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Lidt fakta om øen. 
 

 

Omø er en af Danmarks smukkest øer. Beliggende ca. 17 km. sydvest for Skælskør med 

færgeforbindelse til Stigsnæs. Øen er 4,5 kvadratkilometer og har en kystlinie på 11.5 km, med 

såvel gode badestrande som smukke stejle klinter. Med sin afvekslende natur med moser, søer og 

agerland, byder Omø på et rigt fugleliv, og er en yndet rasteplads for et stort antal trækfugle. Det 

højeste punkt på Omø er Skovbanken 24 m over havet. Nord for Omø ligger Omø Sund, som 

adskiller Omø og Agersø. Mod vest ligger Storebælt, mod øst har vi Smålandsfarvandet. Der er 2 

bebyggelser på øen, Kirkehavn på nordvestsiden af øen, med færge-, lystbåde-, og fiskerihavn. 

Omø By ligger midt på øen, og har kirke, skole med elever fra 0-6. kl. samt købmandsbutik, 

sommercafe, forsamlingshus og et lille ø-arkiv ”Historien Hus”. På Omøs vestligste punkt ligger det 

22 m høje fyr, som blev bygget 1893-1894. Der er ca. 160 fastboende på øen.  

Herunder kan du læse om nogle af de mange muligheder, man har, når man er bosat på øen.  
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Aftenskole: FO Omø udbyder kurser i aftenskoleregi, ved min. 5 deltagere. 

Aftenskolen administreres af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer 

og en aftenskoleleder. Undervisere kan hentes fra fastlandet.  

Aktivitetshus: Ejes af Omø Boligforening og er bygget ved frivillig arbejdskraft, og 

indviet Grundlovsdag 2003. Aktivitetshuset indeholder: Mødelokale, 

kontor, toilet/bad til ø-sygeplejerske og sosu assistenter, 

mødelokale/kursuslokale for max. 15 deltagere, motionslokale med 

diverse motionsredskaber, sauna og bad/toilet.  

Akuthjælp: Omø har et korps af frivillige akuthjælpere, alle er uddannet i udvidet 

førstehjælp. De kaldes ud, når der ringes 112. De møder op på 

skadestedets adresse og yder førstehjælp indtil helikopteren eller 

ambulancen når frem. De har altid en sundhedsfaglig person fra 

regionen som telefonbackup. Regionen anbefaler, at man installerer 

112 app på sin telefon, så kan alarmcentralen se, hvor man ringer fra. 

Aviser:  Der sælges ikke aviser på Omø. Abonnementsaviser lægges i en kasse 

på havnen, og man skal selv hente den.  

Apotek: Håndkøbsudsalg i Let Køb Fyrvej 13. Receptpligtig medicin bestilles via 

egen læge før kl. 11.00 og kan hentes i Letkøb samme dag efter kl. 

16.00.  Tlf. 58194003.  

Badestrand: Der er mange gode bademuligheder langs Omøs kyst. De mest 

populære strande er ”Perlestranden” lige vest for lystbådehavnen og 

Draget på øens østside. Foreningen ”Perlestrandens venner” arbejder 

løbende med at gøre stranden endnu mere attraktiv, således er der 

etableret en 3x3 m. stor badeplatform ude i vandet og handicaptilgang, 

ligesom der er planer om fitnessområde på stranden. Den lange hvide 

badestrand ”Draget” på den østlige side af øen er ligeledes en velbesøgt 

badestrand. Det er også her helårsbaderne holder til i ”Sildekassen”. 

Bank: Der er hverken bank eller hæveautomat på Omø, men i Let Køb kan 

man ofte få lov kontanter. 

Beboerforening: Omø Beboer- og Grundejerforening er oprettet i 1970. Omø Beboer- og 

Grundejerforenings mål er at arbejde for, at Omø fortsætter med at 

være en helårsbeboet ø med alt hvad der hører til. En velfungerende 

færgedrift, dagligvarebutik, børnepasning, skole, hjemmepleje og 

sygeplejerske, tryghed hvis man bliver syg, arbejdspladser, mulighed for 

pendling, fritids- og kulturaktiviteter mm. Beboerforeningen er også 

ansvarlig for øens hjemmeside www.omoe-net.dk. 

Brandberedskab: Omø beredskab hører under Slagelse Brand og Redning, med 

brandstation på Dragesvej1. Beredskabet består af 8-12 frivillige 

kvinder og mænd, der ved kald aflønnes af Slagelse kommune. 

Beredskabet råder over en brandsprøjte med vandtank, pumpe og 

strømgenerator samt div. rør og andet brandslukningsudstyr. Desuden 

råder beredskabet over en ”Landrover 109”, som bl.a. er udstyret med 

båre, som kan bruges, hvis der skal køres til helikopterens 

landingsplads.   

http://www.omoe-net.dk/


Bethania: Overnatning centralt beliggende på Omø, med stor rummelig have og 

god plads til familier. Specielle faciliteter til lystfiskere, køkken med 

koldt vand, fryser til fangst og plads til ophængning af waders.  

Biograf: Nærmeste biograf er Kosmorama i Skælskør. 

Bibliotek: Omø bibliotek er en underafdeling af Skælskør Bibliotek, hvor man kan 

bestille bøger til udbringning på Omø  

Boligforening: 4 ældrevenlige lejligheder i 2 dobbelthuse på hver 75 kvadratmeter er 

bygget ved frivillig arbejdskraft, og indviet Grundlovsdag 2003. Omø 

Boligforening er en privat forening, hvor alle kan melde sig ind. 

Årskontingent 50 kr. 

 Man kan blive skrevet på venteliste. 

  

Borgerservice: I et lille lokale på havnen er der opstillet en pc. og en telefon, som man 

frit kan bruge, hvis man vil i kontakt med kommunen. For at få adgang 

til lokalet kontaktes havnefogeden. 

Bosætning: På Omø arbejder vi løbende med at promovere os, så vi kan få endnu 

flere mennesker til at bosætte sig på øen. På Omø har vi mange 

muligheder for både at bo, handle og arbejde. Og desuden kan man 

finde den nærhed og sociale kontakt til sine medmennesker, der kan 

være svært at finde på fastlandet. 

Brændstof: På havnen kan man i Marine Service købe benzin, diesel, og fyringsolie 

Bryghus: Siden 2019 har Omø haft sit eget bryghus, der blev dannet som et 

anpartsselskab. Bryghuset drives af en bestyrelse og al arbejde udføres 

at frivillig og gratis arbejdskraft. Omø Bryghus ligger på Havnen. Øllet 

kan bl.a. løbes i Letkøb. 

Cafeer: Cafe Loen beliggende i Omø by lige ved gadekæret. I den gamle, smukt 

renoverede bygning serveres der is, kaffe, kage og lette frisklavede 

frokostretter af gode råvarer.  

 På Ørevej 41 finder ’Hos Marlene’ med cafe og gårdbutik.  

 Åbningstiderne er sæsonafhængige. Find aktuelle åbningstider på 

www.omoe-net.dk eller på FB 

 

Campingplads: Ved lystbådehavnen ligger en lille campingplads, der deler faciliteter 

med lystbådehavnen. Pladsen er åben fra påske til og med uge 42. 

Udover de 18 fastliggerpladser er der rigelig plads til telte og 

campingvogne, der gæster øen et par dage. Kontakt havnefogeden for 

anvisning af plads. 

Cykeludlejning: På havnen udlejes cykler til børn og voksne på dagsbasis. Husk at 

cyklerne skal overnatte på havnen  

Dagrenovation: Omø er omfattet af Slagelse kommunes dagrenovation. Hver husstand 

har 2 containere, en til bio/restaffald og en til papir/pap/glas og 

metalaffald. De tømmes henholdsvis en gang ugentlig i sommerhalvåret 

og hver anden uge i vinterhalvåret, og hver 4. uge året rundt tømmes 

http://www.omoe-net.dk/


papir/pap/glas og metal. Se tømningsliste for din adresse på 

Slagelse.dk. 

Dagpleje: Slagelse kommune tilbyder dagpleje til børn under den skolepligtige 

alder. Øens dagplejetilbud varetages af en fastboende pædagogisk 

uddannet dagplejer i hendes private hjem, som er en gård med 

forskellige dyr. Se slagelse.dk 

Digelag: Den 2. november 2006 blev Omø ramt af stormflod. Vandstanden var, 

da den var på sit højeste 180 cm. over daglig vande. Værst ramt blev 

Kirkehavn, hvor mange huse blev oversvømmet og krævede hel eller 

delvis renovering. Stormfloden satte sine dybe spor på Omø, og der 

blev arbejdet på at øen fik en ordentlig kystsikring. Med hjælp fra 

Folketinget og Slagelse kommune lykkedes det efter mange år, og i 

2014 stod diget færdig.  

 Efter gældende lovgivning skal der, når man har bygget et dige, 

oprettes et digelag. Dette består af de berørte lodsejere. Den 10. april 

2016 var der stiftende generalforsamling i Digelaget Omø Nord. Det 

påhviler bl.a. Digelaget at sørge for digernes vedligeholdelse. 

 Et digeberedskab rykker ud ved varsling om forhøjet vandstand. De har 

bl.a. til opgave at lukke paddernes gennemgangshuller, Revvejs og 

Havnens gennemskæring af diget.   

 Diget er delvist finansieret af de berørte lodsejere. Det henstilles til at 

man respekterer skiltene ang. færdsel på digerne. 

 

Drikkevand: Drikkevand kommer fra eget vandværk og er begrænset. Brug det med 

omtanke og pas på vores grundvand. 

Facebook: Der er flere åbne, private Facebookgrupper, der omhandler Omø. Åbne 

Facebooksider repræsenterer Omø udadtil - brug dem med omtanke. 

Fastelavn: Se afsnit om traditioner. 

Fiskernes Hus: På fiskerihavnen ligger ”Fiskernes Hus”. Her mødes fiskere og andet 

godtfolk.  

Folkeuniversitetet: Det er muligt at følge folkeuniversitetets foredragsrække på storskærm 

på skolen. Foredragene foregår på Århus Universitet og via live stream 

nogle aftener i vinterhalvåret. Se tidspunkter i Omø Bladet. 

Forsamlingshus: I Omø by ligger øens forsamlingshus. Her afholdes der større møder, 

aftenskolehold, fællesspisning mm. I huset er der plads til ca. 100 

personer. Forsamlingshuset er indrettet med køkken, 

industriopvaskemaskine og service. Forsamlingshuset fungerer også 

som gymnastiksal for skolens elever, ligesom der i vinterhalvåret spilles 

badminton og bordtennis i idrætsforeningens regi. Det er muligt at leje 

forsamlingshuset til private fester Se udlejningskalender på 

www.omoe-net.dk. 

Fotografer: Der er flere talentfulde fotografer på Omø. Man kan se mange af deres 

billeder på hjemmesiden. Deres fotografier udstilles desuden med 

jævne mellemrum bl.a. på øen.  



Fællesspisning: Også kaldet Familiecenter. 4-5 gange om året inviteres til fællesspisning 

i forsamlingshuset. Øens autodidakte frivillige og dygtige kokke, 

tilbereder en god dansk to-retters menu til de tilmeldte. Der deltager 

som regel mellem 50 og 80 beboere og gæster. Efter middagen serveres 

der kaffe og kage og der underholdes med foredrag, fællessang, leg og 

hygge. Endnu en flok frivillige sørger for opvask, oprydning og 

rengøring. Øl, vin og vand kan købes til billige penge og betalingen for 

traktementet skal kun dække kostprisen. 

Færge: Omø besejles af færgen Omø. Der sejles fra Kirkehavn til Stigsnæs. 

Overfartstid ca. 50 min. Der er plads til 15 biler og 98 passagerer 

(Sommer) og 65 passagerer (vinter). Der ydes rabat på forskellig vis. Det 

er bl.a. gratis for personer med deres cykler, som er bosat på Omø.  

Færgekontor: Administrationen af Agersø-Omø færgerne ligger på Stigsnæs Havn. Det 

anbefales at anvende ao-ferry.teambooking.dk til pladsreservation. 

Alternativ kan man ringe til færgekontoret på tlf. 58195311 i kontorets 

åbningstid. På færgernes hjemmeside www.aofaerger.dk. finder du 

også alle relevante oplysninger om fartplan, priser, rabatkort o.l. Man 

skal være opmærksom på at nogle afgange kun sejler ved bestilling. 

Disse afgange skal afbestilles, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte 

sig af dem. På færgens hjemmeside kan man tilmelde sig færgens sms-

service, så man bliver holdt orienteret om eventuelle driftsforstyrrelser. 

Ved henvendelse til færgekontoret skal man som øbo have et ”øbo-

kort”, som dokumentation for at man kan sejle gratis.  

Galleri: Loen har udstilling af forskellige lokale og udenøs kunstnere i 

sommersæsonen. 

Genbrugsbutik: Øens genbrugsbutik ligger ved havnen, som nabo til øens 

genbrugsplads. Butikken modtager gode brugte ting, renvasket tøj, 

legetøj, kort sagt effekter som andre kan få glæde af. Butikken drives af 

frivillige og overskuddet går til nye aktiviteter på havnen og 

Perlestranden. Man kan se butikkens åbningstider på opslag på døren 

og på øens opslagstavler. Personalet kommer gerne og åbner, hvis 

ønskes. Telefonnumre kan ses på opslagene. 

Genbrugsplads: Øens genbrugsplads er placeret på havnen. Pladsen modtager alt det 

affald, der ikke hører under dagrenovationen. Pladsen har åben lørdag 

kl. 9.00-14.00 og onsdag kl. 12.00-16.00.  

Godstransport: Se priser og muligheder for godstransport på Omøfærgens hjemmeside 

www.aofaerger.dk. 

Grillbar: På havnen ligger en lille grillbar, som har åbnet fra påske til og med  

Græsfest: Se afsnittet om traditioner. 

Guidede ture: Traktorbussen Omø kører guidede ture rundt på Omø – se 

hjemmesiden.  

Halloween: Se under traditioner. 

Handicaptoilet: Der forefindes handicaptoilet på havnen i servicebygningen, i 

Aktivitetshuset, Langeklinten samt i Cafe Loen i Omø By. 

http://www.aofaerger.dk/
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Havnefoged: Omøs havnefoged tager hånd om Omø Havn, genbrugsplads, 

campingplads og de grønne arealer.  

Hellig 3 konger: Se under traditioner. 

Helårsbadere: Omø Helårsbade blev stiftet 2016. Der bades fra åben strand ved 

Draget. Foreningen har skurvognen ”Sildekassen” som 

omklædningsrum. 

Hesteskokast: Se under traditioner. 

Historiens Hus: I Historiens Hus kan du se og opleve Omøs historie. Ø-arkivet Omø er 

startet på baggrund af en studiekreds, som samledes en række søndage 

under den lokale aftenskole. I dette studiekredsarbejde deltog også 

Edith Nielsen, som testamenterede sit hus til brug for ø-arkivet Omø. I 

dag er der oprettet en mindestue for Edith Nielsen. Derudover tjener 

huset 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. Der er åbent i skolernes sommerferie, mandage dog lukket. 

Hjemmehjælp: Se Sygepleje/hjemmepleje. 

Hjemmeside: www.omoe-net.dk er øens hjemmeside som administreres af Omø 

Beboer - og Grundejerforening. Her kan man finde mange nyttige 

oplysninger om Omø. Hvis du vil have noget på hjemmesiden, kan du 

kontakte Omø Beboer- & Grundejerforening. 

Hjertestarter: På Omø findes der en hjertestarter i Aktivitetshuset Langeklinten 22, 

her forefindes tillige ilt, der er døgnadgang til Aktivitetshuset. Ud over 

denne er der også en hjertestarter på Omøfærgen. 

Hytterne: Blot en stenkast fra en dejlig, familievenlig badestrand og godt 

lystfiskeri ligger disse helårsisolerede træhytter. Hytterne er 

velindrettede, har elvarme, toiletter, bad og tekøkken.  

Hæveautomat: Der er ingen hæveautomater på Omø, men der er en mulighed for at 

hæve kontakter i Let Køb. 

Højvande: Ved varsling om forhøjet vandstand træder Omø digeberedskab i 

funktion. De lukker bl.a. paddernes gennemgangshuller i diget, samt 

digeportene ved Revvej og på havnen. Se desuden under Digelag. 

Håndværkere: Enkelte håndværkere og hjemmeservicefirmaer er bosat på Omø. Se på 

hjemmeside omoe-net.dk. under ø-liv. 

  Håndværkere mv. fra fastlandet får rabat på transport af bil, hvis der er 

cvr. nr. påført køretøjet, og de kan dokumentere, at de har arbejde at 

udføre på øen. 

 

Idrætsforening: Omø Idrætsforening arrangerer flere sportsaktiviteter bl.a. boldspil, 

bordtennis og badminton. Kom gerne med ønsker og foreningen 

forsøger at sætte noget i gang. 

Indkøb: I Omø by finder du øens købmandsbutik Let Køb. En lille, men 
velassorteret butik med håndkøbsudsalg, medicinudlevering, tips og 

http://www.omoe-net.dk/


lotto og postbutik. Man kan holde sig orienteret om åbningstider på 
www.omoe-net.dk, på Facebook og tilmelde sig butikkens sms-service.  

 
Internet: I vinteren 2015 blev der lagt fibernet ind i mange huse på øen.  

Jagtforening: Der er gode jagtmuligheder på Omø. Omø Jagtforening afholder 

jagtdage. Se opslag. 

Jul: Se afsnit om traditioner. 

Kapsejlads/Havnefest Hver sommer afholdes pålidelighedssejlads for motorbåde, fiskekuttere 

og andre fartøjer. En festlig dag der afsluttes med præmieuddeling, 

fællesspisning og dans. 

Kattegat: Lille passagerbåd med plads til 12 passagerer, der sættes i drift ved 

dokning eller havari på Omø eller Agersø færgerne.  Bestil plads i god 

tid. 

Kirke: Kirken på Omø er fra 1828 i nuværende udgave. Gudstjeneste hver 14. 

dag. Herudover er der forskellige koncerter om sommeren. Præsten er 

ansat som præst på både Omø og Agersø og har også forpligtigelser på 

fastlandet. Præsten bor på Agersø.  

Kloakering: Store dele af øen er kloakeret. 

Kommune: Omø hører til Slagelse Kommune. Se dennes hjemmeside slagelse.dk. 

Kulturdage: Gennem flere år har der været afholdt kulturdage på Omø. Et 3 dages 

arrangement midt på sommeren med musik, spisning, foredrag mm. Se 

mere på www.omoekulturdage.dk. 

Kunsthåndværk: ”Den lille nørklebod” på havnen har åbent i højsæsonen. Her kan man 

købe nørklerier af uld, designet og fremstillet af øens 

kunsthåndværkere. Åbningstider se opslag. 

Luciaoptog: Se afsnit med traditioner. 

Lystbådehavn: Omø Lystbådehavn ligger i skillelinjen mellem Storebælt og 

Smålandsfarvandet. Havnen er nyrenoveret i 2016 med nye bade- og 

toiletforhold, nyt vaskeri, sejlerstue med TV og internet. I forbindelse 

med havnen er der gode legepladser for børn og voksne samt mange 

grillpladser med tilhørende borde og bænke. (Havnen blev i 2017 kåret 

som årets havn af de danske lystsejlere).   

Lystfiskeri: På www.lystfiskeri.dk kan man hente informationer om de 7 bedste 

fiskepladser langs Omøs kyst.  

Læge: Skal man til læge, må man en tur til Skælskør, her er der flere læger at 

vælge imellem. Med folkeregistreringsadresse på Omø får man et 

sygesikringskort med påtrykt ”Bosat på ø uden læge”, hvilket betyder, 

at man har frit lægevalg. 

Marineservice: Beliggende ved fiskerihavnen. Her kan man købe diesel, benzin, olie, 

søkort tovværk mm. Se opslag for åbningstider. 

Medicin: Se apotek. 

http://www.omoe-net.dk/
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Menighedsråd: Omø har sit eget menighedsrådet, der består af 5 valgte medlemmer, 

en formand, en kirkeværge, 3 rådsmedlemmer samt præsten. 

Valgperioden er 4 år. Menighedsrådet arrangerer forskellige aktiviteter 

f.eks. friluftsgudstjeneste, familiegudstjenester, udflugt for 

menigheden, pilgrimsvandringer, foredrag og koncerter. 

Minilejlighed: I forbindelse med Omø Aktivitetshus er der en minilejlighed med 

opredning til 2 personer, tekøkken med tilhørende service, toilet og 

bad. Endvidere er der trådløs opkobling til internettet.  

Motionsrum: Motionslokalet ligger i aktivitetshuset. Med diverse motionsredskaber 

sauna, bad og toilet. Nøgle og pris for brug af lokalet fås ved at kontakte 

Omø Boligforening. 

Museer: Se Historiens Hus. 

Naturvejledning: På Omø er der flere aktive ornitologer, der laver fugleture. Se hvornår i 

kalenderen på www.omoe-net.dk.  

Oldtidsfund: I oktober 2015 fandt en amatørarkæøolog med hjælp fra sin 

metaldetektor en sølvskat på Enghavegårds mark. Fundet, der omfatter 

mere end 900 stykker sølv, er dateret til vikingetiden. Fundet har fået 

navnet Omøskatten. 

Omø Bladet: Lokalt beboerblad, udgives af Omø Beboer- og Grundejerforening 

uddeles til alle fastboende, sendes til abonnenter, presse, politikere og 

andre samarbejdspartnere. Udkommer 8 gange om året. Ikke i januar, 

juni, juli og august. Bladet har eksisteret siden marts 1989. 

Omø Nyhedsbrev: Omø Beboer- og Grundejerforening udgiver hver d. 1. i måneden et 

nyhedsbrev med stort og småt fra Omø. Ønsker man at modtage det, 

kan man henvende sig til Omø Beboer- & Grundejerforening. 

Opslagstavle: Det har fra gammel tid været en tradition at benytte opslagstavler til 

intern Omø information. Der findes en på havnen og en ved Let Købs 

parkeringsplads. 

Overnatning: Der er rig mulighed for overnatning på Omø. Se under overnatning og 

feriehuse på hjemmesiden. 

Omø-dag: Åben ø-dag. Næsten hvert år inviterer Omø til åben ø-dag. Her kan man 

komme og opleve lidt ø-atmosfærer. På disse dage er der mange 

aktiviteter, der er med til at præsentere Omø for de mange besøgende. 

Pakker:  PostNord leverer pakker til enten den enkelte husstand eller afhentning 

i Let Køb. DAO leverer mindre pakker til din husstand.  

 Øvrige firmaer kan efter aftale afsætte pakker i Stigsnæs, hvorefter de 

tages med over med færgen. 

  

Politi: Der er ingen fast udstationeret betjente på Omø, men det sker, at der 

kommer en patrulje eller civil betjent på besøg. Omø er omfattet af 

samme love som det øvrige Danmark. 

Post: Der er to postkasser på Omø. En ved færgelejet og en ved Let Køb. De 

tømmes på alle hverdage, og posten sendes med færgen kl. 9.00. Post 
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ankommer almindeligvis med færgen kl. 11.00 på alle hverdage, og 

uddeles af øens post. 

Postbutik: I Let Køb ligger øens postbutik. Her kan man købe frimærker og 

indlevere pakker og quickbreve, dog ikke pakkepost til udlandet. I 

postbutikken kan man også afhente forsendelser sendt med PostNord.  

Præst: Præsten bor i Agersø Præstegaard og er sognepræst i Agersø og Omø 

Sogne og har forpligtigelser i Skælskør.  

Påskeægstrilling: Se afsnittet om traditioner. 

Rabatkort: Du kan som sommerhusgæst opnå rabat på dine billetter til færgen ved 

at tilmelde dig automatisk betaling. Det gør du ved at oprette en profil 

på Agersø Omø Færgerne, du kan oprette dig her Færgebooking Login 

(auth0.com). og herefter købe et rabatkort. Betaling sker via dit 

betalingskort, og her vil rabatten være fratrukket. Se vejledning 

www.aofaerger.slagelse.dk/media/19711588/tilmelding-til-automatisk-

betaling-sommerhusgaester.pdf 

Renseri: Rekord Rens & Vask, beliggende i Slagelse, er et moderne renseri som 

udfører rensning af alt i beklædning, såsom frakker, jakker, habitter, 

benklæder, kjoler og meget mere. Der udføres alt i vask af dyner, 

puder, madrasser, sengetæpper og meget mere. Der udføres også vask 

og rul af sengelinned, duge, servietter ol. Gulvtæpper og skin/pelse 

udføres af samarbejdende specialister. Hvis denne service ønskes, kan 

man aflevere tøjet på Søvej 8, eller det kan afhentes på ens bopæl. 

Kontakt Birthe Larsen på Søvej 8, Omø tlf. 40907602 eller mail 

birthe@bclarsen.dk. 

Rensningsanlæg: Omø rensningsanlæg er beliggende ved Ørespidsen og er ejet af SK-

forsyning. 

Restaurant: Restaurant ”Perlen” er smukt beliggende 200 m. fra lystbådehavnen. Se 

åbningstider, menukort og hytteudlejning på www.omøperlen.dk. 

Sauna: I forbindelse med motionslokalet i Aktivitetshuset forefindes sauna, bad 

og toilet. Henvendelse for brug til Omø Boligforening. 

Sct. Hans: Se afsnit om traditioner. 

Sejlerstue: I forbindelse med lystbådehavnen og campingpladsen er der etableret 

en ”Sejlerstue” med TV, internet, lille køkken og toilet. Lokalet er tillige 

venterum for passagerer til færgen. 

Seværdigheder: Omø er altid et besøg værd. Udover den smukke natur, det rige fugleliv, 

og den smukke færgetur til øen, byder Omø på fiskerihavn, en moderne 

lystbådehavn, en smuk historisk kirke og by, et fyrtårn fra 1894 samt et 

ø-arkiv. Rundt på hele øen er der opsat informationstavler, der 

fortæller om lige netop det sted du står på. 

Skole: Omø Skole ligger i Omø by. Skolen varetager undervisning fra 0-6. 

klassetrin. Skolen har ledelsesfællesskab med Eggeslevmagle Skole. 

Skolens SFO har åbent 2 eftermiddage om ugen. Skolen tager på 

lejrskole en gang årligt.  

https://tb-ao.eu.auth0.com/login?state=hKFo2SBpMUlEdmZLV1F4TUxGZk5wU1JNMF9hdldPRkZlbzhmNqFupWxvZ2luo3RpZNkgSlZEUlVUOGs0VVM1aXYzclZWZGhKV2R1VWFVcFlrNmujY2lk2SBqVU02N09aMDBLemVubG10SWxoaHNqVmdqdGVOVWNqcg&client=jUM67OZ00KzenlmtIlhhsjVgjteNUcjr&protocol=oauth2&redirect_uri=https%3A%2F%2Fao-ferry.teambooking.dk%2Fsignin-oidc&response_type=id_token%20token&scope=openid%20profile%20email&nonce=1456561a8ea34cd58a7261a3c7cbb037&audience=api%3A%2F%2Fferry
https://tb-ao.eu.auth0.com/login?state=hKFo2SBpMUlEdmZLV1F4TUxGZk5wU1JNMF9hdldPRkZlbzhmNqFupWxvZ2luo3RpZNkgSlZEUlVUOGs0VVM1aXYzclZWZGhKV2R1VWFVcFlrNmujY2lk2SBqVU02N09aMDBLemVubG10SWxoaHNqVmdqdGVOVWNqcg&client=jUM67OZ00KzenlmtIlhhsjVgjteNUcjr&protocol=oauth2&redirect_uri=https%3A%2F%2Fao-ferry.teambooking.dk%2Fsignin-oidc&response_type=id_token%20token&scope=openid%20profile%20email&nonce=1456561a8ea34cd58a7261a3c7cbb037&audience=api%3A%2F%2Fferry
mailto:birthe@bclarsen.dk
http://www.omøperlen.dk/


Skolekomedie: Hvert forår opfører eleverne på Omø Skole en skolekomedie. Stykket 

opføres 2 gange en lørdag kort før påske. Eleverne opfører ligeledes et 

julestykke hvert år i december. Begge de årlige forestillinger trækker 

mange tilskuere. 

Skorstensfejer: Skorstensfejeren kommer på Omø i samme omfang som på fastlandet. 

Snerydning: Skulle der være behov for snerydning, varetages dette af havnefogeden 

efter aftale med Slagelse kommune.  

Sommerhuse: Der er omkring 140 familier, der har sommerhus på Omø. De 50 

minutters sejlads fra Stigsnæs er ikke et problem, for som man siger 

”Ferien begynder, når man går ombord på færgen”.  

Spisesteder:  Cafe Loen, Grill på havnen, Restaurant Perlen. Se disse. 

Strømkort: På Havnekontoret kan man købe et kort der kan bruges i havnens og 

campingpladsens el standere. Kortet benyttes også i vaskeriet og i 

baderummene. Strømkortet kan købes på kort eller kontant. 

Sygepleje/hjemmepleje: Fungerer døgnet rundt som i resten af Slagelse Kommune. Den største 

forskel er, at vi har 4 bosiddende social- og sundhedshjælpere, der 

dækker øens behov for hjemmepleje. Derfor møder man som borger 

med behov for hjemmepleje ofte de samme hjælpere.  

 Sygeplejen dækkes af en bosiddende deltidsansat sygeplejerske.  

 Man skal visiteres til både hjemme- og sygepleje.  

 

Sygetransport: På Omø har man mulighed for sygetransport på samme vilkår som 

beboere på fastlandet. 

Telemast: Omø dækkes af en mast på Ørevej ved siden af Omø Vandværk. Der er 

bedst dækning via YouSee og 3. 

Turistbrochure: Omø udgiver en turistbrochure, indeholdende informationer om øernes 

mange tilbud til sejlere, campister og andre interesserede. 

Valg: Folketings- og kommunevalg foregår på samme vilkår som på 

fastlandet. Dog har vi kun et afstemningssted nemlig Omø 

Forsamlingshus. 

Vandværk: Omø Vandværk er et andelsselskab, der blev oprettet i 1964. Det 

leverer vand til ca. 300 andelshavere på Omø. Vandmængden er 

begrænset, så brug det med omtanke. 

Vaskeri: I servicebygningen ved campingpladsen er der et lille vaskeri og en 

tørretumbler. Betales med ”Strømkort”. Se tillige ”Renseri”. 

Venteværelse: Ved grillen på havnen ligger færgens venteværelse, der også anvendes 

som sejlerstue. 

Vildtspil: Se afsnittet om traditioner. 

Ældrebolig: 4 ældrevenlige lejligheder i 2 dobbelthuse på hver 75 kvadratmeter. 

Hvis man vil på venteliste så kontakt Omø Boligforening. 

Økofeen: Omø rekreation, Bed & Kitchen. Se overnatning på hjemmeside omoe-

net.dk 



Øbo kort: Når du har folkeregistreringsadresse på Omø, kan du få et ø-kort. Dette 
giver dig og din cykel gratis transport til og fra Omø samt nedsat pris på 
bil. Kortet fås ved at udfylde blanketten, som du kan finde her 
www.aofærger.Slagelse.dk /info/blanketter. Kortet er personligt og skal 
fremvises ved ombordstigning i Stigsnæs.   
Ved at tilmelde dig automatisk betaling på www.aofaerger.slagelse.dk. 
vil pengene automatisk blive trukket på dit betalingskort og du vil opnå 
rabat på dine billetter.  Se mere under vejledning til bookning på 
www.aofaerger.slagelse.dk/bestil-billet/vejledning-til-booking. Du kan 
trække billet i automaten i Stigsnæs, eller allerbedst booke billet på ao-
ferry.teambooking.dk. Du kan fremvise billetten på mobiltelefonen.  

Ø-lejr: Ø-lejrbevægelsen afholder hvert år flere ø-lejre på Omø. Se deres 

hjemmeside på oelejr.dk  

Øregården  Grundejerforeningen Øregården består af 133 sommerhusgrunde 

beliggende på den sydlige del af Omø. Et attraktivt sommerhusområde 

præget af nærheden til Storebælt.  

Ø-udvalg: Udvalgets opgave er at behandle og afgive indstillinger til Byrådet i 

sager der specielt vedrører Agersø og Omø. Ø-udvalget består af 2 

repræsentanter fra Omø, 2 repræsentanter fra Agersø og 1 

byrådsmedlem. Ø-udvalget vælges i forbindelse med kommunevalget 

og vælges for en 4-årig periode. 

 

På Omø holder vi liv  
i de gamle traditioner 

Herunder finder du en gennemgang af årets traditioner på Omø 
 
Hellig 3 konger: Året starter med en gammel ø-tradition – hellig tre kongersløb -,som er 

med til at afslutte julen og nytårets festligheder på Omø.  
  Traditionen holdes kun i hævd 3 steder i Danmark, foruden på Omø er 

det på Agersø og Ærø.   
 Den 5. januar - Hellig tre kongers aften – klæder folk 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 dér 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. 

 
Fastelavn: Børnene på Omø går lørdag før fastelavn rundt på øen for at samle ind 

til fastelavnsfest for hele øen.  

http://www.aofaerger.slagelse.dk/


 Børnene er denne dag klædt ud i de gamle traditionsrige kostumer og 
går i en helt bestemt rækkefølge i formationen. Forridderen (en af de 
yngste elever) går forrest, så kommer generalen (den ældste) og 
derefter kongen (den næstældste). Kongen og generalen står sammen 
med deres forældre for at arrangere fastelavnsfesten for de indsamlede 
penge. Efter kongen kommer prinsen, nøglebæreren, kassemesteren, 
bagridderen, en klovn eller flere som må gå alle vegne. Søndag afholdes 
festen med kaffe, fastelavnsboller, tøndeslagning og lege som f.eks. 
ballondans, appelsindans ol. Man opfordrer alle både børn og voksne til 
at komme udklædte. (Der er præmier for bedste udklædning hos både 
børn og voksne). Denne dag kan alle børn klæde sig ud som de vil, 
undtagen generalen og kongen, der bærer de gamle uniformer. 

 
Skolekomedie: Omø Skoles elever spiller skolekomedie om foråret – gerne uden inden 

påskeferien.  
 Alle elever – uanset alder – medvirker, og det er altid til stor morskab 

og fornøjelse for de mange tilskuere, der møder op.  
 
Æggetrilning: Første påskedag kl. 13.00 på bakken ved Skovbrøndvej (Dinas bakke) 

mødes man med tæpper, drikkevarer, godt humør og ikke mindst 
dekorerede hårdkogte æg. Så konkurreres der i hvem der er bedst til at 
trille æg. 

 
Sct. Hans: Det årlige Sct. Hansbål holdes på Tyrepletten bag diget på Revvej. Her 

er det muligt at købe en øl eller et glas vin, se bålet blive tændt og høre 
den årlige båltaler, som er udvalgt af beboerforeningen. Og ikke mindst 
er det muligt at fejre midsommer med øens andre beboere og gæster. 

 
Hesteskokast: Hver sommer afholdes der hesteskokast på Omø. Folk kommer langvejs 

fra for at deltage i denne gamle tradition, hvor man i hold dyster om at 
kaste en hestesko ned over en jerndrager. Det er en sjov leg for 
uerfarne og en superkonkurrence for de øvede hesteskokastere. 

 Der er desuden kræmmermarked.  
 
Kapsejlads/havnefest: Den 3. fredag i juli afholdes havnefest m. pålidelighedssejlads efterfulgt 

af spisning og dans på havnen. 
 
Græsfest: Dagen efter den årlige kapsejlads/pålidelighedssejlads afholdes 

græsfest. Her mødes øboerne og sommerhusgæsterne på græsplænen 
ved campingpladsen med madkurv og tæpper. 

 
Kulturdage: Den sidste weekend i juli afholder Omø Kulturdage et tredages 

arrangement med aktiviteter, workshops, oplæg og levende musik. 
 
Vildtspil: Omø Jagtforening afholder i oktober det årlige vildtspil. Et bankospil 

hvor hovedpræmien er et dådyr nedlagt på øen. Derudover er der 
mange fine præmier sponseret af fiskerne og private på øen. 

 
Halloween: 31. oktober. Øens børn går rundt og skræmmer livet af øboerne.  
 
Alle Helgens dag Den første søndag i november afholdes Alle Helgens gudstjeneste i 

Omø Kirke. Her mindes man sognes døde i det forgangne år.  
 



Juletræstænding: Hvert år opstilles der juletræ ved Omø Bys gadekær. Det tændes lige før 
første søndag i advent. På denne dag mødes Omøs beboere og en 
udvalgt person tænder træet. Så serveres der gløgg/saft og æbleskiver. 
Herefter er det tid at tage hjem og tænde sit eget juletræ. 

 
Lucia: Skolens elever går hvert år Luciaoptog i kirken efterfulgt af et 

arrangement i Omøs præstegård. Her er der oplæsning af julehistorier, 
gløgg/saft og æbleskiver. Eleverne går desuden Luciaoptog ved årets 
juletræsfest. 

 
Juletræsfest: Der afholdes årligt juletræsfest i forsamlingshuset for børn og voksne. 

Her kan vi ønske hinanden glædelig jul. Skolens elever går Lucia-optog 
og julemanden, der elsker Omø, kommer på besøg hvert år. Han elsker 
at danse om juletræ og fortælle historier om sit lang liv og medbringer 
gerne godteposer til de artige børn. Derudover er der lege for store og 
små.  

 
Julespil: Omø skoles elever opfører hvert år et julespil til stor glæde for alle 

Omøs beboere.  
 
 

 
De udklædte børn er klar til Fastelavnsløb.  

Foto: Birgitte Aubeck 
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