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Omø og Agersø – små perler i Storebælt
De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses
Langeland og Fyn, mod øst Sjælland.
Agersø og Omø ligger dermed i hjertet af landet. På
begge øer findes en afvekslende natur og skønne strande med højt til himlen. De hyggelige landsbyer ligger
som i gamle dage.
Ferier på Agersø og Omø byder gennemgående på rekreation og ro. Søger man mere aktivitet kan man f.eks.
fiske fra stranden, cykle og vandre rundt i naturen eller
deltage i guidede ture. Øerne byder også på spisesteder
og muligheder for overnatning samt lejlighedsvis også
tilbud af kulturel art.
Læs mere om mulighederne på Agersø og Omø på de
følgende sider.
Med venlig hilsen
Omø Beboer- & Grundejerforening
og Agersø Beboerforening
OMØ and AGERSØ
– small Paradies in the Great Belt
The two small Islands Agersø and Omø are situated in
the maritime center of Denmark, south of the Great
Belt Bridge. To the West you see Langeland and Funen,
to the East Sealand, the Isles are so-to-say resting in
the hearth of the country. In both places you find a
changing nature, beautiful beaches with the overhwelming wide sky above. The idyllic villages have kept their
original preindustrial structures.
Holidays here mean generally recreation and quietness.
Those who prefer physical activities may go fishing on
the beaches, biking or walking around in the nature or
take part in the guided tours.
The Isles have small restaurants, give possibilities for accomodation, or may occasionally offer cultural events
with various contents.
Further information on the following pages.
Sincerely,
Omø Residents & Homeowners’ Association
and Agersø Residents
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OMØ und AGERSØ
– kleine Paradiese im Großen Belt
Die beiden kleinen Inseln Agersø und Omø liegen in
der maritimen Mitte Dänemarks südlich der Grossbeltbrücke. Im Westen sind Langeland und Fünen und
im Osten Seeland zu sehen, Agersø und Omø liegen
also im Herzen des Landes. Auf beiden Inseln finden
sich abwechslungsreiche Natur und natürliche schöne
Strände, über die sich der weite blaue Himmel wölbt.
Urlaube auf Agersø oder Omø bieten rund herum Erholung und Ruhe. Wer mehr will und Aktivitäten sucht,
kann sie z.B. beim Angeln, beim Radfahren oder auch
während geführter Touren durch die Natur der Inseln
finden.
Übernachtungsmöglichkeiten und auch Restaurants
gibt es genügend auf beiden Inseln. Es gobt auch kulturelle Ereignisse.
Weiter Informationen sind auf den folgenden Seiten zu
finden.
Mit freundlichen Grüßen,
Omø Residents & Hausbesitzer Verband
und Agersø Einwohner

Kolofon
Agersø - Omø Turistinformation 2018.
Udgivet af Agersø Beboerforening og
Omø Beboer- og Grundejerforening.
Kan bestilles via hjemmesiderne:
www.agersoe.nu eller www.omoe-net.dk
Annoncer og tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tak for fotos: Agersø: Susanne Carlsen,
Agersøs Ve & Vel, Dorthe Steffensen Wille,
Søren Wille , Ann Andersen og Bente Topsøe-Jensen.
Omø: Aksel Leck Larsen, Tom Poulsen og Ole Odsgård.
Bagside layout: Hanne Schultz
Fra side 4
Fra side 22

- Omø
- Agersø
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Bestil din medicin og håndkøbsvarer
på Skælskør Apotek, så kan du afhente
den på medicinudleveringsstedet:
Agersø købmandshandel
Helholmvej 8 - Agersø og
Omø Brugsforening Fyrvej 13
i åbningstiden.
www.skaelskoer.apotekeren.dk

SKÆLSKØR APOTEK
Algade 21 - 4230 Skælskør
Telefon 58 19 40 03 - Telefax 58 19 10 30
E-mail: Skaelskoer@apoteket.dk

Velkommen til Omø!
Herzlich willkommen auf Omø!
Det glæder os, at du har valgt at besøge Omø, og vi
ønsker dig et spændende ophold på øen. Vi vil her give
dig nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig
under dit ophold.
Wir freuen uns, dass Sie Omø besuchen, und wir
wünschen Ihnen einen spannenden und -erholsamen
Aufenthalt. Die folgenden Informationen werden
Ihnen helfen, sich auf Omø zurechtzufinden und
wohlzufühlen.

Næstvedvej 76 - Tlf. 58 19 59 13
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Lidt om Omø
Omø er en lille ø på omkring 4,5 km2 med 11,6 km kystlinie. Omø ligger med Storebælt mod vest, Omø Sund
mod nord og Smålandsfarvandet på de øvrige sider. Fra
Revspids i nord til Ørespids i syd måler den 4,5 km og
mellem øst- og vestkysten lidt under 2 km på det bredeste sted. Oprindelig bestod øen af to mindre øer, adskilt
af et lille sund, hvoraf Omø Sø er den sidste rest.
Omøboerne er meget gæstfrie, og hovederhvervene på
øen er stadig landbrug og fiskeri. Øen har ca. 160 indbyggere, hvoraf de fleste er bosat i Omø By eller i havnebyen - Kirkehavn. På øen går børnene i skole til og med
6. klasse, hvorefter de må rejse til fastlandet hver dag.
Efter ændring af Planloven er det nu muligt at bo helårs
i lejet sommerhus, hvilket flere gør. I eget sommerhus er
det også muligt, hvilke flere også gør.
Overblik over Omø får man fra Skovbanken, der er øens
højeste punkt 24 m over havet. Herfra kan man overskue
havnen, landsbyen med kirken, søen, mosen og fyret.
I klart vejr har man den flotteste udsigt til Storebæltsbroen - og øerne nord for Lolland. Omkring søen, langs
kysten og i mosen findes et rigt fugle- og planteliv.
Stormfloden 2006 - 38 huse under vand
I november 2006 blev Omø ramt af den værste stormflod siden 1876. Færgen røg på land, og 24 helårshuse
og 14 sommerhuse blev oversvømmet og stod som følge
heraf under vand igennem længere tid, og flere huse
blev totalskadede. Knapt en halv snes familier måtte
genhuses imellem 3 og 5 måneder. Eftersom ingen af
skaderne efter stormfloden blev dækket 100 %, har de
ramte husejere selv måttet punge ud for at få deres huse
genetableret. Mange har forlods - inden de fik endelig
besked fra Stormrådet og forsikring - måttet tage lån i
deres huse for at kunne betale håndværkerne.

Den 1. november 2014 - 8 år efter stormfloden blev 5 diger indviet. Knapt 10 mil. kr. er investeret i
en fremtidig tryghed.
De 5 diger er i sig selv en tur værd. Vi har sat borde,
bænke og affaldsstativer op rundt omkring på øen, så
man kan nyde udsigten. Tillige er der rundt på øen et
antal informationstavler, som fortæller om Omø. Via QRkoder på tavlerne ledes man til yderligere information og
flere turbeskrivelser.
Facts about Omø
Omø is an island with an area of 4.5 km2 with a 11.6
km coast line. Omø is situated centrally in Denmark with
Storebælt to the west, Omø Sund towards north and
the remaining coast facing Smålandsfarvandet. From
north to south the island measures 4.5 km and a little
under 2 km from the east to the west coast and the widest point. Originally the island consisted of two smaller
islands, separated by a body of water, where the lake on
the island is the last remainder today.
The community is very welcoming, the main business
areas are still agriculture and fishing. The island has approximately 170 residents, where the majority lives in
Omø town or in the harbour settlement - Kirkehavn. The
children can attend primary school on the island, whereafter they have to travel to the mainland every day.
The best overview of Omø is attained from Skovbanken,
which is the highest point with its 24 m above sea level.
From here you can regard the harbour, the church and
village, the lake and the lighthouse. In clear weather you
have a magnificent view of the Storebælts Bridge.

Et af de huse, som det gik værst ud over, var ”Milles
hus”, - et gammelt fiskerhus, hvor Mille bor, der er over
90 år. I tilfældet ”Milles hus” har hjælpen været af en
særlig karakter. Huset er nemlig i det store og hele blevet
genopbygget ved hjælp af frivillig arbejdskraft, så udgifterne blev minimeret så meget som muligt. I flere måneder har et par af øens ”handymænd” knoklet for at
gøre huset beboeligt igen. Et par måneder efter stormfloden, hvor haven omkring huset stadig var dækket af
et metertykt lag opskyllet tang og sten m.m., afsatte en
flok øboere en søndag og ryddede op i Milles have og
omkring huset.
Efter stormfloden gik øboerne straks i gang med at
forsøge at få etableret et dige, der kunne holde
vandmasserne ude.
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Omøs fugleliv
Omøs meget rige og varierede fugleliv er knyttet til de
ligeså varierede biotoper, der findes rundt på øen. Skal
man opridse øens gode fuglelokaliteter er det passende
som det første at fremhæve søen, der markant ligger
syd for havnen og deler Omø i to halvdele,- den høje
del med Skovbanken på sin nordøstlige side og den lave
mod sydvest med byen, Øret og Langelandsøre. Søen
har åbent vandspejl det meste af året og er omkranset
af et bredt bælte tagrørsbevoksning og engarealer, som
især mod havnen i nord er betydelige og strækker sig
ud langs Revvej i det vi kalder, Maden. Søen, rørskoven
og engene er hjemsted for en lang række ynglende og
rastende fugle. Viben er nærmest karakterfugl på denne lokalitet, men grågæs, flere andearter og den noget
sjældnere rørdrum yngler ved søen. I fuglenes træktid
støder man på mange vadefugle, bl.a. brushøns. Specielt på Maden er der chancer for at se dem danse i
april/maj.
Mosen ligger som et delvis oversvømmet strandengsområde fra byen ud mod fyret i vest. Området er på
knap 75 hektar og huser et meget rigt fugleliv bestående af bl.a. ænder, gæs og vadefugle. En af de meget
sikre arter, man kan se og ikke mindst høre, er den gråstrubede lappedykker. Dens langtrukne grisehyl høres
næsten konstant fra marts til juni. Ca. 100 meter fra
mosens nordlige ende i nordøstlig retning ligger Lillemosen, der er et lille vandhul med relativ stor vanddybde. Hullet er omkranset af pilekrat og har fået sit
nuværende udseende ved opgravning af tørv tilbage i
1920’erne. Det er et af rørdrummens foretrukne rasteog fourageringssteder. Foruden Lillemosen findes rundt
på øen 4 mindre kær, som alle er bevokset af tagrør
og pilekrat.
Rundt langs øens kyst findes flere vigtige biotoper med
krat af forskellige træer og småbuske ligesom de høje
skrænter både mod øst og de noget lavere mod syd gennem tiderne har betydning for flere ynglende fuglearter.
Her møder man tornirisk og gulspurv samt en række
sangfugle. I skrænterne yngler mange digesvaler.
Endelig bør man fremhæve kulturlandskabet med en
passende variation mellem agerlandskab og bymæssig
bebyggelse. Her danner både havnebyen og Omø By
ramme om et fortræffeligt hjemsted for mange småfuglearter. Men også eller måske især sommerhusområdet i syd har med tiden udviklet sig til et eldorado for
fugle i takt med at havernes beplantning har fået noget
størrelse. Alle de almindelige danske småfugle yngler
her, incl. sanglærke og engpiber.
Det sidste, man skal fremhæve, er havet omkring Omø.
Uanset hvor du befinder dig på Omø, kan du næsten
altid se havet. Det er nok ikke en biotop som sådan,
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men om man er ornitolog, som afsøger havet for edderfugle, sortænder og fløjlsænder eller man blot suger
næring til sig af havets skiftende farver, lyde og trafik,
fornemmer man hurtigt, at sundet, bæltet og Smålandsfarvandet er det, der giver Omø sin sjæl..
Poul Erik Hansen

En dag – en uge – et liv!
Drømmen kan blive til virkelighed på Omø!
Går du og pusler med tanken om at ”tage springet” og
bryde op fra den stressende tilværelse på fastlandet, til
et sted hvor du selv bestemmer tempoet, og hvor den
skønneste natur er lige uden for døren?
Så vil Omø være stedet for dig og din familie.
Hvorfor flytte til Omø?
Mange yderområder affolkes i disse år. På Omø har vi
formået at fastholde en befolkning på omkring 160.
Men vi vil gerne være flere, og vi har meget at byde på.
I modsætning til mange yderområder har Omø stadig:
- en flot og tidssvarende købmandsbutik
- skole og børnepasning
- en god ældrepleje med døgnpleje og egen
sygeplejerske
- en fin færgeforbindelse med 8 daglige
dobbeltture
- gratis transport med ny færge for fastboende
personer, deres cykler samt invalidekøretøjer
- spise- og overnatningssteder
- et rigt foreningsliv og et højt aktivitetsniveau
året rundt
- fibernet
- ø- og hjemmearbejdspladser
- og mange pendlere
Der ud over er Omø Storebælts perle med en pragtfuld,
uspoleret natur, et rigt og sjældent fugleliv og en unik
blomsterflora. Der er mange muligheder for skønne
ture i fred og ro langs strandene og igennem mosen
samt perfekte rammer for jagt, fiskeri og sejlads.
Hvad med jobbet?
Er du kunstner, forfatter, kunsthåndværker, journalist, eller IT-medarbejder, kan du tage dit arbejde med til Omø.
I 2015 blev der lagt fibernet ned, så der er rigtig fine
muligheder for at bruge Internettet - også i arbejdsmæssige sammenhænge.
Er du håndværker, f.eks. tømrer eller murer, så er der
ca. 130 sommerhuse på Omø og der ud over en ældre
boligmasse på ca. 90 ejendomme bestående af enfamiliehuse og landbrug.
Går du også med tanker om alternativ fødevareproduktion, hvad enten det drejer sig om afgrøder fra jorden
eller fra havet, så kan Omø måske blive stedet, hvor du

gør dine ideer til virkelighed.
Hvis du vil skabe dit eget job på Omø eller har ideer
til andre ø-initiativer, er der forskellige muligheder for
at søge støtte. Se de forskellige støttemuligheder på
danske småøers hjemmeside www.danske-smaaoer.dk.
Kom og besøg os
Vil du lige her og nu vide mere, så klik dig ind på
www.omoe-net.dk og kig under punktet: Flyt til Omø.
Når du har kigget dig lidt omkring på siderne, håber vi,
at du ikke længere er i tvivl om, at det er værd at prøve
at flytte til Omø!
Er der spørgsmål som du ikke finder svar på, er du altid
velkommen til at kontakte os. Find vores mailadresser
og telefonnumre på hjemmesiden.
På gensyn
Omø Beboer- og Grundejerforening

Sommerhus på Omø
Omkring 140 familier har valgt at have et sommerhus på Omø, i Kirkehavn, Omø By og på Sydspidsen.
Et sommerhus på Omø er ensbetydende med tæt
kontakt med naturen og havet. Sommerhusfolket
søger freden og roen på Omø, fugle- og dyrelivet og de
mørke nætter med den storslående nattehimmel tæt
pakket med stjerner.
Det største sommerhusområde Øregården på Sydspidsen med 130 sommerhuse ligger i et attraktivt naturområde og adgangen hertil kan enten ske ad vejen
midt på Omø eller stien langs Storebælt, der selvfølgelig går omkring det flotte gule fyrtårn.
Den korte afstand til kysten hele vejen rundt om øen,
giver gode muligheder for en badetur, og man kan
vælge om turen skal gå til den kyst med bølger eller læ,
sand eller stenstrand.
Sommerhusfolket er selvfølgelig som alle på Omø
afhængig af turen med Omø-færgen fra Stigsnæs.
En sejltur på 50 min., der kan byde på mange spændende oplevelser, og en del af det at have sommerhus
på Omø. Ferien begynder på færgen! Når man tager
færgen i Stigsnæs, føles det som om man er fremme.
Sommerhusfolket er en vigtig del at livet på Omø,
og ved ankomsten med Omøfærgen går turen ofte til
LetKøb for indkøb og opdatering af lokale nyheder.
Sommerhus på Omø er ensbetydende med unikke
oplevelser.

Omøskatten
I forbindelse med nedgravning af fiber blev der af en
ansat amatørarkæolog, gjort et stort sølvskattefund fra
Svend Tveskægs tid.
Læs mere på www.vestmuseum.dk (Søg: Omøskatten)

Sommerhaus auf Omö
Ungefähr 140 Familien haben ein Sommerhaus auf
Omö in Havneby, in Omö Dorf und an der Südspitze.
Ein Sommerhaus auf Omö ist gleich mit nahem Kontakt
zur Natur og dem Meer. Die Sommerhäusler suchen Frieden und Ruhe auf Omö, Vogel- und Tierwelt und die
dunklen Nächte mit dem herlichem Sternenhimmel.
Das grössere Sommerhausgebiet ”Øregården”, auf der
Südspitze mit 130 Sommerhäusern, liegt in einem attraktiven Naturgebiet, und der Zugang dorthin kann
entweder auf den Weg mitten auf Omö oder dem Stieg
längs des Storebælt erfolgen, der natürlich an dem flotten gelben Leuchtturm vorbeiführt.
Der kurze Abstand überall zum Meer rundherum auf
der Insel gibt schöne Möglichkeiten zum Baden, und
man kann sich eine Küste aussuchen mit Wellen oder
Lee, Sand- oder Kieselstrand.
Die Sommerhäusler sind natürlich genau so wie alle anderen Leute auf Omö abhängig von der Fähre von Stigsnæs nach Omö. Die Fahrt (50 min.) bietet viele spannende Erlebnisse und ist ein Teil von dem Sommerhausleben
auf Omö. Die Ferien fangen auf der Fähre an.
Die Sommerhäusler sind ein wichtiger Teil des Lebens
auf Omö und bei der Ankunft mit der Fähre geht die
Tur oftmals zu ”Letkøb” zum einkaufen und den neuesten lokalen Klatsch zu hören. Ein Sommerhaus auf
Omö ist gleich mit unikken Erlebnissen.

Besøg Omø
Åben Ø-dag lørdag den 25/8
fra Stigsnæs kl. 9 og kl. 11
Her vil Omøboere fortælle om,
hvordan det er at leve og bo på en lille ø,
glæder, sorger, muligheder og
udfordringer.
Tjek www.omoe-net.dk,
hvor du også kan tilmelde dig et
månedligt nyhedsbrev
eller ring 58199008
eller 58199183
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Café Loen

Frokostcafé og galleri midt i Omø By, i smukt
renoveret bindingsværksbygning fra 1700-tallet.
Vi åbner Café Loen den 23/6. og lukker 13/8.
Juli: fra 12.00-17.00
Aug: fra 12.00-17.00
Mandag lukket, se opslag.
Overnatning (Valtersgård) hele året
2 dobbeltværelser med adgang til bad og toilet.
Fælles opholdsstue med TV og Wifi.
Køkken i stueetagen (fuldpension)
2000 DKK pr. uge, 300 DKK pr. døgn incl. forbrug.

Tlf. 5299 9818

Email: cafe.loen@live.dk /www.omoe-net.dk

Klima - køl
Vandkølingsanlæg
Varmepumper
Aircondition
Fryseanlæg

5853 0515
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VVS-arbejde
Smedearbejde
Blikkenslagerarbejde
Naturgas
Forsikringsskader

VVS • KØL • FRYS

Velkommen til Omø’s nye Lystbådehavn og Camping
Havneafgifter for 2018
0-7 mtr.
125 kr
7-10 mtr.
140 kr
10-15 mtr.
155 kr
15-20 mtr.
190 kr
Over 20 mtr.
390 kr
Camping fra
90 kr/døgn
Kom på ventelisten til en sæsonplads
på vores populære campingplads.
4 overnatninger i træk for 3’s pris.
Frit valg mellem skælskør, Agersø
e Tursejl
er
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Havnefogeden
Tlf. 58199090
jesperomoe@yahoo.dk

Foto: Marinaguide.
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Affald og flasker

Camping

Abfall und Flaschen
Affald og flasker bedes venligst lagt i de dertil opstillede affalds- og flaskecontainere.
Abfall und Flaschen bitte in die dafürbereitstehenden
Tüten und Behälter legen.

Camping
På havnearealet ved lystbådehavnen kan man mod betaling slå telt op og campere. Henvendelse til havnefogeden.
Auf der Wiese neben der Marina können Sie gegen
eine Gebühr campen und zelten.
Wenden Sie sich bitte an den Hafenmeister.

Cykler
Alarm 112
Alarm 112!
Politi - brand - tilskadekomst
Polizei - Brand - Unfälle
I tilfælde af sygdom/ulykke ring 112
Ambulance kommer med færgen.
Omøs akuthjælpere yder førstehjælp, indtil
Falck ankommer.
Hjertestarter findes i Aktivitetshuset.

Apotek
Apotheke
Skælskør Apotek,
Algade 21 - 4230 Skælskør
tlf. 58 19 40 03

Benzin
På havnen kan købes benzin og olie til bil og båd.
Am hafen Benzin und Öl für Auto und Boot kaufen

Butikker
Let Køb se annonce
Marineservice se annonce
Fiskebutik se annonce
Café Loen se annonce
Økofeen se annonce
Kiosk - Grill - findes i Sejlerstuen
Genbrugsbutikken - findes ved genbrugsstationen
Nørklebutik - findes i de gamle fiskeskure ved havnen
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Cykler kan lånes gratis på Havnen.
Cyklerne overnatter på havnen!
Se Dansk cyklistforbundshjemmeside for ture på Omø:
www.cylistic.dk

Drikkevand
Trinkwasser
Drikkevandet kommer fra eget vandværk og er begrænset. Brug det med omtanke. Vandet på bådebroerne må ikke benyttes til afvaskning af både.
Trinkwasser kommt aus dem eigenen Wasserwerk und
ist deshalb nur begrenzt vorhanden. Bitte, verschwenden Sie es nicht. Das Frischwasser an den Brücken darf
nicht zum Bootswaschen benutzt werden.

Færge
Fähre
Der er i sommerperioden 8 daglige færgeforbindelser
mellem Omø og Stigsnæs, med direkte busforbindelse
til og fra Skælskør.
Fartplan se: www.aofaerger.dk
Im Sommer gibt es 8 tägliche Verbindungen zum
Festland mit anschliessender Busverbindung -zwischen
Stigsnæs und Skælskør.
Fahrpläne: www.aofaerger.dk

Genbrugspladsen
Recycling
Her kan afleveres alle former for affald, dog ikke husholdningsaffald.
Åbent: Onsdag: kl. 12-16 og lørdag: kl. 9-14
Hier kann jede Art von Abfall (ausser Hausmüll) abgeliefert werden.
Öffnungszeiten: Mittwoch 12:00 bis 16:00 Uhr und
Samstag 9:00 bis 14:00 Uhr

Handicaptoilet
Behindertentoilette
findes i Aktivitetshuset, Langeklinten 22
im Aktivitätenhaus, Langeklinten

Havnefoged
Hafenmeister
tlf.: 58 19 90 90 - 24 41 29 48
email: jesperomoe@yahoo.dk

Havnekontor
Hafenbüro
Omø Havnevej 101 (ved færgen, an der Fähre)
tlf.: 58 19 90 90 - 24 41 29 48
email: jesperomoe@yahoo.dk

Lystfiskeri
Angeln
Omøs kyster er ideelle for lystfiskere.
Die Küste von Omø ist für den Angelsport ideal.

Læger
Ärzte
Lægevagten for Omø: Ärztlicher Notdienst für Omø:
Slagelse Sygehus,, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse
tlf. 70 15 07 00
Omø Beredskab: ring 112
Læger i Skælskør/Ärzte in Skælskør:
Kai Friis Petersen, tlf. 58 19 40 45, Lisbeth Dueholm,
Jens Holmegård & Ulrik Millmann Jørgensen
tlf. 58 19 66 77, Birger Kreutzfeldt, tlf. 58 19 46 10
Dorthe Holmenlund, Gry Kambskard tlf. 58 19 24 26

Hospital

Møntvaskeri

Krankenhaus
Du skal altid ringe først for at få den rigtige og hurtigste
hjælp, hvis du kommer til skade.
Akuttelefonen 70 15 07 08
Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse
Rufen Sie immer zuerst nach rechts und am schnellsten
helfen, wenn Sie verletzt sind

Münzwaschsalon
I lystbådehavnens servicebygning på havnen er der
møntvaskeri. Der skal bruges kort.
Waschen und trocknen können Sie im Service-gebäude. Sie brauchen eine Karten für die Münzwasch.

Hunde

Hunde

Hunde SKAL føres i snor overalt på Omø. Der er ophængt hunde-høm-høm-poser på havnen ved Omø
Kirke og ved Omø Boligforening.
Hunde müssen überall auf Omø an der Leine geführt
werden. Am Hafen gibt´s Tüten für Hundekot.

Håndkøbsudsalg
Rezeptfreier Verkauf von Medizin:
Let Køb
Fyrvej 13, Omø - tlf. 58 19 90 03

Internet
Internet
Wireless internetadgang på havnen og på Omøfærgen,
og ved forsamlingshuset i Omø By
Wireless Internetzugang auf Hafen und Fähren.

Permahave
Permahave - skovhave - Husmandsstræde 8

Politi
Polizei tlf. 114
Nærpoliti i Skælskør 58191448 Døgnvagt tlf. 58501448
Husk kørekort, sikkerhedsseler osv. - politiet kommer
også til Omø!

Post
Post
Let Køb, Fyrvej 13, Omø, tlf. 58 19 90 03
Følger Let Købs åbningstider.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag:
8 Uhr 30 bis 10 Uhr.

Sejlerstue
I sejlerstuen er der mulighed for madlavning.
Her er ligeledes toiletter.
Kiosk vil have daglige fornødenheder.
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Strøm
Strom 220V/230V

Turistbureau
Fremdenverkehrsbüro
http://www.visitvestsjaelland.dk

Tandlæger
Zahnärzte
Tandlægeliste Skælskør:
Susanne Kristensen, tlf. 58 19 41 69
Elena Mikkelstrup, Isabel Tingsgaard, tlf. 58 19 41 20
Susanne Vinther, tlf. 58 19 44 99

Tavler
Med støtte fra Ministeriet for By bolig og Landdistrikter,
Friluftsrådet og Slagelse Kommune, er opsat et antal
informationstavler rundt om på Omø.
Her kan læses lidt om den enkelte attraktion og scannes en kode for yderligere information.
(Turbeskrivelser kan også findes her.)

Trafik
Verkehr
Omø er ikke større end at de fleste kan bevæge sig
rundt til fods eller på cykel. Vejene på øen er smalle,
og kørsel med busser på mere end 8 meter er ikke hensigtsmæssig. Har man sin bil med, så husk venligst, at
hverken Omø-boere eller turister er vant til at springe
for livet. Kørsel på strandene og digerne er ikke tilladt.
Private veje skal respekteres.
Omø ist eine kleine Insel, die man gut zu Fuss und auf
dem Fahrrad besichtigen kann. Falls Sie mit dem Auto
kommen, denken Sie bitte daran, dass weder die Inselbewohner noch die Besucher gewöhnt sind, um ihr Leben zu springen. Das Autofahren auf den Stränden ist
nicht gestattet. Respektieren Sie bitte gesperrte Wege.

Toiletter og bad
Toiletten und Duschen
Der er toiletter og bad i lystbådehavnens servicebygning, og toilet i Sejlerstuen. Der skal bruges kort til
brusebad.
Toiletten und Duschen finden Sie im Servicegebäude
der Marina und beim Hafenbüro. Sie brauchen eine
Karten für die Dusche.

Skælskør Bykontor. Lokal turistinspiration i Algade 11,
hovedgaden i Skælskør.
Tlf 30 36 30 66. www.bykontoret.dk

Vandsport
Wassersport
Du kan surfe, dykke, svømme og stå på vandski m.m.
Vær opmærksom på at der kan løbe en kraftig strøm
ikke så langt fra kysten. Har du motorbåd, så vis
hensyn.
Sie können surfen, tauchen, schwimmen und Wasserski
fahren. Achten Sie bitte auf die kräftige Strömung, die
nicht weit von der -Küste -verläuft. Motorbootfahrer
nehmen bitte -besondere Rücksicht.

ø-arkivet Omø
Historiens Hus - Omø lokalhistoriske arkiv
Mindestue for organist Edith Nielsen
Husmandstræde 13, Omø, 4230 Skælskør
Husets telefon: 5819 8004
Huset tjener i dag som samlingssted for studiekredsarbejde, udstillingslokaler med billeder fra en svunden tid
på Omø, samt som lokalhistorisk arkiv for øens befolkning og dermed for de mange slægter, der har rødder
på Omø.
Mindestuen for Edith Nielsen står som den så ud, da
Edith døde i 1995, efter at hun havde været organist
i Omø Kirke i 68 år. Se åbningstider på øens opslagstavler.

Ø-Pas
Ø-passet er
en kort beskrivelse af 37 danske øer,
som der går færge til.
Ø-passet kan fås på turistkontorer
og færger.
Ø-passet kan stemples på
Omø-færgen og på Omø Havn

Årets Havn 2017
I 2017 udpegede Danske Tursejlere Omø Lystbådehavn
til Årets Havn.
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LET-KØB byder Dem velkommen til Omø!
LET-KØB heisst Sie willkommen auf Omø!

I Omø By, ca. 1,5 km. fra
havnen, finder De LETøens dagligvareforb_Logo.inddKØB,
1
retning med friske fødevarer, dag- og ugeblade,
apotekudsalg, frimærkesalg & pakkeforsendelser,
lotto og tips m.m.

In der Stadt Omø, ungefähr
1,5 Km vom Hafen entfernt,
finden Sie LET-KØB. Ein
30-11-2009 12:08:5
kleiner Supermarkt mit frischen Lebensmitteln, Apothekenverkauf,
Postannahme, Lotto
u.v.m.

PS: - Udlejning af cykler!
Åbningstider: Se opslag på havnen og på opslagstavle i Omø By.
Die Öffnungszeiten sind im Hafen und an der Port im Dorf angeschlagen.

Vi mødes i LET-KØB Omø
Fyrvej 13, Omø, 4230 Skælskør
Tlf.
58 19 90 03
Mobil. 40 74 18 43
Mail: 0301630@letkob.net

Letkob_Logo.indd 1

30-11-2009 12:08:56
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Det sker på Omø sommeren 2018
På Omø sætter vi alle sejl til, for at I skal få en fantastisk oplevelse. Der er masser af arrangementer hele sommeren. Her vil der
være tilbud til jer, som har lyst til at møde øboere og høre om livet, kulturen og naturen på en lille ø. Se mere på www.omoe-net.dk
Skærtorsdag den 29/3

Fælles nadverbord i Omø Kirke

Påsken den 29-31/3

Lystfiskerkonkurrence

Søndag den 22/4

Strandrensning

kl. 10

Lørdag den 23/6

Sankthansfest på Tyrepletten

kl. 21

Lørdag den 24/6

kl. 10.15
kl. 12

Fernisering i Loen (Billeder ved Hanne Biehl)
kl. 15 - 17
Underholdning ved: “Jensen & Pedersen + 1” Underholder med akustisk pop og rockmusik.

Søndag den 1/7

Gudstjeneste i Omø Kirke

Lørdag den 7/7

Omø mesterskab i hesteskokast, Kræmmermarked

Torsdag den 5/7

Koncert med Sara Grabow i Omø Kirke

kl. 15.00

Torsdag den 12/7

Koncert med Niss Stricker på keltisk harpe

kl. 14.00

Søndag den 15/7

Friluftsgudstjeneste ved gadekæret

kl. 14.15

Uge 29 (16-19/7)

Fodboldskole på Omø Sportsplads

Fredag den 20/7

Pålidelighedssejlads for motorbåde og fiskekuttere

kl. 14

Fredag den 20/7

Præmieuddeling, fællesspisning og dans

kl. 18

Lørdag den 21/7

Græsfest – spisning m. medbragt madkurv

kl. 12

Lørdag den 21/7

Diskotek

kl. 19

Søndag den 22/7

Gudstjeneste i Omø Kirke

Torsdag den 26/7

Kulturdag i Forsamlingshuset

kl. 11

Fredag den 27/7

Kulturdag i Forsamlingshuset

kl. 11

Lørdag den 28/7

Kulturdag i Forsamlingshuset

kl. 11

Søndag den 29/7

Gudstjeneste i Omø Kirke

Tirsdag den 21/8

Omø rundt langs kysten

kl. 11 – 16 (Stigsnæs 10)

Lørdag den 25/8

Åben Ø-dag

kl. 9 og kl. 11 fra Stigsnæs

Uge 42
Søndag den 14/10

Vildtspil

Torsdag den 18/10

Fællesang med Niss Stricker

Fredag den 19/10

Carsten Knudsen fra De Nattergale optræder

Se mere på www.omoe-net.dk

PERLENS HYTTE UDLEJNING
Benyt lejligheden til at se OMØ

Petanquebane, cykeludlejning og minigolf

LEJ EN AF PERLENS HYTTER
Pris for leje af hytte:
4-personers hytte: 400 kr. pr. døgn eller 2.400 kr. for en uge
6-personers hytte: 600 kr. pr. døgn eller 3.000 kr. for en uge
Derudover skal der betales for el og vand.
For yderligere information kontakt Kurt Riishøj på telefon 58 19 90 14
eller se på www.omoe-perlen.dk
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Malerfirmaet
KL v/ Kim Lanng
i løbet af sommeren.
Se aktivitetsoversigten her i Turistinformationen.
Pistolstræde
11r4230 Skælskør

Bemærk øens opslagssteder.

Tlf. 58 19 45 06

Økofeen

Omø Rekreation - Bed & Kitchen
Naturkosmetik
v/Helene Gerup tlf. 20532512

Åbningstider:
Se www.flugger.dk

oekofeen@gmail.com • www.oekofeen.dk

Omø Havnevej 43, 4230 Skælskør

Malerfirmaet KL v/ Kim Lanng
Pistolstræde 11r4230 Skælskør

Tlf. 58 19 45 06
Åbningstider:

www.flugger.dk
Malerfirmaet KLSe v/
Kim Lanng

58 19 45 06

Pistolstræde 11r4230 Skælskør

Tlf. 58 19 45 06
Åbningstider:
Se www.flugger.dk

Minilejligheden i Aktivitetshuset på Langeklinten
Minilejligheden: Her kan øens gæster og andre med brug for et
kortere eller længere ø-ophold indlogere sig: Pris: 300,-/døgn+
rengøring 180,- kr.
Trådløs netadgang mulig.
Henvendelse til formand Ole Odsgård: Tlf. 5819 9183
Mail: ole.odsgaard@skolekom.dk
Aktivitetshuset indeholder offentligt handicaptoilet, motionslokale
med sauna. I tilknytning til huset er der anlagt en petanquebane med
Danmarks smukkeste udsigt - til fri afbenyttelse!
Se mere på www.omoe-net.dk
Omø Boligforening
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Omø Fiskebutik
Åbningstider se opslag
Butikken har Mobil Pay
Modtager ikke dankort

Omø Skole 0. - 6. klasse
Omø Skole tilbyder undervisning på 0.-6.klassetrin.
Vi er en lille ø-skole i trygge omgivelser med
god tid til hver elev og med fokus på læring og aktiviteter.

Læs mere på www.omoe-net.dk
Klik her på link til OmøSkole
17

Fiskeplads

Badestrand

Badestrand

Fiskeplads

Fiskeplads

Telefon +45 5858 5054
Vestsjællandscentret - 4200 Slagelse

Følg med på Facebook, hvor du kan se lækre billeder,
særlige tilbud og deltage i spændende konkurrencer
www.facebook.com/kokamokcafecatering/
Skal du bestille mad?
Så besøg vores flotte hjemmeside, der viser dig vores store
udvalg af diverser menuer til alle former for arrangementer
www.kok-amok.dk

gode tips og
omformidler
oplevelser,
ture,begivenheder
spisesteder, kunst,
shopping,
ViFå
koordinerer
lokale
og arrangementer
overnatning
ogosaktiviteter
i Skælskør
og omegn.
Kontakt
- vi vil gerne
samarbejde
Køb billetter
til fjordsejlads
Skjelskør
og meget
og hvis
ikke, kendermed
vi nogen,
der V
gerne
vil. andet
Algade 11 - 4230 Skælskør - tlf. 30 36 30 66
mail: info@bykontoret.dk - www.bykontoret.dk

a/s AAge Langkjær
El-anlæg • Tele • Data • Hvidevarer • Varmepumper • Solceller
Nyvej 33 • 4230 Skælskør • Tlf. 58 19 42 83
Døgnvagt tlf. 58 19 42 83
CVR.NR: 43 88 31 19
20

NÅR KVALITET HAR HØJESTE PRIORITET

Glumsø Bogtrykkeri A/S
Østergade 17B
4171 Glumsø
5764 8085

Stort udvalg i nye og brugte biler.
Alt i autoreparationer.
Udstyr - Reservedele
Variant trailer salg - hobby, erhverv og bådtrailere

Lave leasing ydelser tilbydes
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Velkommen til Agersø
Vi glæder os til dit besøg og håber du vil få et rigtig
godt ophold på øen. Agersø byder på naturoplevelser, rigt fugleliv, kystfiskeri, dejlige trave- og cykelture.
Vi giver dig her nogle praktiske oplysninger, som kan
hjælpe dig under dit ophold.

Agersø by
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Herzlich Willkommen auf Agersø
Wir freuen uns, Euch begrüssen zu dürfen und hoffen,
Ihr habt einen richtig guten Aufenthalt auf der Insel.
Für den Freund der frischen Luft bietet Agersø eine
fantastische Natur mit reichem Vogelbestand, guten
Anglerplätzen, schöne Wander- und Fahrradrouten.
Hier ein paar praktische Tips für Euren Aufenthalt.
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Welcome to Agersø
We are delighted to welcome you to Agersø and hope
you will enjoy your stay! Agersø offers a rich nature and
the outdoor enthusiast will enjoy the birdslife, fishing
places, beautiful hiking and cykling routes. Here are
some practical informations for your stay.

Kro
Ager

Agersø's Ve & Vel
Vi samler trådene
Byvandringer
Sejlture
Landture
Doubleclick
clicktotoedit
edittext
text
Double

Ét Nummer
Tel: 2244 7738
www.agersoe.nu
Agersø Kro
Tel: 5819 8003

Ankerpladsen
Tel: 5151 4461
Agersø Røgeri
Tel: 2244 7738
www.agersoekro.dk
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Fakta om Agersø
Agersø - en enestående ø-oplevelse midt i Storebælt.
Agersø ligger tæt på alting og alligevel helt for sig selv. Fra
Stigsnæs er der blot 15 min. sejltid med færgen.
På klare dage kan man tydeligt se byen, havnen og møllen
fra Stigsnæs.
Mod nord ligger Egholm,- en lille ø, forbundet til Agersø
med en dæmning. Her ligger et fiskerhus, hvor bl.a. Piet
Hein har tilbragt mange somre med at fotografere, tegne
og skrive.
Mod syd ligger Helholm med fyret, der vejleder skibene,
som passerer igennem Omøsund.
Agersø er en langstrakt ø med 7 km fra nord til syd og 3
km fra øst til vest på 684 ha. Det højeste punkt på øen er
Tværbjerg med sine 12 m. De fleste huse og gårde ligger
i selve Agersø by.
Agersø var langt op i 1900-tallet et udpræget landbrugsog fiskersamfund, der havde en livlig handel med de omkringliggende byer og øer. Her har været flere møller og
Helleholm havde sin egen mølle med egen anløbsbro som
også blev benyttet at kunder udefra.
Agersø Havn var selvfølgelig omdrejningspunkt for det
meste af handelen og den gamle lastekran står stadig på
havnen. Men i takt med udviklingen af færgetrafikken og
flere lystsejlere er havnen løbende blevet moderniseret og
fremstår i dag som en moderne havn med gode faciliteter
og plads til ca. 100 lystbåde.
Der drives stadig erhvervsfiskeri med større både fra øen,
og desuden er der en del garnfiskere med mindre både.
Og har man en lille eller måske en stor lystfisker i maven,
kan man fange sin egen mad, for der er et meget fint
”fiskevand” omkring øen, med flere typer havbund, og
forhold der egner sig fortrinligt til fiskeri, både fra land
og fra båd.
Foran Fiskehuset kan man sætte sig og hvile benene lidt,
og eventuelt høre en god historie eller to.
Der er altid folk på havnen om sommeren.
Morgen og eftermiddag er der ”færgetræk”, idet ca. 40
af øens ca.174 fastboende arbejder på Sjælland. Men i
ferierne er der livlig trafik hele dagen. Der er omkring 100
sommerhuse på øen og en jævn strøm af rejsende frem
og tilbage. Derfor - husk at bestille plads på færgen i højsæsonen og i weekenderne.
Fra havnen går vejen op igennem Strandalleen, som oprindeligt bestod af både elme- og lindetræer. Desværre
har vi været nødt til at fælde de store gamle elmetræer,
og genplante med nye lindetræer. Disse står nu side om
side med deres ældre slægtninge, og måske lærer de lidt
om livet på Agersø igennem de sidste par hundrede år.
Midt i byen ligger gadekæret og herfra går vejene forbi
gårdene og de små landsbyhuse som er omgivet af karakteristiske stengærder. Og videre mod syd til Østerhoved
og Helleholm og mod nord til Egholm og til øens vestside.
Den ældste gård er fra 1830 og ligger overfor Agersø
Kirke, der er opført i 1872. Ved siden af kirken ligger det
lille Mensalhus, som tidligere var beboet af ”ringeren” der
havde jobbet med at ringe med kirkens klokker.

Vores gamle mølle fra 1892 var faktisk i brug frem til
1950`erne, den er nu restaureret og holder åbent for besøgende.
Agersø Købmandshandel ligger i byens sydlige del på
”Centertorvet”. Her får du god betjening, friskbagt brød
og et velassorteret vareudbud. Ved ”Centertorvet” ligger
også Agersø Naturcenter og Agersøhallen med sportspladsen.
Hvis du følger Helholmvej eller Gamlevej på hver sin side
af købmanden, kommer du til kysten ved Omøsund, hvor
du møder Agersø Skanse/Batteri fra 1808. Et fortidsminde
fra englandskrigen (1807-1814). Skansen er renoveret i
2014 og fremstår i dag med autentiske kanonkopier, ammunitionsskur samt en gammel hestevogn, et relikt fra
den periode. Skansen byder på en fantastisk udsigt til
Omø og en god indsigt i forsvarsstrategien i 1808.
Én dag er faktisk ikke nok til at grave dybt i Agersøs
historie, men hjælpen er nær, vi tilbyder overnatningsmuligheder for enhver pengepung. 2 campingpladser, ferielejligheder, sommerhuse og ikke mindst den lokale kro,
Agersø kro, med et anerkendt dansk køkken, der er forankret i lokale råvarer, samt 2 typer af egen øl. Agersø vinhandel med egen import er et besøg værd og har til huse
på kroen. Desuden kan du få et lettere måltid på Ankerpladsen, din Snack og Snak Bar på Agersø havn. Nyt i
2017 er Agersø røgeri, hvor du kan smage fisk lige taget
ud af røgen og har mulighed for at købe friske røgede
varer med hjem.
Giv dig selv en chance, lad´ stress og jag forsvinde og oplev øens dejlige natur med fugle, dyr og planter. Tag en
frisk svømmetur, vandet er rent og strandene gode. Specielt den vestlige hvor der er masser af plads, eller begiv
dig ud på en vandretur (øen har 4 afmærkede vandreruter). Langs stranden kan man gå på fossiljagt, og for
enden af den blå vandrerute kan man se en skålsten fra
bronzealderen.
Vi har sat borde, bænke og affaldsstativer op rundt omkring på øen så man kan nyde udsigten.
Hjertelig velkommen

Fakten über Agersø

Über die Jahre ist es Agersø gelungen, sich der wachsenden Anzahl der Besucher – ob mit dem eigenen Segelboot
oder mit der Fähre – anzupassen, ohne seinen Charme
zu verlieren. Wir bieten in unserem Hafen alle modernen
Facilitäten für die Segler und der Hafen ist das natürliche
Zentrum für alle Besucher und Bewohner der Insel. Hier
trifft man sich, begrüsst und verabschiedet seine Gäste.
Mit der Fähre gelangt man einfach nach Agersø. Nur 15
Minuten dauert die Überfahrt vom Fährehafen in Stigsnæs, .
Während der Überfahrt liegt die komplette Insel mit dem
Dorf in der Mitte vor Dir. Im Norden siehst Du Egholm,
eine kleine Privatinsel, die mit Agersø über einen Damm
verbunden ist, im Süden kann man den Leuchtturm von
Helholm sehen.
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Die alte Mühle auf dem Hügel über dem Hafen wurde
1892 gebaut und war bis 1950 in Betrieb. Sie ist renoviert
und offen für Besucher. Gerne bieten wir auch eine geführte Tour an.
Die Kirche mitten im Dorf wurde 1872 gebaut. Direkt daneben liegt das kleine Mensalhaus – früher wohnte hier
der Glöckner, heute wird es als Sommerhaus genutzt. Direkt gegenüber der Kirche liegt der älteste Hof der Insel,
1830 erbaut.
Vom Dorfteich in der Dorfmitte führen die Gassen vorbei
an den Häusern und Höfen mit ihren gepflegten Gärten
und Steinmauern nach Norden Richtung Egholm und
nach Süden Richtung Helholm und an die feinen Badestände der Westküste.
Am ”Marktplatz” am südlichen Ende des Dorfes liegt der
Kaufmann. Jeden Tag geöffnet kann man fast alle Waren
des täglichen Bedarfs erstehen. Auch Den Gamle Smedje,
Agersø Naturcenter, sportsplatz und Agersøhallen liegt da.
Richtung Helholm liegt die alte Befestigungsanlage
”Agersø Batteri” von 1808, ein Zeugnis aus dem Englandkrieg 1807-1814. Nach der Renovierung 2014 präsentiert
sich die Verteidigungsanlage heute mit Replikakanonen,
einer Hütte, wie sie damals für Mannschaft & Munition
genutzt wurde, und einem antiken Pferdewagen. Die
Anlage beitet eine fantastesche Aussicht nach Omø und
einen guten Einblick in die Verteidigungsstrategien von
damals.
Ein Tag reicht eigentlich nicht, um sich richtig mit Agersø
vertraut zu machen, aber hier können wir helfen: wir
bieten Übernachtungsmöglichkeiten für jeden: 2 Campingplätze, Ferienwohnungen und Sommerhäuser, und
darüberhinaus der lokale Kro, Agersø Kro, mit seiner
anerkannten dänischen Küche basierend auf lokalen Zutaten und 2 eigene Biersorten. Agersø Weinhandel - im
Kro zuhause - bietet Weine aus eigenem Import an. Desweiteren bietet der ”Ankerpladsen” am Yachthafen kleinere Gerichte und Snacks an. Neu 2017 ist die Agersø
Räucherei. Frisch geräucherte Fische werden direkt an der
Räucherei verkauft

Fact about Agersø

The easiest way to get to Agersø, is by ferry. Enjoy the
15-minutes crossing by our ferry. As you sail to Agersø,
you will be able to see the whole island with the village in the centre. To the north is the small private island,
Egholm, connected to Agersø with a small road. To the
south is the light tower on Helholm.
Over the years the harbour at Agersø has grown to meet
the demand of visitors, sailboats and improved ferry service. Today, our modern harbour has all facilities sailors
need. The harbour area has always been the natural centre and meeting point for locals and visitors.
Because the harbour is meeting place, and hub of transportation, it is normal to see the harbour area filled with
people when the ferry arrives. It is the perfect spot for
locals to greet guest and family or to say farewell.
The old mill built on the hill by the harbour was built in
1892 and was active until 1950. It is recently restored and
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it is open for visitors. A guided tour can be booked.
Across from the church is the oldest farm in Agersø village. It was build in 1830. The church was built in1872.
Next to the church is the small Mensal-house. Once it was
the home of the person in charge of ringing the church
bells. Nearby you find the villages pond. From the pond
gently rolling roads stretch across the island, to Helholm
in the south, Egholm in the north and to our beautiful
beach on the west side. Along the way you will pass stately homes built in typical island fashion of natural stones,
with small colourful gardens.
The grocery store, Agersø Købmandshandel, is located at
the south end of the village on “Centertorvet”. You can
buy whatever you need during your stay, every day in the
week. On the “Centertorvet” is also Den Gamle Smedje,
Agersø Naturcenter, Sportsplads and Agersøhallen.
Towards Helholm in the south is the old battery from
1808 – built during the war against England 1807-1814.
After renovation of the site in 2014 the battery presents
itself with artificial cannons, a wooden hut like it was used
that time for ammunition and staff and an old horse carriage. It is an impressive witness of the old defence strategy as well as a beautiful area with fantastic view to our
neighbouring island Omø.
One day on Agersø is actually not enough to explore and
enjoy the island. But here we can help: we otter overnight
stays of various kinds: 2 camping grounds, apartments
and summerhouses and least but not last the local guesthouse, Agersø Kro, which is known for its traditional local
cuisine and serves 2 beers with private label. The Agersø
Wine shop at the guesthouse has a fine selection of selfimported wines. The ”Ankelpladsen” at the harbour offers light and smaller dishes and snacks. New in 2017 is
the soke house with freshly smoked fish directly from the
oven.

Historiestalden og Møllen på Agersø
Agersø Mølle fra 1892 og det lokalhistoriske hus
”Historiestalden”er begge med til at kaste lys over
fortiden på Agersø. Ildsjæle har siden 1974 arbejdet for
at bevare øens kulturarv. Møllen blev dengang skænket
til Danske Møllers Venner af bagermester Erik Thomsen
og hans hustru Hanra Thomsen.
I 2003 blev møllen givet tilbage til Museumsforeningen
og stod nu med nye vinger, som i 2011 blev skiftet ud
efter en stormskade. Møllen kan altså køre, når vinden
vil, og møllen står velbevaret og restaureret som museumsmølle klar til at byde turisterne velkommen.
I 2012 åbnede museumsforeningen
”Historiestalden” i en stald på Øksegård,
beliggende nær Agersø Kro. Siden 1987 har Agersø
Møllelaug og Museumsforening arbejdet for at oprette
et lokalhistorisk hus. Formålet var at bevare de ting beboerne har givet til foreningen, samt at bevare en unik
samling af dragter og museumsgenstande, indsamlet

af, nu afdøde, Lars Peter Nielsen. Han havde i mange
år sit eget private museum på Kratgården. Stifteren af
Skælskør Bymuseum, tidligere Borgmester, Johannes
Lyshjelm har i en del år opbevaret museumsgenstande
og dragter for os på bymuseet i håb om, at Agersø
fik sit eget museum. Det er vi meget glade for i dag.
Historiestalden har en fast udstilling, men vi vil hvert år
lave en ny særudstilling om et af de mange spændende
lokalhistoriske emner, Agersø har at byde på.
Der holdes åbent to timer fredag lørdag og søndag i
hele skolesommerferien, dog ikke 4. weekend i juli,
samt efter aftale 41564207, 24637620 eller 22402399.
Husk Mølledagen 3. søndag i juni 12-15
Vi glæder os til at se jer i Møllen og Historiestalden
Agersø Møllelaug og Museumsforening
Ved. Marianne Malmqvist Carlsen, formand

Agersø Købmand ApS er ejet af Agersøs beboere og
sommerhusejere m.fl. gennem salg af anparter.
Desuden har vi flere gange modtaget tilskud fra
Landdistriktspuljens Ø-støttemidler og LAG-Småøerne.
Vi opfordrer alle til at handle hos vores købmand.
Når du støtter købmanden, støtter du hele Agersø.
Vil du også være en del af anpartsselskabet kan du
købe anparter ved henvendelse til os på

tlf. 60717196
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Agersø aktivitetskalender 2018

Tid/arrangør

Kontakt

Marts
29-31/3

Påske-badmintonstævne

Agersø Idrætsforening

40173414

29/3

Sæsonåbning stor påskefrokost

kl. 12. Agersø Kro

58198003

29/3

Café Lavendel åbner sæsonen

31/3

Jubilæumsarrangement

Agersø Købmand

58198012

1/4

Påskefrokost

kl. 12. Agersø Kro

58198003

5. og 19/4

Sammenspist, mad m/fjollede navne

kl. 17. Agersø Kro

58198003

22/4

Affaldsindsamling

Agersø Beboerforening

22572207

27/4

Koncert med Det Yderste Hav

Agersø Beboerforening

30307844

3. 17.og31/5

Sammenspist, mad m/fjollede navne

kl. 17. Agersø Kro

58198003

4/5

Sæsonåbning på Ankerpladsen

kl. 13.

22447738

21/5

Fiskekonkurrence medbring egen stang kr. 25.

kl. 9.30 Agersø Naturcenter

40619739

27/5

Fuglenes Dag start Agersø Havn kl. 7.30 kr. 25.

Agersø Naturcenter.

20935851

alle tirsdage

Nationalretten stegt flæsk

Agersø Kro

58198003

alle fredage

Tarteletter eller hvad kokken tilbyder

Café Lavendel

40226097

5/6

Grundlovsarrangement

Agersø’s Ve & Vel

22447738

17/6

Vilde Blomsters Dag kr. 25.

kl. 09.15 på Havnen.
Agersø Naturcenter

20935851

17/6

Dansk Mølledag med musik fra 13.45

kl. 13-16 Agersø Møllelaug

24637620

23/6

Sct. Hans aftentur rundt om Agersø

Agersø’s Ve & Vel

22447738

23/6

Skt. Hans aften ved Gadekærret

kl. 21. Agersø Beboerforening

22572207

30/6

Historiestalden demonstration af ”Lårsennep”

Historiestalden

41564207

1/7

Bearbejdning af hør som i 1774 – det rullende værksted

Historiestalden

41564207

alle tirsdage

Nationalretten stegt flæsk

Agersø Kro

58198003

alle fredage

Tarteletter eller hvad kokken tilbyder

Café Lavendel

40226097

7-8/7

Håndboldstævne

Idrætsforeningen

40173414

27-28-29/7

Havnefest og kapsejllads fest og musik

Agersø Havn og Agersøhallen

alle tirsdage

Nationalretten stegt flæsk

Agersø Kro

58198003

3/8

Tarteletter eller hvad kokken tilbyder

Café Lavendel

40226097

3-5/8

Rideture på Agersø fre- lør- og søndag

Nebel Naturridning

21201441

5/8

Torvedag med Børnearrangement

Agersø Beboerforening

22572207

19/8

Vandretur Vestkysten på Agersø

10.15 - 15.30

26287183

Vandretur Fugleruten på Agersø

12.15 – 15.30

60717196

UGE 42

Fælles aktivitetsprogram

Foreninger & Erhvervsdrivende

2257207

20/10

Ålegilde med musik og dans

kl. 18. Agersø Kro

58198003

Juletræ ved Gadekærret og julemarked i Møllen

Agersø Beboerforening og Møllelauget

22572207

40226097

April

Maj

Juni

Juli

August

September
2/9
Oktober

December
2/12

Følg Agersø på facebook og www.agersoe.nu, www.aofaerger.dk, www.engodtur.dk
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At bo på Agersø
– de mange muligheders Ø:
Agersøs unikke placering med kun 15 min. sejltid til
Stigsnæs gør øen til et oplagt sted at bo, hvis du ønsker at bo trygt på landet og alligevel leve et moderne
liv hvad enten du er ung eller ældre. Der er flere muligheder for at bosætte sig på øen, vi har almindelige
lejeboliger, andelsboliger og huse til salg eller leje. Når
man bor på en lille ø, må man undvære den daglige
storbypuls. Men vi får noget andet forærende, naturen,
stilheden, trygheden og muligheden for at sætte sig
spor i lokalsamfundet.
Det er nemt at knytte venskaber og bekendtskaber, det
sker på tværs af alder og social status. Man kan leve
med i aktiviteterne og fællesskabet, men man kan også
bare være privat. Dog må du forvente at alle mennesker hilser på dig og ved hvem du er.

Man kan sagtens bo på Agersø og passe sit arbejde og
skole på fastlandet. Vi har internet og mobil med så god
dækning, at man også kan have en hel hjemmearbejdsplads eller bare arbejde hjemmefra en gang imellem.
Lige overfor købmanden ligger Agersø gamle skole som
er omdannet til Naturcenter og lejrskole.
Som ældre kan du leve et aktivt live med flere aktiviteter
på øen, her er vi ikke opdelt i grupper efter alder f.eks.
spiller 80-årige badminton med 40-årige og i vores
fester deltager vi alle.
Derfor er Agersø et godt sted at bo, hvad enten du er
barn, ung, voksen eller ældre, man bor midt i aktiviteterne på øen og vil man deltage i fritidstilbud på fast–
landet er vi ikke længere væk end det kan nås med
færge og bus/egen bil.
Vil du høre mere så kontakt:
Agersø bosætningsgruppe, Jytte Bjergvang 60717196

ALL INKLUSIVE OPLEVELSES TURE PÅ AGERSØ
Planlagte datoer
20/5 - 27/5 - 2/6 - 5/6 - 70/6 - 13/6 - 17/6 - 15/7 - 12/8 - 7/9
23/6 Sct. Hans aftentur rundt om Agersø incl. spisning og drikkevarer.

Den eksklusive tur All inklusive Agersø til vand og lands planlagte datoer 21/5 - 21/7 - 11/8

Oplysninger om turene på tlf. 2244 7738
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Café Lavendel

Agersø Campinggård

Følg os på Facebook

SPECIALE

Kylling fra rotisseriet med spiralkartoffel.
Fremstillet af egne dyrkede kartofler.
Grønt dyrkes i vore drivhuse efter
økologiske principper og anvendes
som tilbehør i cafeen.

BACK TO NATURE
CAMPING

Plads I naturskønne omgivelser med
marker på 3 sider.
Enkeltmands toiletter og baderum.
Udendørs grill og bålplads.
Bed & breakfast

Egholmvej 23, Agersø, tlf. 40 22 60 97, www.agersoecamping.dk

René Rasmussen
Advokat (H)
Aut. bobestyrer

Helle B. Rasmussen
Advokat Mediator
Aut. bobehandler
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Hvorfor bør du oprette testamente?
Hvad siger arveloven?
Hvorledes skal dødsboet behandles?
I ADVOKATHUSET har vi stor erfaring
med oprettelse af testamente,
generationsskifterog behandling
af dødsboer, så kontakt os for en
uforpligtende drøftelse
Rådhuspladsen 7
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 05 10
www.advokathuset-slagelse.dk

Agersø Naturcenter
Lejrskoler, ”hyKeture”, forældrerådsarrangementer,
dagsbesøg fra dagsinsVtuVoner, SFO-overnatninger,
foreninger og andre grupper – herunder familier - med
interesse for ø- og natur er velkomne.
Indendørs overnatning for 30 pers. Mulighed for
udendørs overnatning. Pris m.m. fremgår af
hjemmesiden eller kontakt os.
Leje af Agersø Naturcenter Vl overnatning giver
samVdig graVs adgang Vl 3 Vmers idræt i
Agersøhallen.
Bålplads i skolehaven, køkken, boldbane, hal,
strand, vand, læring og fællesskab, ﬁsk, fugle,
planter og meget mere. Naturarrangementer
med vejleder kan/skal Vlkøbes.

S/I Agersø Naturcenter
Gamlevej 2, Agersø
4244 Agersø
Tlf. 60717196 (Jytte)
www.agersoenaturcenter.dk
Email: info@agersoenaturcenter.dk

5 sheltere med plads Vl 5 personer i hver
shelter. Kan forhåndsreserveres på tlf.
60717196.Overnatningsgebyr kr. 25 pr. shelter.

Agersø Beboerforening
www.agersoe.nu
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Fauna
Agersø kendetegnes af et rigt dyre- og fugleliv, allerede
på vej gennem byen vrimler det med mange forskellige
småfugle i de gamle haver.
Moser, strande og enge er flittigt benyttede ynglepladser for en lang række strand- og vadefugle.
På Helholm og Egholm yngler Danmarks største måge:
svartbagen samt kolonier af stormmåger, sølvmåger,
terner og ederfugle.
Langs kysten lever strandskader, digesvaler og stor
præstekrave, desuden findes kobbersnepper, rødben,
skarv, ryle og mange flere arter.

Øen er jævnt kuperet med landbrugsarealer, store
fladarealer, lavvandede områder og enge.
Snede Skov på Agersøs vestkyst og storskoven på Egholm er naturskove. Her er bøg, ask, skovæbler, hæg,
stilkege, hyld, anemoner, stor liljekonval og ramsløg i
skovbunden.
Langs vejene, på strandene og i kanten af bevoksningen ses f.eks. strandkål, strandnellike, havtorn, porse,
malurt, vilde brombær, prikbladet perikum, slåen og
mange vilde blomster. Det er en god ide at medbringe
lidt litteratur og bruge lidt tid på at sætte navn på de
mange sjældne og farvestrålende vækster.

Man kan være heldig at høre rørdrummens særegne
kald i nærheden af vådområder. – Det lyder som korte
vindstød i en magnum vinflaske og kan høres meget
langt væk.
Vi har mange vandhuller hvor der yngler gråænder,
skeand, spidsand, knarand og gæs. I sensommeren
raster tusindvis af grågæs og bramgæs på øen.
Agersø ligger godt for at følge rovfugle på træk, der
kan både ses havørne, musvåger, fjeldvåger, spurvehøge og glenter.
Her er mange harer, fasaner og en bestand af råvildt.
De sjældne klokkefrøer, som kun findes på få danske
øer, opfører i ”gode år” jævnligt en smuk koncert i maj/
juni, ligesom der også fra de lavvandede strandenge og
moser kan høres sang fra frøer og tudser i foråret.

Flora
Agersø er forholdsvis flad, hvilket giver et fantastisk
udsyn til sund og bælt, uanset hvilken vej og sti man
begiver sig ud ad. Det højeste punkt sydvest for byen
er kun på 12 m.

ALARM 112
Politi – brand – tilskadekomst
I tilfælde af sygdom eller ulykke – ring 112
Ambulancen kommer med færgen. Agersøs akuthjælpere yder førstehjælp indtil Falck ankommer.
Hjertestarter findes på havnen og brandstationen.
Polizei – Brand – Unfälle
Im Falle von Krankheit oder Notfall - 112 anrufen
Der Krankenwagen kommt mit der Fähre. Agersøs Notdienste stellen erste Hilfe zur Verfügung, bis der Krankenwagen ankommt. Defibrillator ist verfügbar am Hafen und am der Feuerwache.

Agersø Mølle fra 1892.
Står velbevaret parat til at tage imod gæster.
Åben i skolesommerferien fre-. lør.- søn. fra 14-16
(undt 4. weekend i juli)

ellers efter aftale på tlf. 41564207 og 24637620

Husk Mølledagen

3. søndag i juni fra kl. 13-16
Besøg også "Historiestalden"
nær Agersø Kro.

se i øvrig www. agersoe-moelle.dk
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POLICE - FIRE - INJURY
In case of illness or emergency - call 112
The ambulance comes by ferry. Agersø’s emergency
attendants provide first aid until the ambulance arrives.
Defibrillator is available at the port and at the fire station.

CAMPING
Der findes to campingpladser på Agersø –
ved havnen og på Egholmvej 23.
Es gibt zwei Campingplätze auf Agersø –
am den Hafen und auf Egholmvej 23.
There are two camping areas at Agersø –
by the harbour and at Egholmvej 23.

DRIKKEVAND / TRINKWASSER /
DRINKING WATER
Drikkevandet kommer fra eget vandværk. Brug det med
omtanke. Vandet ved bådebroerne må ikke benyttes til
afvaskning af både.

Dogs must be leashed. There are dogs’ poo-bags at the
marina and by the village pond.

INTERNET
Wireless internetadgang på havnen og på Agersøfærgen.
Wireless Internetzugang auf Hafen und Färhen.
Wireless internet is available at the harbor and at the
ferry.

LYSTFISKERI / ANGELN / ANGLING
Agersøs kyster er idelle for lystfiskere. Der skal indløses
fisketegn – se www.fisketegn.dk
Agersøs Küsten sind ideal für Angler. Angeln Lizenz
erforderlich – siehe www.fisketegn.dk
Agersø’s coasts are ideal for anglers. Fishing license is
required – see www.fisketegn.dk

Trinkwasser kommt aus dem eigenen Wasserwerk. Bitte,
verschwenden Sie es nicht. Das Frischwasser an den Brücken darf nicht zum Bootswaschen benutzt werden.
Drinking water is provided by the local waterworks. Use it
wisely. The water at the jetty must not be used for washing
boats.

HANDICAPTOILET / BEHINDERTEN-WC
Der er et handicaptoilet ved færgens ventesal.
Es gibt behindertengerechte Toilette an der Fähre
Warteraum
There are handicap toilet at the ferry waiting room.

HAVNEFOGED / HAFENMEISTER /
PORT CAPTAIN
Jacob H. Lund, +45 2148 6185, jhlunslagelse.dk

Vi byder vore gæster velkommen i det
gamle Hotel Postgaarden i Skælskør.

HOSPITAL /KRANKENHAUS
Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse,
+45 5855 9000

HUNDE / HUNDE / DOGS
Skal føres i snor. Der er ophængt hunde høm-høm poser på
lystbådehavnen og ved gadekæret.
Hunde müssen angeleint werden. Es gibt Hunde PooTaschen auf den Yachthafen und an dem Dorfteich .

Hotel Postgaarden
Strandgade 4-6 · 4230 Skælskør
Tel. +45 58 19 14 39 · Fax +45 58 19 14 38
postgaarden@postgaarden-skaelskoer.dk
www.postgaarden-skaelskoer.dk

31

LYSTBÅDEHAVNEN/YACHTHAFEN/MARIN
Møntvaskeri findes I lystbådehavnens servicebygning. Toiletter og bad på havnen og i lystbådehavnens
servicebygning. Selvbetjening kortautomat. Salg af
benzin, diesel og smøreolie.
Wäscherei-Service ist in der Marina Dienstleistungen
Gebäude zur Verfügung. Toiletten und Dusche im Hafen und der Marina Dienstleistungen Gebäude. Zahlung
per Kreditkarte. Verkauft Benzin, Diesel und Schmieröl.
Laundry service is available in the marina service building. Toilets and shower at the harbor and in the marina service building. Payment by credit cards. Gasoline,
diesel and lubricating oil are sold at the marina.

LÆGEVAGT / ARZT AUF ABRUF /
DOCTOR ON CALL
Slagelse Sygehus +45 7015 0700

LÆGER/ ÄRTZE / DOCTORS
Smidstrupvej 7, 4230 Skælskør:
Kaj Friis Petersen +45 5819 4045
Lisbeth Dueholm +45 5819 6677
Dorthe Holmenlund +45 58192426
Algade 17b, 4230 Skælskør:
Birger Kreutzfeldt +45 5819 4610

POLITI / POLIZEI / POLICE
Ring 114 / Nærpoliti i Skælskør +45 5819 1448 /
+45 5850 1448
Rufen Sie an 114 / Polizei im Skælskør +45 5819 1448
/ +45 5850 1448
Call 114 / Police in Skælskør +45 5819 1448 /
+45 5850 1448

als 8 Meter ist nicht angemessen. Das Fahren auf Stränden ist nicht erlaubt und Privatstraßen müssen respektiert werden.
Drive calmly. Agersø is a small island with many pedestrians and cyclists. The roads on the island are narrow,
and driving with cars or buses of more than 8 meters is
not appropriate. Driving on beaches is not allowed and
private roads must be respected.

TURISTKONTOR / TOURISMUSBÜRO /
TOURIST OFFICE
VisitVestsjælland +45 7025 2206
www.visitvestsjaelland.dk

VANDSPORT / WASSERSPORT /
WATER SPORTS
Du kan surfe, dykke, svømme og stå på vandski.
Har du motorbåd, så vis hensyn!
Sie können surfen, tauchen, schwimmen und
Wasserski fahren. Bitte beachten Sie, wenn Sie
Motorboot segeln.
You can surf, dive, swim and water ski. Please show
respect for others if you sail a motor boat.

Velkommen i Agersø Kirke
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TANDLÆGER / ZAHNARZT / DENTIST
Susanne Kristensen +45 5819 4169
Elena Mikkelstrup +45 5819 4499

TRAFIK / VERKEHR / TRAFFIC
Kør roligt. Agersø er en lille ø med mange fodgængere
og cyklister. Vejene på øen er smalle, og kørsel med
biler eller busser på mere end 8 meter er ikke hensigtsmæssig. Kørsel på strandene er ikke tilladt, og private
veje skal respekteres.
Führen Sie ruhig. Agersø ist eine kleine Insel mit vielen
Fußgänger und Radfahrer. Die Straßen auf der Insel
sind eng, und fahren mit Autos oder Bussen von mehr
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God fornøjelse i Agersø Kirke – vi ses!

AGERSØ KØBMANDSHANDEL
– VI ER IKKE SOM DE ANDRE !
Åbent året rundt og alle ugens dage.
Mandag – fredag 8 – 18 samt lørdag – søndag 8 – 14
I juli måned åbent alle dage 8 - 18
Udover almindelige dagligvarer finder du Bakeoff
lækkert udvalg fra Ulvedal Ost, udvalgte specialiteter.
Holbæk øl, Galleri samt gaveartikler.
Spændende vintilbud fra hele verden
altid 3/100 kr samt 2/120 kr
Helholmvej 8 - 4244 Agersø
Tlf. 2133 6066 - agersoekoebmand@mail.dk
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Agersø Havn

Agersø Lystbådehavn ser frem til at byde dig velkommen til det rolige havnebassin med
de 9 nye grillpladser og den udvidede bro, der tilsammen giver gode rammer om dit ophold.
Lystbådehavnen har Legeplads, gratis wi-fi, servicebygning med vask og tørring, toilet og bad,
sejlerstue med TV, salg af benzin, diesel og smøreolier, bådekran op til 5 ton, mastekran og
cykeludlån.
Agersø tilbyder dig gode faciliteter: Købmand med frisk morgenbrød, aviser og dagligvarer, kro med
traktorbus, Cafe Lavendel og gårdbutikker med et godt udvalg af fødevarer, drikkevarer og måltider.
På havnen er der havnecafé, børstenbinderi, røgeri og man kan være heldig at finde fisk hos
fiskerne i fiskerihavnen.
På Agersø finder du: havn, by, kirke, naturcenter, museum, mølle, skanse fra Englandskrigen,
gode strande, lækre bademuligheder og øens natur med et rigt fugleliv – øen er med andre ord
fyldt med gode oplevelser, der kan give det afslappende ø-besøg indhold.

Priser i 2018:
Til og med 7 meter ....................................... 125 kr.
Fra 7 meter til og med 10 meter ................... 140 kr.
Fra 10 meter til og med 15 meter ................. 155 kr.
Fra 15 meter til og med 20 meter ................. 190 kr.
Over 20 meter .............................................. 390 kr.
El: 2,50 pr. kwh
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Q8 Marine Service
OMØ
Jesper Hansen
V/v/Jesper
Hansen
Telefon:
24 Hansen
41 29
Jesper
V/v/Jesper
Hansen
Telefon
2448
41/ 58
29194899 08
V/
Jesper
Hansen
Telefon:
24 41 29
Telefon
2448
41/ 58
29194899 08

Telefon 24 41 29 48
jesperomoe@yahoo.dk
Benzin

●

Benzin ●

●

Diesel (uden
bio)
●
•

●

Campinggas
•

●

Campinggas

Søkort ●
•

●

Diesel● (uden
bio)
Campinggas

Olie
•

●

Benzin Diesel (uden bio)

Olie

Olie

Maling ●

Søkortkan bestilles fra dag
En del reservedele
til dag - monteres dog ikke.
Beklædning
•

●

●
●

Åbningstider:
Se opslag eller ring

Maling

• Briketter, brænde og træpiller i alle
Tovværk
mængder - ring evt. for levering på
●
Beklædning
adressen.
•
• Jeg modtager
de fleste slags betalings●
Tovværk
kort (ex. Visa, Mastercard,
Maestro, JCB og andre)

Åbningstider:
Se opslag eller ring
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