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Foto: Benny Rasmussen 

Selv om det ikke er til at se det på Benny Rasmussens flotte billeder af Omø set fra luften, ja så går vi med februar ind i 
den sidste vintermåned, hvor Kyndelmisse den 2. februar markerer, at vi nu er nået halvvejs gennem vinteren, og vi 
dermed kan skimte foråret forude. Erantisser og vintergækker titter frem, dagene er blevet 
længere og på trods af blæst og indstillet færgesejlads her de sidste dage i januar, ja så går det i 
naturen mod lysere tider. Man kan kun håbe, at det også går mod lysere tider i verden.  
 
Vinterferie på Omø.  
Som på alle andre tidspunkter af året er der også masser af aktiviteter på Omø i vinterferien. Bestyrelsen i Letkøb 
lægger ud med et støttebankopspil lørdag den 11. februar kl. 13 i Omø Forsamlingshus. Her er der mulighed for at 
have det sjovt, vinde fine præmier og samtidig støtte op om vores fælles butik. Tag familie, venner og pengepungen 
med og få en god start på vinterferien eller weekenden.  

Søndag den 12. februar kl. 9 - 15 afholdes et spændende møde om Turismestrategi 
og Omøs forsatte udvikling.  
Første fase af Turismestrategien for Omø foreligger nu og kan fås i Letkøb eller via 
dette link: https://flipflashpages.uniflip.com/3/621802/1123960/pub/html5.html 
Men vi skal videre, og derfor inviteres I til et spændende møde, hvor vi skal se på, 
hvad strategien betyder for Omøs udvikling. Mød op og vær med til at lægge 
retningen for Omøs udvikling de kommende år – det kræver ingen forudsætninger 
og ingen forberedelse – blot at du har en kærlighed til Omø og er interesseret i at 

bevare og udvikle øen. Tilmelding senest 6. februar til sj@stigjorgensen.as 
Onsdag den 15. februar kl. 19 er der fællessang i Omø Kirke og sidste weekend i vinterferien byder på fastelavnsfest 
lørdag den 18.2 kl. 14 og søndag den 19.2 er der gudstjeneste kl. 10.15.  
 
Ny hjemmeside 
Så er Omøs nye flotte hjemmeside gået i luften. Siden kan stadig findes  
på omoe-net.dk, men nu også via visitomø.dk, ligesom vi forsøger at få 
fat i domænet omø.dk 
Hjemmesiden ejes af Omø Beboer- & Grundejerforening, og vi har fået 
et tilskud på 22.500 kr. fra Landdistriktspuljen i Slagelse Kommune til 
udarbejdelsen. Der har været holdt flere offentlige møder om indhold 
og layout på den nye hjemmeside, og det er Camilla Linnebjerg, der har stået for det store arbejde med at udarbejde 
hjemmesiden.  
Den nye hjemmeside har tre indgange – turist, ø-liv og flyt til Omø. Under hver hovedindgang findes en lang række 
undersider, hvoraf en del af dem redigeres af forskellige foreninger og erhverv, og andre vedligeholdes af beboer-
foreningen.  
Tag et kig på hjemmesiden og nyd de smukke billeder og den fine tekst. Bær over med, at der stadig er mangler, men 
finder du noget, der er er graverende, så giv os et praj på mail.  
 
Billigere færgebilletter 
Selv om vores færgebilletter er steget med 8 % og yderligere pålignet et brændstoftillæg på 8%, vil der også i 2023 
være billigere færgebilletter med det tilskud, som staten har givet til påbegyndelse af implementering af den blå 
landevej (desværre er den fulde implementering af den blå landevej med de seneste prisstigninger endnu længere 
væk).  
I år nedsættes taksterne på personer og køretøjer fra fredag den 31. marts (fredagen før påske) til 30. juni, i juli 
måned nedsættes kun taksten for personer, og fra 1. august til og med uge 42 nedsættes taksterne på personer og 
køretøjer igen. Er der penge tilbage, nedsættes taksterne også omkring jul. Taksterne nedsættes med omkring 30%. 
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Man kan opnå yderligere rabat ved at oprette sig som kunde og booke online. Se mere på 
https://aofaerger.slagelse.dk/ 
 

Fastelavnsløb på Omø 
Fastelavn byder på en af mange gamle traditioner på Omø, nemlig Fastelavnsløbet. Traditionen stammer fra den tid, 
hvor der var mange unge karle på gårdene. Karlene red udklædte rundt på heste i et optog med en klovn og en 
musikant og samlede penge ind til deres fest om aftenen. 
 

Først rasle - siden feste.  
I dag er det Omø Skoles elever og de ældste børn i dagplejen, der løber 
fastelavnsløb.  
Som traditionen byder, er alle børnene klædt ud: Generalen som 
øverstkommanderende, konge som næstkommanderende, prins, finansminister 
(der bærer indsamlingskassen), nøglebærer (der bærer nøglen til skattekisten), 
dragoner, bagriddere og klovne.  
Fra kl. 9 torsdag den 9. februar  og til langt ud på eftermiddagen drager optoget 
rundt på hele øen for at rasle penge ind til deres fastelavnsfest.           Foto Birgitte Aubeck 
Lørdag den 18. februar indbydes der til fastelavnsfest i Omø Forsamlingshus med tøndeslagning, præmier til både 
børn og voksne for bedst udklædte, lege og konkurrencer, alt sammen arrangeret af Generalen Andreas og Kongen 
Fjola, begge 6. klasse,  sammen med deres forældre. Det er børnenes fest, arrangeret af børnene selv, men de voksne 
inviteres på boller og kaffe, og alle er velkomne til et par fornøjelige timer. Der er gratis adgang.  
Er man ikke hjemme på indsamlingsdagen, kan man donere et beløb til børnenes fastelavnsfest i en dåse i Letkøb.  
 
Storken er landet… 
Som endnu et tegn på, at foråret er lige om hjørnet, er storken landet på Omø. Med sig havde den 
en lille pige. Vi ønsker familien tillykke med den lille ny. 
          
           Foto Kirsten R. Jensen 
Kalenderen. 
Februar-nummeret af Omø Bladet med ny opdateret Omø-telefonliste er på gaden. Køb det i Letkøb eller tegn et 
abonnement hos oleodsgaard@me.com og få det sendt hjem til dig med posten.  
 
1.2: Fællessang i Omø Kirke kl. 19 med Søren. Arr. FO-OMØ 
5.2:     Gudstjeneste kl.14.15 i Omø Kirke 
6.2: Sidste tilmeldingsfrist til Turismestrategi-mødet den 12.2 
8.2:  Fællessang i Omø Kirke kl. 19 med Søren. Arr. FO-OMØ 
9.2: Fastelavnsbørnene kommer øen rundt for at rasle ind til deres fastelavnsfest 
11.2: Støttebanko for Let Køb kl. 13 i Omø Forsamlingshus.  
12.2:   Møde om turismestrategi og Omøs fortsatte udvikling kl. 9 – 15 i Omø Forsamlingshus 
15.2:   Fællessang i Omø Kirke kl. 19 med Søren. Arr. FO-OMØ 
18.2: Fastelavnsbørnene holder fest i Omø Forsamlingshus kl. 14. Gratis adgang. Alle er velkomne. 
19.2: Gudstjeneste i Omø Kirke kl.10.15  
22.2: Fællessang i Omø Kirke kl. 19 med Søren. Arr. FO-OMØ 
25-26.2:  Qi- Gong kl. 9-15 i Omø Forsamlingshus. Tilmelding FO-Omø på tlf. 2627 5243 
28.2:    Livestreaming kl. 19 på Omø Skole. Emne: Grønlands indlandsis. Gratis adgang.  
2.3: Eftermiddagsgudstjeneste kl. 17 i Omø Kirke.  
2.3    Fællesspisning i Omø Forsamlingshus. Tilmelding i Letkøb eller på 6170 5249 

 
 
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 februar, hvor der er masser af aktiviteter, og hvor man rigtig kan 
mærke, at naturen forbereder sig på forår.  
 
 
Med ønsket om en god februar måned sendes de 
venligste hilsner 
 
Dorthe Winther    
Formand 
Omø Beboer- & Grundejerforening  
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