igen fået Fællesskabet aktiveret. Der arbejdes på højtryk på en ny løsning, for det er ikke en mulighed 
at lukke skolen. Den er simpelthen øens omdrejningspunkt og en forudsætning for at få flere børnefamilier 
til øen. Ligesom ved den forrige skolelukning etablerer vi en midlertidig løsning, indtil en ny skole på øen 
kan etableres permanent. Der var hurtigt mange på øen, som udtalte deres støtte til skolen og lovede at 
bidrage økonomisk til dens overlevelse. 
 
Fællesskabet blev også i den grad aktiveret, da Lolland Kommune kun ville yde hjemmehjælp til fejøboere i 
tidsrummet 9-13 og kun af 1 person. Kunne beboerens behov for hjælp ikke dækkes indenfor disse få timer, 
måtte man efter kommunens mening flytte fra øen. Sagen endte i Ankestyrelsen, der pålagde kommunen 



at yde samme hjemmehjælp til øboerne som til beboere på Lolland. I dag fungerer hjemmehjælpen, blandt 
andet med lokalt ansatte. Dette var ikke lykkedes uden dygtige folk og et stærkt fællesskab. 
 
På øen er der, hvad der skal være for også at gøre et samfund attraktivt for helårsbeboelse, for 
erhvervsaktive og børnefamilier. Vi har egen skole til og med 4. klasse, frivilligt drevet bibliotek, 2 ø-læger, 
købmand med levering af apotekervarer, og mange arbejdspladser både for fastboende og pendlere til øen. 
Der er også en del øboer som dagligt tager færgen over til Lolland for at arbejde. 
 
Fællesskabet er det bærende element i ø-livet og alt hvad der sker på Fejø. Det overordnede fællesskab 
udgøres af mange mindre fællesskaber, der tilsammen skaber helheden. Vi bor på en ø, hvor man ikke 
umiddelbart har adgang til alt, som hvis man bor på fastlandet, og det inviterer til større hjælpsomhed og 
sammenhold. Vi har en mailingliste, som dagligt er i stand til at løse problemer og skaffe noget man 
mangler på meget kort tid. 
 
På Fejø er der i dag 30 forskellige foreninger, der giver alle mulighed for at være med i et eller flere 
fællesskaber, hvis man ønsker det. Det væsentligste fællesskab er omkring Fejø Børne- og Kulturhus, der er 
rammen om vuggestue, børnehave og skole, bibliotek, ø-museum, øens arkiv, samt et nyt og veludstyret 
køkken. Lokalerne benyttes også til 
frivillige aktiviteter, som møder og 
undervisning. Køkkenet benyttes i 
forbindelse med foreningsmøder og 
aftenskole i madlavningsaktiviteter. 
 
Vuggestue, børnehave og skole for de 
yngste klasser er forudsætningen for 
at tiltrække yngre børnefamilier eller 
unge, der ønsker at stifte familie på 
Fejø. Og det er i den grad lykkedes. I 
dag er der 7 børn i 0-4. klasse og 20 
børn i vuggestue og børnehave. Der 
er i de senere år igen født børn på 
Fejø, og gennemsnitsalderen er faldet 
markant til i dag ca. 50 år. 
 
Ved siden af skolen ligger Fejø-hallen, en idrætshal som drives af Fejø-hallens Venner og bruges flittigt af 
Fejø Idrætsforening. Der er så meget aktivitet i hallen, at en udvidelse nu er planlagt og forhåbentlig bliver 
virkeliggjort i løbet af de næste 2-3 år. 
 
Interessen for at flytte til øen er stor og der er i dag mangel på både ejer- og lejeboliger. Mange tiltrækkes 
af de aktive fællesskaber, hvor de oplever stor direkte indflydelse på deres eget liv. 
 
Fejø er en landbrugsø med produktion af mange kvalitetsfødevarer. Om sommeren er der mange vejboder 
med frisk frugt og grøntsager, og hele året er der salg fra virksomheder med forarbejdede varer. Her sælges 
fx vin, æblecider, æblebrændevin, æblemost, pasta, lokalt opdrættet oksekød, lammekød og marmelade. 
Inden for vin og æblecider er der prisvindende producenter.                                                                             
Lokalt produceret kunsthåndværk fås også hele året hos øens keramiker og øens trædrejer - og lækkert 
strik i eget design og i uld af egen produktion.  
 
En hovedhjørnesten i Fejøs udvikling og velstand gennem århundreder har været Dybvig Havn med de 
fællesskaber, der har været og fortsat er på havnen. Først da den hyppige færgefart til Lolland blev 
nødvendig er havnen i Vesterby kommet til. 
 



I Dybvig Havn er foreningerne Drivkvaselauget, Fejø Bådværft, 
Fejø Både- og Fiskeriforening, Havnelauget og Tøjrpælelauget. 
Havnelauget blev stiftet i 2010 med det formål at samle 
foreningerne med deltagelse fra hver ”havneforening” og således 
have én samlet stemme i forhold til fx Lolland Kommune. Det 
virkede i nogle år og Dybvig Havn undgik at forfalde. Men der 
manglede efter nogle år en retning for Dybvig Havn. 
 
Da der igen var behov for at samle kræfterne, tog havnefogeden 
initiativ til at samle alle foreningerne omkring opgaven ”Udvikling 
af Dybvig Havn”. Her så vi en mulighed i LAG-småøernes projekt 
“Udvikling af udvalgte ø-havne”. Der er stort behov for sikring og 
udvidelse af havnebassinet og genetablering af en ydre mole, så 
havnen ikke tilsander. Aktive og stærke kræfter har etableret et 
fællesskab, som arbejder med dette store projekt. 
 
Fejø Bådværft er det ene af to bådværfter, der har været på 
Dybvig Havn. Det drives i dag af frivillige. Begge bådværfter har 
lavet klinkbyggede skibe. Nutidens træbåde bliver stadig bygget 
over samme læst som i vikingetiden. Byggemetoden kaldes 

klinkbygning og er blevet optaget på Unescos liste over immateriel kulturarv. Drivkvaselauget, der også 
drives af frivillige, ejer og vedligeholder to museumsdrivkvaser. Denne klinkbyggede bådtype har i 
århundreder været brugt på Fejø. 
 
90 procent af øens befolkning deltager frivilligt i fællesskabet på forskellig vis. Blandt andet er der årligt 
forskønnelses- og vedligeholdelsesdage på havnene og øens mølle. En gruppe under Fejøforeningen ”Fejø 
er Fin” tilbyder at hjælpe med forhaverne, hvis kræfterne ikke er til selv at holde haven. Det seneste 
eksempel på dette var, 
da en 93-årig borger for 
nylig fik et af sine helt 
store ønsker opfyldt. 12 
frivillige mødte op en 
lørdag i november for 
at fælde træer og rydde 
buske i hans for- og 
baghave. Det var et 
arbejde, der krævede 
en del fysik og noget 
maskineri, så beboeren 
kunne ikke selv klare at 
genskabe sin udsigt ud 
mod vejen. Men i et 
kanon fællesskab 
lykkedes det. 
 
Fejøs campingplads, som nu hedder Ro Naturcamp, har gennemgået store forandringer efter et ungt par 
overtog den for et par år siden. Det nye koncept bygger på fællesskab omkring aktiviteter, der foregår både 
for campisterne og for øens fastboende befolkning og sommerhusejere. Fællesskabet for campisterne 
bygges op om bål mad og bålhygge, ligesom værtsparret gør meget ud af at skabe en hyggelig stemning 
omkring caféen for at fremme kontakten mellem gæsterne og lokalbefolkningen.  Henover sommeren 
arrangeres yoga og musikarrangementer, som alle kan deltage i. 
 



De årlige traditionsfester er et væsentligt kit i fællesskabet. Lørdagen før første søndag i advent tændes 
juletræet på Dybvig havn og 
Fejøforeningen inviterer på gløgg 
og julehistorie i Det gule Pakhus 
på havnen. 
Igen deles opgaverne mellem 
mange forskellige aktører og nye 
tilflyttere bliver inviteret ind i 
fællesskabet med sine egne 
bidrag. Senest fortalte vores nye 
læge et dejligt juleeventyr for 
både børn og voksne. 
 
Ved midsommer er der bål med 
tale og kåring af Årets Heks. Årets 
Heks er en person, der har gjort 
en særlig indsats for fællesskabet. 
 
Den helt store begivenhed er Æblets Dag, der holdes den første lørdag i efterårsferien på Dybvig Havn. Her 
kommer hele øen af huse, enten som medarrangører eller for at se årets æblemosaik og smage på alle de 
lokale lækkerier, der sælges fra et utal af boder. En masse frivillige i små fællesskaber om forskellige 
opgaver, har forberedt arbejdet i forvejen og gennemfører dagen på allerbedste vis. Denne dag kommer 
der op mod 2000 turister til øen. 
 
Fællesspisning på skolen er velbesøgte arrangementer, hvor der også lægges vægt på at møde tilflyttere til 
øen for at byde dem velkommen. Hver især kommer med mad til et fælles bord, hvor alle deler ud af 
lækkerierne. Her er der mulighed for at lære andre at kende og høre hvem der kan hjælpe med hvad. Det er 
en nem og hurtig måde at komme med i fællesskabet. 
 
I 2020 blev Fejø overvældet af mange turister, der strømmede til øen på grund af Corona og gratis overfart 
for cykler og gående. Øens spisesteder var slet ikke gearet til den store efterspørgsel, og flere turister søgte 
forgæves efter mad. Det fik øens spisesteder til at koordinere åbningstider og danne et fællesskab for 
indkøb, så varerne bliver bragt til den enkelte på øen. Flere spisesteder åbnede. I sommers var der 11 i alt 
og ingen gik forgæves. En stor succes for både turister og fastboende. Kreativiteten blomstrede, øen fik nye 
spændende steder, hvor de lokale kræfter igen bød på lækkerier. 
 
Arbejdsfællesskabet Fejø er en nyoprettet forening på Fejø, som er kommet vældig godt fra start med 
støtte fra Landdistriktspuljens ekstra sommerpulje for forsøgsprojekter, der skulle fremme det gode liv i 
landsbyerne. Gruppen fik 660.000 kr. til at bygge et kontorfællesskab på fire hjul. Med midlerne blev et 
stort ønske opfyldt: At skabe rammerne for et kontorfællesskab for øens hjemmearbejdende.  
 
Arbejdsfællesskabet opfylder både et behov der findes på øen nu, men også et behov vi ser opstå mere og 
mere i fremtiden. Under Corona-lockdown søgte flere ud i landsbyerne for at arbejde hjemme, 
og erfaringerne har vist at med den fagre nye digitale verden kan flere tage deres arbejdsplads med 
hvorsomhelst. Arbejdsfællesskabet Fejø vil arbejde for at det at flytte til Fejø ikke behøver at betyde, at 
hjemmearbejdende skal gå på kompromis med kvalitet, fællesskab og sparring i arbejdslivet. 
 
Et stort fællesskab har hvert år stået bag afviklingen af Fejø Kammermusik Festival. Fejøs Festival har været 
afholdt i 7 år med koncerter, både klassisk og jazz, foredrag, børnekoncerter og rundvisninger på øens 
vingårde. Der er blevet spillet i Fejø Kirke, Fejø børne- og kulturhus, på Møllen, ridehallen og ciderier. Flere 
af koncerterne er blevet transmitteret i Danmarks Radio.  
 



Fællesskabet rækker også ud i Smålandshavet til vores to dejlige naboøer, Femø og Askø. De tre øer har 
sammen lavet en ny turismestrategi under navnet ”Æbleøerne”. Vi har en fælles stærk kulturhistorie blandt 
andet indenfor frugtavl. Derfor faldt det naturligt at kalde os Æbleøerne. 
Turismen betyder overordentligt meget for, at vi kan fastholde færgeafgange og have et regulært 
forretningsgrundlag for vores butikker og turisterhverv på øerne. Vi har fået lavet et kvalificeret estimat på, 
at ca. 56.000 turister besøgte øerne i 2019. Vores ambition er, at det stiger til ca. 75.000 i 2025 ved hjælp af 
styrket fælles markedsføring, fælles gastro-event og sæsonudvidelse i det hele taget. Målet er ikke at få 
mange flere turister i sommerferien, men især uden for sæsonen. 
 

Vi har den stærke overbevisning, at alle vores 
fællesskaber, store som små, er bærende for 
at øen har været og er i rivende udvikling. 
Vores grundholdning er at sammen kan vi løse 
de udfordringer vi selv skaber, samt hvad der 
måtte komme til os fra det omkringliggende 
samfund. Vi synes derfor at Fejø har fortjent at 
vinde titlen “Årets Ø 2022”. 
 
Hvis vi vinder, er der ingen tvivl om at vi skal 
holde en stor fest for alle øens fællesskaber. 
Uden dem ville Fejø ikke eksistere som øen er i 
dag, og derfor er det vigtigt at støtte de mange 
aktive, rose dem, og give dem fortsat 

opbakning. Og vi har masser af vigtige projekter, som godt kan bruge lidt økonomisk hjælp for at nå i mål. 
 
Det er Fejøforeningen, som sender denne ansøgning. Vi er Fejøs beboerforening og har samtidig den 
samlende og koordinerende funktion i forhold til alle øens mange foreninger og aktive. Vi nedsætter 
arbejdsgrupper hvor noget mangler, og prøver at støtte foreningerne, hvis der er noget som ikke fungerer. 
 
Fejøforeningen sørger for at vigtige spørgsmål bliver debatteret på borgermøder, vi står for øens blad og 
repræsenterer Fejø overfor kommunen og andre myndigheder. Vi lærer af andre øers erfaringer gennem 
Sammenslutningen af Danske Småøer og står sammen om at forbedre småøernes vilkår i Danmark. 
 
De mange fællesskaber på Fejø er en kæmpe styrke for øen. I det løbende arbejde kan det godt føles 
skrøbeligt, fordi arbejdet er afhængigt af mange enkeltpersoners konkrete indsats og dermed svinger med 
deres evner og kræfter. Erfaringen er, at når nogen falder fra, bliver de vigtige opgaver samlet op af andre. 
Vi oplever, at fællesskaberne på Fejø samlet set bliver stærkere og stærkere, og vi føler os godt rustet til at 
fortsætte arbejdet for at øsamfundet Fejø bliver endnu stærkere. Det føler vi at der er behov for i en stadig 
større og mere globaliseret verden, hvor man let kan glemme det lokale fundament.  
 
 
Venlig hilsen 
Fejøforeningens bestyrelse 
ved formand Anne-Grethe Laursen 
 
 


