
EKSTRA 

EVENTS 

TURISMENS DAG PÅ ASKØ/LILLEØ 

KOM OG BLIV FORELSKET I ASKØ-LIVET 
På Askø-Lilleø turismedag er der planlagt spændende aktiviteter, med ople-
velser og udstillinger, der pirrer til alle sanser og fortæller den gode historie 
om øerne i Smålandshavet. Øerne vil denne dag summe af liv – men der er 
altid steder, hvor du kan nyde roen, mens du nyder den smukke havudsigt. 
I år får vi besøg af Patrick fra X-Factor, som vil underholde med sang, 
og Mr. Plys som vil trylle og lege med børn og barnlige sjæle. 
Når du kommer med færgen, byder vi velkommen i vores flotte HAVNEHUS. 
Her serveres gratis kaffe af lokale, sammen med repræsentanter fra sejl-
klubben - krydret med fortællinger om livet på øerne. Sammen med lokale 
ejendomsmæglere har du på dagen mulighed for at købe dit drømmehus!  
Askø-Lilleø er et perfekt lille paradis, hvis du på den ene side har et travlt 
arbejdsliv og på den anden side ønsker fred og ro i fritiden. Det tager 1 ½ 
time fra København til Askøfærgen. Du starter måske med at købe et som-
merhus, og så bliver du forelsket i ø-livet og bliver helårsbeboer. Af øens 47 
helårsbeboere er mere end halvdelen startet med et sommerhus. Bemærk at 
øen er gigabit-ø med et af landets hurtigste internet. 
Du kan også vælge at nyde et ophold på Askø, enten ved at overnatte på 
sommerpensionat www.askømejeri.dk, på Askø B&B www.askø-
bedandbreakfast.dk eller ved at leje et af de mange fine sommerhuse. 
Askø-Lilleø turismedag har som formål at brande øerne udadtil og styrke 
fællesskabet mellem faste beboere og fritidsbeboere indadtil. En arbejds-
gruppe planlægger og gennemfører den årligt tilbagevendende event. Ar-
bejdsgruppen har repræsentanter fra alle øernes foreninger, turismeaktører, 
galleriejere m.fl. 
Askø-Lilleø turismedag startede i 2011. Her samlede den daværende turist-
chef i Lolland kommune en arbejdsgruppe af interesserede på øen, og turist-
chefen sørgede for planlægning og finansiering af bl.a. markedsføring. Det 
var en succes, men allerede året blev den eksterne støtte fjernet, og Askø-
Lilleø repræsentanterne måtte klare sig selv. Arbejdsgruppen, synes dog 
ikke at Askø-Lilleø turismedag skulle stoppe, og fortsatte derfor projektet ved 
at planlægge, fundraise og stå for markedsføringen selv. Dagen har været 
gennemført hvert år siden - kun med et enkelt års 
pause. 
Uden den frivillige gruppe og en række private og 
offentlige sponsorer kunne Askø-Lilleø turismedag ikke 
gennemføres. Lolland Færgefart giver gratis overfart for 
alle personer inkl. cykel.  

VELKOMMEN TIL TURISMENS DAG  

ASKØ/LILLEØ, 29. juni 2019 
 

-  PATRICK fra X-factor underholder 

-  Mr. Plys tryller og leger 
 

PROGRAM 

 
Se mere på: www.askø-lilleø-turismedag.dk 

Book gratis færgebillet på Billetto.dk – Turismedag 

SPONSORER 2019: 
Nybolig, Maribo  

Danbolig, Maribo 

Klokkergården keramik og galleri 

Home, Maribo 

Martin Hansen, Tømrermester 

Tom Olsen, Entreprenør 

Lysemose maskinstation 

Askø Sejlklub  

Askø Strandvig Grundejerforening 

Askø Vandværk 

Askø Æblemost 

Benny Sørensen, Askø 

Deco4you 

Lilleø vin 

Lilleø ØKO-plantage 

JH Rengøring 

Askø Mejeri 

Jørn’s Smedie og VVS aps 

Maler Olsen, Askø 

Murer Svend Thomsen 

Askø Bed&Breakfast 

Hefa-El Askø  

Gaulgårdens tømrer og snedker 

Askø/Lilleø Beboerforening  

Askø Købmandshandel  

Askø Museum 

Lolland Færgefart 

ViFixerDet.nu 



 

 

 

Færdsel på private områder kun må ske efter forudgående aftale. 
 

PROGRAM 2019: 

8 Patrick fra X-Factor 11:30-12:00, 13:00-13:30 

4 Askø's brandbil vises frem 13:30-14:30 

11 Akutholdet fortæller 12:30-13:00 

4 Naturtrailer på fællesareal 11:00-12:00, 14:00-16:00 

7 Plantagetur på Lilleø 12:30-13:30 

8 Veteran traktorer fremvises, brandstationen 11:00-13:00 

6 Avlsheste på Øster Strandgaard 11:00-11:30, 13:30-14:00 

14 Hønsehold 10:00-16:00 

5 Galleri 177, Mette Holmskov, Cafe 10:00-16:00 

2 Galleri Klokkergården, Cafe 10:00-16:00 

2 Male på sten på Klokkergården 12:00-14:30 

2 Syng med børn! på Klokkergården 13:00-13:30, 14:00-14:30 

4 Trylleri og ballonleg, Mr. Plys, Fællesareal 11:00-11:30, 12:00-12:30 

2 Mr. Plys på Klokkergården 13:30-14:00 

8 Loppemarked ved skolen 10:00-15:00 

12 Askø Købmandshandel, Sandwich m.m. 09:00-17:00 

9 Askø Museum åben 13:00-16:00 

10 Orgel matiné 11:00-11:30, 13:00-13:30 

10 Rundvisning i kirken 12:00-12:30 

1 Find dit nye hus/sommerhus 10:00-13:00 

3 Mindfulness 13:30-14:30 

3 Vejbod, Askø Æblemost 08:00-18:00 

11 Konditorkager på Vidars plads 11:00-14:00 

9 Museum Lolland-Falster fortæller om Askø 12:30-13:00, 14:00-14:30 

13 Besøg en Ø-bo 13:30-14:00 

3 Besøg Cafe Askø B&B og en fritidshusejer 11:00-13:30 

12 Harmonikaorkester ved købmanden 11:00-15:00 

Ændringer i programmet kan forekomme. 

 

SPISE OG DRIKKE: 
 

1 I Havnehuset er der gratis kaffe og æblemost 

12 Askø Købmand sælger pølser, frikadeller, kartoffelsalat og sandwich 

2 Cafe på Galleri Klokkergården sælger kaffe, kage og chokolade  

5 Cafe på galleri 177 serverer kaffe, kage og chokolade  

11 Cafe på Vidars Plads sælger kaffe og konditorkager 

3 Cafe på Askø B&B, Konemadevej 9 sælger kaffe, kage og Askø Æble-
most. 

 
 


