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Godt nytår. 
Én gang om året er der ét bestemt ur, der får den fulde opmærksomhed fra næsten alle i hele landet. For når 
rådhusklokkerne slår deres første slag ved midnat den 31. december, sker der to ting: Askepot skal skynde sig hjem fra 
fest, og vi andre tager fat på 365 ubeskrevet dage – et helt nyt år. 
Men måske er vi også nogle, der lige kigger tilbage på året, der gik. På en verden, der er præget af 
krig og ufred – noget jeg tror, vi er mange, der troede, at vi aldrig skulle opleve. At vi var blevet 
klogere, at vi kunne lære af historien – men nej – vi mennesker er voldsomt kloge og indsigtsfulde - 
synes vi da selv – men åbenbart ikke kloge og indsigtsfulde nok til at undgå krig og ufred.  
I Danmark kom en ny regering over midten – hvad det så end kommer til at betyde, og i Slagelse Kommune oplever vi 
dårlig økonomi og deraf følgende besparelser i en grad, vi ikke før har set – til trods for, at vi i hvert fald som øboere 
ikke synes, vi har levet ’over evne’.   

Puha, det kan nemt blive så negativt, at det næsten ikke er til at holde ud. Men heldigvis kan 
vi da finde noget positivt og livsbekræftende på Omø: Perlen er blevet solgt og åbner fortsat 
som restaurant, Omø Vandværk har fået del i statens pulje til grundvandssikring, 24 børn og 
voksne har gennemgået førstehjælpskursus, Omø Forsamlingshus har fået en ny lækker 
terrasse, traktorbussen og vores nye cykler har kørt endnu en sæson, at Letkøb med en ny 
aktiv bestyrelse stadig er her – og hvor jeg glæder mig over, at ud over at det hjælper på 
likviditeten i Letkøb, ja ’snyder’ jeg - med vores konto med månedlige indbetalinger - Nets, 
banker osv. for diverse gebyrer, vi har månedlige fællesspisninger i forsamlingshuset med 
mellem 60 og 80 mennesker hver gang, og der er fuld knald på aktiviteter i FO-Omø og Omø 
IF, en turismestrategi er udviklet og skal nu implementeres og gøres til vores egen, en ny 

hjemmeside har set dagens lys, der er gang i Genbrugsen, og i Omø Bryghus knokler man for at følge med 
efterspørgslen for nu bare at nævne noget af alle de ting, der er gang i. Og så sejler færgen – selvom den er blevet 
dyrere – stadigvæk sin ’gamle’ sejlplan – og det er godt! Og derudover oplever vi, at mange fritidshusejere også vil 
Omø og tager del i arbejdet for at bevare og udvikle vores ø – og det er jo bare skønt.  
Og lige præcis alt det positive og gode skal vi tage med os ind i det nye år og lade flyde ud over de mange ubrugte 
dage. Vi skal fortsat holde gang i vores mange fællesskaber – de mindre såvel som de store. Mit håb er, at alle de 
mange frivillige, som knokler for os alle sammen, også orker det i det kommende år (man kan jo passende spørge: har 

du rost en frivillig i dag      ?), at der kommer nye frivillige til, som bare vil være med. For et mangfoldigt og stærkt 
fællesskab tror jeg er et af de stærkeste kort vi har, både når det handler om at det skal være dejligt at bo og leve på 
Omø, at besøge Omø, at tiltrække nye øboere, og også når vi – selvom vi kan synes, det er trælst – skal dokumentere 
vores eksistensberettigelse over for vores kommune og dermed opretholdelsen af vores ø-samfund. 
 
Pengeregn. 
Sidst på året faldt der igen en mild pengeregn over Omø. Landdistriktspuljens ø-støttemidler gav 141.000 kr. i tilskud 
til Omø Brugsforening, der jo driver Letkøb, til udskiftning af to varmepumper samt indkøb af køletrailer til køle/frost. 
Ved indkøb af en køletrailer med kølemodul ønsker man at etablere en sikker køle- og frostkæde, der kan leve op til 
Fødevarestyrelsens temperaturkrav ved opbevaring og transport af fødevarer, under den længere transporttid fra 
Stigsnæs til Omø. 
Fra samme pulje har Foreningen Levende Havn Omø fået 400.000 kr. i tilskud til et nyt kølehus med tilhørende isværk 
på Omø Havnevej 107 og 109. Formålet med projektet er at sikre, at der kan ske opbevaring, forarbejdning og salg af 
fersk fisk. Der skal være varmt og koldt køkken, så der kan sælges fersk fisk, delikatesser, fiskebaseret takeaway og let 



udeservering, og der skal oprettes nødvendige servicefunktioner såsom opvask, tørlager og kontor med 
vaske/badefaciliteter. Køkkenet mv. vil i øvrigt stå til rådighed for andre af øens foreninger uden for sæson. 
Derudover har Omø Beboer- & Grundejerforenings sti- og sheltergruppe søgt og fået 50.000 kr. fra Friluftsrådet til 
opsætning af 3 sheltere, ligesom vi har modtaget 22.000 kr. i tilskud til ny hjemmeside fra Landdistriktspuljen, Slagelse 
Kommune. 
 
Martin og Camilla takker af for denne gang 

For tre et halvt år siden sprang Martin og Camilla Winnes ud i at blive fiskehandlere og har ifølge 
dem selv haft 3 fantastiske, vilde, sjove, gode og lærerige sommerferier på havnen.  
Nu da de begge er blevet ’lønslaver’  med 5 ugers ferie om året, har de set sig nødsaget til at 
lægge stilen om og takke af som forpagtere. 
Som man kan læse om nedenfor, så slipper de dog heldigvis ikke butikken helt, da der tydeligvis 
er plads til og brug for en lille fiskebutik på havnen. Sammen med venner og familie har de stiftet 
en forening, som også i fremtiden vil leje bygningerne og drive butikken videre og udvikle den, så 
den bliver ved med at være et hyggeligt sommer-samlingssted på havnen. (Læs i øvrigt Martin og 
Camillas skriv i hele dets længde i februar-nummeret af Omø Bladet). Stor tak for indsatsen til 

Camilla og Martin og dejligt, at der tænkes tanker, så fiskebutikken kan fortsætte. 
 
Vil du være med til at drive fiskebutikken til sommer? 
Omø fiskebutik FISK søger frivillige til at hjælpe med at skabe liv på havnen og holde fiskebutikken åben til sommer.  
Hvis du har lyst til at høre mere om at tage en tørn, så holdes der møde den 15. januar klokken 11. 
Læs mere om foreningen, opgaverne og hvor mødet holdes i det dokument, der er vedhæftet mailen med 
nyhedsbrevet. 
  
Turismestrategien for Omø 
Skal Omø være en ø for de mange eller de få? For børnefamilier eller lystfiskere? For gratisglæder eller for oplevelser 
der er så gode, at gæster er villige til at bruge nogle dage på øen… og måske endda komme igen - og hvad kræver det 

af os? Det er ikke nyt, at vi ligesom mange andre småøer er udfordret på 
beboelse, jobs, overnatningsmuligheder, omsætning, færgedrift med meget 
mere.  I tillæg er konkurrencen om turisterne blevet hårdere og hårdere fra 
et opland med mange spændende tilbud. 
Omø Beboer- og Grundejerforening og Foreningen Perlestranden & Omø 
Havn inviterer alle til at komme og være med til at debattere BARKs 
strategioplæg og være med til at lægge strategien for Omø mange år ud i 
fremtiden, eller om vi overhovedet har brug for en fælles retning og en plan. 
Mødet afholdes søndag den 12. februar kl. 9.00 i Omø Forsamlingshus. Der 

vil blive serveret kaffe, vand og let frokost, og vi slutter kl. 15.00. Af hensyn til frokost er tilmelding nødvendig. 
Tilmeld dig nu på mail sj@stigjorgensen.as eller sms 20214060 – husk at opgive antal og navn. Det fulde program 
fremgår af den nye hjemmeside omoe-net.dk under Det sker på Omø, hvor man også kan se den udarbejdede 
turismestrategi. 
 
Hellig tre kongers løb. 
At løbe Hellig tre kongers løb er en ældgammel tradition, som er med til at afslutte julen og nytårets festligheder på 
Omø.  

Den 5. januar - Helligtrekongersaften – klæder folk på Omø sig ud til ukendelighed. Hvis man ikke 
har lyst til at være ude og ’løbe’, kan man sidde hjemme med lyset tændt i udendørslampen, så 
de udklædte ved, at der er man velkommen til at gå ind.  
Omkring kl. 19 begynder børnene at løbe rundt, og senere på aftenen følger de 
voksne efter.  
Når de besøgende kommer indenfor, prøver man at gætte, hvem de er ud fra 
blandt andet højde, hænder og hårfarve. Man må gætte så mange gange, det skal 

være, og hvis det er svært at finde ud af, hvem der er på besøg, plejer det at hjælpe lidt, hvis der kan 
kobles lidt fagter på, eller hvis der er godt varmt i den stue, de besøgende er kommet ind i.  
De udklædte bliver stående, til de er gættet, for så er der jo mulighed for at kunne dykke i slik- eller 
kageskålen og desuden få en lille en til halsen, samtidig med at man ønsker godt nytår.  

 
Omø telefonliste 2023 – du kan nå det endnu. 
Traditionen tro udkommer Omø telefonliste 2023 med Omø Bladets februarnummer. Telefonlisten inde-
holder telefonnumre på folk, der bor eller har fritidshus på Omø.  
Står du allerede på listen og har ændringer, f.eks. sletning af fastnet eller tilføjelse af mobilnummer, eller vil 
du slettes eller optages på listen, så send en mail til oleodsgaard@me.com med rettelserne senest den 20. januar. 
 
Kalenderen. 
3.1: Letkøb har lukket pga. status. 
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5.1: Hellig tre kongers løb 
8.1: Gudstjeneste i Omø Kirke kl. 14.15 
9.1: Linedance i Omø Forsamlingshus kl. 19 – 20.30. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
10.1: Knipling kl. 13 – 16 i Aktivitetshuset. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
10.1: Kursus i den nye hjemmeside kl. 16 – 18 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
12.1: Kursus i den nye hjemmeside kl. 19 – 21 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
 
15.1:  On-linemøde kl. 11 for interesserede, der vil være med til at drive fiskebutikken til sommer.
 Tilmelding på mail til omofisk@gmail.com 
19.1: Finere madlavning for damer kl. 17 – 21 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
20.1: Finere madlavning for herrer kl. 17 – 21 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding FO-OMØ på 2627 5243 
22.1: Gudstjeneste kl. 10.15 i Omø Kirke.  
25.1: Fællessang i Omø Kirke kl. 19 – 20.30.  
26.1: Fællesspisning kl. 18 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding i Letkøb eller på 6170 5249 

 
 
Tak for lån af billeder til Tom Poulsen og Ole Odsgaard.  
S 
Har du noget, der skal med i Nyhedsbrevet – så lad mig det vide. Det udkommer som regel omkring den 1. i måneden.   
 
Er du ikke interesseret i at modtage flere nyhedsbreve fra os, så send os en 
mail på dorthe@porskaerwinther.dk 
 
Og husk: Omø er altid et besøg værd – også i det mørke januar, hvor der er 
udkig til en smuk stjernehimmel.  
 
 
Med ønsket om et rigtigt godt nytår sendes de venligste hilsner 
 
Dorthe Winther      
Formand 
Omø Beboer- & Grundejerforening  
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