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Velkomstmappe  
- til nye beboere på Drejø. 

 

 

 

Drejø Arkiv byder alle nye beboere velkommen til Drejø i håb 

om, at I hurtigt vil føle jer hjemme her og få en god tid. 
 

I denne mappe har vi samlet alle mulige oplysninger om øen, som vi håber, giver 

jer svar på mange spørgsmål. 

I er velkomne til at henvende jer til Arkivet, hvis I har yderlige spørgsmål, evt. 

også om Drejøs fortid. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Else Hjort Nielsen         Mimi Jespersen. 

Arkivleder                       Formand. 
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Mappens indhold. 

 
 Praktiske oplysninger. 

 Erhverv.  

 Turisme. 

 Foreningsliv. 

 Interessegrupper 

 Spisesteder 

 Årlige tilbagevendende arrangementer. 

 Kort over Drejø.  

 Beredskabet på Drejø.  

 Renovation.  

 Diverse opslag. 

 En oversigt over særlige ejendomme på øen. 

 Fartplan. 

 Telefonliste. 

 Information fra Drejø Beboerforening - bragt i 

DrejøPosten juni 2013. 

 DrejøPosten. 

 Ø–Posten. 
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Praktiske oplysninger 
 
Akutgruppe - Ved akut sygdom: –Tast  112 

Falck kontakter via en telefonkæde Drejøs akutgruppe.  

Se vedlagte opslag vedrørende Hjertestarter og Akutgruppen. 

 

Brandvæsen:  -Tast - 112 
Falck kontakter straks Drejø Brandværn - via en telefonkæde.  

 

Drejø Bibliotek:  

Drejø Brovej 14 – i den tidligere Skolestue. Biblioteket har åbent hver onsdag fra kl. 14 – 16. 

 

Drejø Posten: 

Udgives af Drejø Beboerforening 10 gange årligt. Udkommer ikke i januar og august.  

Bladredaktion, layout og medansvarlig: Hanne Ørum Sørensen, Drejø Skovvej 17. Tlf. 2843 8581.  

E-mail: hanne@syrenvej.dk 

 

Drejø hjemmeside: 
www.drejo.dk:  Administreres af Drejø Beboerforening. 

Kontaktperson, Niels K Mortensen: E-mail webmaster@drejo.dk 

 

Flag og Mindesten: 

Drejø Beboerforening står for flaghejsning og vedligehold af anlægget. 

 

Genbrugspladsen:  

På lodsepladsen ved Gl. Havn findes containere med påtegning af affalds type. 

Ekstra flaske, dåse- og aviscontainer findes ved købmand, Gl. Havn og Ny Havn. Ved Købmanden er 

desuden opsat særlige bokse til aflevering af brugte batterier og e-pærer.  Se opslag. 

 

Kassen:  

Alle nye meddelelser vedrørende øen sættes op i ”Kassen” på forsamlingshuset. 

 

Havnefoged: 

Ny Havn: Susanne Jacobsen. Henvendelser sker til Svendborg havnekontor.Tlf.6321 4888. 

Gl. Havn: Poul Skovgård. Vigsvej 2. Tlf: 2250 4470 

 

Reklamer:  

Reklamer, Ugeaviser og Søndagsaviser bliver ikke bragt ud, men kan hentes i ventesalen ved Ny Havn. 

 

Toiletter: 

Offentlige toiletter findes på Ny Havn, Gl. Havn, Kirken og hos Købmanden 

 

Udlejning af Beboerforeningens ting: 

Brændekløver, Saftpresser, Bil trailer, Turist trailer, eller 

Telt kan lejes. Henvendelse til Ursula tlf. 28934384. - Se Drejø Posten. 

 

Ø- Repræsentanter I Svendborg Kommunes Ø- udvalg: Lars Milling  

Drejø Brovej 5. Tlf. 61685843. 

 

Repræsentant i Ældrerådet Svendborg: Margit Lolk. 

Vigsvej 8. Tlf. 30541373. 

 

Ø- Repræsentant i Ø – Sammenslutningen: Peter Strange Henningsen. Drejø Skovvej 28 Tlf.28186561 

mailto:hanne@syrenvej.dk
http://www.drejo.dk/
mailto:webmaster@drejo.dk
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Erhverv 
Den gl. Smedje: 

Salg af Gaveartikler: Sanne Larsen Drejø Brovej 5. e-mail: sanne@drejo.dk. Tlf. 2368 5507.   
 

Færge og fragt: 

Færgen ejes af Svendborg Kommunes færgeselskab ”Rederiet Højestene”. 

Pladsreservering til biler er nødvendig på www.svendborg-havn.dk/højestene. 

Fragt fra Drejø og fra Svendborg afleveres i de små prærievogne ved færgelejet. Større fragt sættes på en af 

færgens fladvogne. 

Fastboende Drejøboere har gratis person- og cykeltransport. Ø- klippekort til biler. 
 

Gårdbutik: 

”Gårdbutikken Nørresø” Husmandsvej 15 v/ Susanne Jacobsen. Der sælges okse- og lammekød af egen 

produktion samt andre spændende ting. Åbningstider: Tirs- og fredag: 12.00 – 17.00. Lørdag. 10.30 – 13.00. 

E-mail: dusty_jacobsen@yahoo.dk  
 

Håndværker:  

”Ø-tømmer” - Ø-havets tømrer/ snedker, Jonas Jespersen Drejø Brovej 1. tlf. 6179 3737.  

E-mail: jocojes@gmail.com  
 

Kirke: 

Sognepræst, for Drejø Sogn. (Drejø, Skarø og Hjortø) 

Tamira Mariann Jørgensen er ansat i en 50% stilling og har fast bolig på Drejø Brovej 10. tlf. 3048 1741.   

E-mail: tmj@km.dk. Tamira har ud over sin faste stilling her forskellige vikariater. 

 

Ansatte ved kirken er også: 

Graver: Ursula Weidemann, Drejø Kirkegård.      Afløser: Hanne Ørum 

Graver: Britta Tarp, Skarø Kirkegård 

Organist: Ebbe Valbjørn, Drejø 

Kirkesanger: Charlotte Klinkvort.     Afløser: Helle Køster.     

Formand for Menighedsrådet: Edith Rasmussen, Drejø Brovej 13. e-mail: e.rasmussen@drejo.dk. Tlf. 6221 

0233 
 

Købmand: 
Drejø Købmand: Anne-Birgitte Christensen, Vigsvej 1.  

Åbningstider: 24.juni – 1. september. Åbent dagligt kl. 8 -12- middagslukning – åben igen fra kl. 14 – 18. 

Resten af året. Mandag – fredag kl. 14 – 18. Lørdag kl. 8 – 14. Søndag og tirsdag lukket. 
 

Landpost og Postkasse: 

Postkassen hænger på vægen ved købmanden. Postkassen bliver tømt alle hverdage kl. 12.00. 

Landpost Susanne Jacobsen, Husmandsvej 15 bringer posten ud hver dag over middag. Hun modtager ikke 

breve eller pakker på ruten. Større forsendelser og pakker, som skal være frankeret, kan lægges i postkassen 

i ventesalen ved Ny Havn, eller sendes fra posthuset i Føtex, Møllergade 92 Svendborg. 
 

Møbelsnedker: 

”Bækskildegård” - snedkerværksted: Hanns Haenel, Bækskildevej 3. Tlf.6321 0621. e-mail: 

baekskildegaard@strynet.dk  
 

Masseovne – Stenkomfur:  
Salg af masseovne og kurser i bygning i samme v/ Lars Helbro. ”Nygården”, Horskærvej 4. tlf.2323 9339 

e-mail: lars@stenovne.dk  
 

Renovation. 

Johannes Madsen, Drejø Skovvej 22. Tlf: 6154 2573. 

Tømning af skraldesække hver onsdag formiddag. Storskrald og Miljøfarligt affald meddeles i DP. 

mailto:sanne@drejo.dk
http://www.svendborg-havn.dk/højestene
mailto:dusty_jacobsen@yahoo.dk
mailto:jocojes@gmail.com
mailto:tmj@km.dk
mailto:e.rasmussen@drejo.dk
mailto:baekskildegaard@strynet.dk
mailto:lars@stenovne.dk
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Spisesteder. 
 

”Drejø Kro”.  Vigsvej 1. v/ Anne – Birgitte Christensen. Åben fra 24.juni til 1.september, dagligt kl.12 -15. 

og fra kl.18 -21. Resten af året holdes åbent efter aftale, ved minimum 10 personer. Tlf: 6221 4787. 

E-mail: ab@drejokro-kobmand.dk  
 

”Drejø Vin- og Humlegård”. Drejø Skovvej 24 v/ Anders Jakobsen. Tlf: 6220 2064. 

Åben: Juni, juli, august - eller ved opslag i ”Kassen”. www.drejoevinoghumlegaard.dk  

 

Turisme. 
 

Museet ”Gl. Elmegård”: Museum - Museumsbutik og Cafe. Hestmaevej 1. v/ Beth Blay 

Tlf: 2362 7117. e-mail: blay@mail.dk  

På guidede rundvisninger fortælles om gården og øens historie, bl.a. kan man se en model af Den gamle 

Drejøby fra før den store brand i 1942. Pris pr. pers. Kr. 40,- 

Cafeen sælger kaffe/the m. egne lagkager og forskellige drikkevarer, der serveres i den hyggelige have. 
 

Turistkørsel: Kørsel med traktor og vogn med plads til 30 personer.  

Henvendelse: Lars Milling - ”Den gamle Smedje”. Tlf:6168 5843. e-mail: milling@drejo.dk  
 

Trampestier: Se folder over Drejø. 

Fugletårn: Se folder over Drejø. 

Infohus/Sejlerstue: Drejø Ny Havn. 

Primitiv teltplads: v / færgebroen, havnens toiletter kan bruges. 

 

Sommerhuse/ lejligheds udlejning. 
 

”Bækskildegård”: Ferielejligheder v/ Ursula Weidemann. Tlf. 2893 4384. e-mail: 

baekskildegaard@strynet.dk  

”Madsens Feriehuse” og ”Hytteudlejning”  v/ Johannes Madsen.  

Tlf. 6154 2573. e-mail: jm@drejokro-kobmand.dk  

Sommerhus: på Husmandsvej v/Hanne Brøndum. Tlf. 6221 7363. hanne-honning@mail.tele.dk  

Sommerhus: på Vigsvej v/Charlotte Klinkvort. Tlf. 6133 3825. 

Feriekolonien: Drejø Brovej 11. Daglig leder: Sanne Larsen. Tlf: 2368 5507. 

Kolonien er ejet af Gladsaxe Lærerforening. Udlejning: e-mail: riha@dlf.org. Tlf. 3956 5511. Hjemmeside: 

www.glkolonierne.dk  

Feriekolonien har 2 faste uger forbeholdt Gladsaxes skolebørn til sommerkoloni. Resten af tiden kan den 

lejes til private fester, kurser, andre lejrskoleophold eller andet - med eller uden personale. Der er 45 

sovepladser, stort køkken, spisesal, skolestue og stor opholdsstue. Store ude arealer med bålplads og 

boldbaner. 

 

Kunst 
 

”Malergården” Vigsvej 3. v/ Steen Kjær Jacobsen. Maleriudstilling, atelier og sommerkurser. Tlf. 2655 

9105. e-mail: sj@steenjacobsen.dk  
 

Kunstbutik ”Paper Art”: Salg af tøj, malerier og papirkunst. v/ Alice Hermansen. Drejø Brovej 9. 

Tlf. 2287 8185. Udstilling og værksted. info@alicehermansen.dk  

 

 

mailto:ab@drejokro-kobmand.dk
http://www.drejoevinoghumlegaard.dk/
mailto:blay@mail.dk
mailto:milling@drejo.dk
mailto:baekskildegaard@strynet.dk
mailto:jm@drejokro-kobmand.dk
mailto:hanne-honning@mail.tele.dk
mailto:riha@dlf.org
http://www.glkolonierne.dk/
mailto:sj@steenjacobsen.dk
mailto:info@alicehermansen.dk
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Foreningsliv 
 

Drejø Lokalhistoriske Arkiv. Har lokaler sammen med Drejø Bibliotek. Åbent for besøgende hver onsdag 

fra kl. 14 – 16 – i ferier efter aftale. Tlf. 4036 5827. www.drejoarkiv.dk  

Formand: Mimi Jespersen. Arkivleder. Else Hjort Nielsen.  
 

Drejø Beboerforening.  Formand. Peter Strange Henningsen Drejø Skovvej 28. Tlf. 2818 6561. 
 

Drejø Forsamlingshus:  Formand. Lars Milling. Drejø Brovej 5. Udlejning: tlf. 6221 8804. 
 

Drejø Havnelaug for Gl. Havn: Formand: Svend Helmer Tlf: 4010 4141. 
 

 

Interesse grupper 
 

Bridge.  Spilles hver torsdag hos Erling Elkrog, Husmandsvej 11. 

Alle med interesse for bridge er velkomne. Tilmelding hos leder: Edith Rasmussen. Tlf. 6221 0233. 
 

Fællessang. Afholdes i præstegården - mandage kl.19.00 – 21.15. Datoer står i DP og i Kassen; Klaver: 

Freddy Channo. Kontaktperson: Else Hjort. Skoven1@gmail.com     Alle interesserede er velkomne. 
 

Senior Bio, Skala Svendborg. Tid: Mandage kl. 10.15. Det passer med færgen. 

Billetter kan bestilles hos Margit Lolk tlf:30541373. Program og nærmere beskrivelse af filmene kan ses på 

www.seniorisvendborg.dk  

 

Årets faste arrangementer 
 

Januar: 
 Nytårsaften i Forsamlingshuset: Vi ønsker hinanden godt nytår kl. 24. 

 Øernes Nytårskoncert i Skarø Kirke. 

 

Februar: 

 Kalender koordinerings møde. 

 Generalforsamling i forsamlingshuset.  
 

Marts: 

 Generalforsamling i Arkivet. 

 Generalforsamling i Beboerforeningen. 

 Generalforsamling i Havnelauget. 

 

April: 
 Strandrensning. Langfredag bliver hele øen renset for skrald, så vi er klar til sommeren. Der uddeles 

poster, og vi slutter af med kaffe og præmier til børnene for de bedste fund.  

 Sogne udflugt.  
 

Maj:  Mindehøjtidelighed 5. maj ved Flyvergraven på Drejø kirkegård. 
 

 

Juni 

 Sct. Hans aften. Kl. 18 tændes grillen i haven hos Edith og Ejlif. Mad, drikke og service medbringes.  

http://www.drejoarkiv.dk/
mailto:Skoven1@gmail.com
http://www.seniorisvendborg.dk/
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 Kl. 21. Tændes bålet på Brolykkestranden – hvor ”Årets heks” bliver kåret.  

Heksen gives til en person, der har gjort sig særlig bemærket i året, der er gået. 
 

Juli 

 Drejø Festuge – uge 30. Drejø Beboerforening afholder loppemarked i forsamlingshuset om 

tirsdagen. Husk at gemme ting der ellers skal kasseres, måske er der en anden, der kan bruge det. 

Overskuddet går til foreningen. I haven serverer forsamlingshuset kaffe, vafler, fadøl og pølser. Private 

salgsboder foran forsamlingshuset. 

 Kirkekoncert om onsdagen. 

 Festaften om onsdagen: Middag og dans til levende musik i forsamlingshuset. 

   Drejø rundt i kajak om torsdagen. 

 Fællessang i forsamlingshuset, Freddy Channo ved klaveret om torsdagen. 

 Sejlergudstjeneste om lørdagen. Frilufts Gudstjenesten på vestmolen på Gl.Havn.  

 Efter gudstjenesten har Havnelauget fyret op i grillen og sælger pølser og fadøl. Man kan også tage 

sin egen madkurv med.  

 

August: 
 Mormor ugen/ Klovne uge. Bedsteforældre få mulighed for at være sammen med børnebørnene til 

forskellige aktiviteter, som foregår i præstegården. 

 Skarø Beboerforening inviterer til fællesspisning, i Skarø forsamlingshus. Færgen sejler en ekstra tur 

imellem Skarø og Drejø. 

 Høstfest i Drejø forsamlingshus.  
 

November:  
 Spillegilde i forsamlingshuset. 

 Arkivernes-Dag – Åbent-Hus på Arkivet. 

 Den store rejse. Øboernes Julemarked i Maritimt Center v/ Svendborg Havn. 

 

December: 
 Adventshygge i præstegården.  

 Lucia optog i kirken: Efterfølgende julespisning og pakkespil i forsamlingshuset sammen med 

beboerne fra Hjortø og Skarø. 

 Kvindernes Julefrokost - med brugt tøjs salg. Overskuddet går til sociale formål. 
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Beredskabet på Drejø  
 

i tilfælde af: 
 

Brand: 
 

Ring 1-1-2 og fortæl: 

 Hvem du er: (Dit navn…) 

 Hvor du er / ringer fra: 

 Hvad der er sket:  

 Hvor mange der er kommet til skade.  

Bliv ved telefonen. 

Alarmcentralen sørger for alarmering af Drejøs Brandvagt. 

 

Ulykke / livstruende situation: 
 

Ring 1-1-2 og fortæl: 

 Hvem du er 

 Hvor du er / ringer fra 

 Hvad der er sket 

 Hvor mange der er kommet til skade. 

Bliv ved telefonen. 

Alarmcentralen kontakter straks Drejø Akutgruppe, som kommer dig til hjælp, indtil evt. 

færgen/ ambulance/eller lægebemandet helikopter ankommer.  

I tilfælde af hjertestop – begynd STRAKS på førstehjælp.  

Akutgruppen kommer hurtigt med Hjertestarter 

 

Uheld og Sygdom - behov for skadestue / lægehjælp - IKKE livstruende: 
 

Kontakt egen læge i dennes åbningstid. 
Udenfor egen læges åbningstid - Kontakt lægevagten tlf.: 70 11 07 07. Fortæl:  

 Hvem du er 

 Hvor du er / ringer fra 

 Hvad der er sket 

 Hvor mange der er kommet til skade. 

Bliv ved telefonen. 

Egen læge / lægevagten vurderer og rekvirerer enten færgen / Falck transport eller 

lægebemandet helikopter. 

NYT: Skadestuen skal altid kontaktes pr. telefon, for at aftale en tid. 

NYT: APP fra 1-1-2 kan gratis downloades på mobiltelefonen, og Falck vil, straks 

du ringe 1-1-2, kunne se, hvor du befinder dig, når du ringer efter hjælp. 

Det vil være en stor hjælp for dig selv og Drejø beredskab, at få en præcis adresse oplyst 

af Falck.  
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Bygninger med særlig betyd-

ning for Drejø`s historie: 
 

 

 
Drejø Brovej 10: ”Præstegården”: 

Nybygget 1942. 

Branden i 1942 

startede i den 

gamle præstegård 

Drejø har stadig 

fastboende præst, 

men med en 50 

% stilling . 
 

 

 

Kirkevejen: Drejø Kirke 

Kirken er bygget 

i 1535. Den fik i 

2008 automatisk 

ringning, og en 

gennemgribende 

restaurering i 

2009. Her kom også et nyt alterbillede af Svenn 

Havsten-Mikkelsen.  
 

 

 

Drejø Brovej 11: ”Det gamle Badehotel”:  
 

Bygget af lokal Dre-

jøbo i 1927 som Ba-

dehotel. Solgt til 

Gladsaxe lærerfor-

ening 1952 til ferie-

koloni. Fik en total 

renovering i 1978. 

Drejø Feriekoloni 

Bruges i dag til alle 

former for udlejning 

både til skoler, virk-

somheder og private 

formål. 
 
 

Kirkevejen 1: ”Forsamlingshuset. 

 

Huset er bygget i 

1898, og var et af 

de få, der undgik 

branden i 1942. 

En bestyrelse står 

for pasning og 

udlejning. 

 

 

 

 

 

 
 

Drejø Brovej 6: ”Den gl. Smedje”:  

 

Bygget i 1905 

til smedje. Ned-

lagt som sådan i 

1986. Nu hel-

årsbolig. 

 

 

 

 

 

Drejø Brovej 4: ”Den gamle Skole” 
 

Skolen er byg-

get i 1698, men 

brændte i 1942 

– den blev dog 

genopbygget i 

tro kopi af den 

1. skole. Er i 

dag sommerhus. 

 

 

Drejø Brovej 14: ”Drejø ny Skole” 
 

Bygget i 1830. 

Skolen nedlagt i 

1991 og brugt til 

sygeplejebolig. 

Kommunen solg-

te i 2003 til hel-

års fastboende. 

Bibliotek og Lo-

kalarkiv har til huse i den tidligere skolestue. 
 

 

 

Bækskildevej 1: ”Mejeriet Bækskilde” 
 

Mejeriet er byg-

get i 1894, og 

nedlagt som 

mejeri i 1956. 

Er i dag som-

merbolig. 
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Hestmaevej 1: ”Lægdsmandsgården” nu 

Egnsmuseum: ”Gl. Elmegaard” 

Drejø`s ældste 

gård, bygget før 

1535. Her boede 

lægdsmanden 

indtil 1944. 

Fra 1996 bolig 

for fastboende. 

Nu egnsmuse-

um med café, 

butik og udstilling af ”Model af DrejøBy før 

branden i 1942”. 
 

 

Bækskildevej 2: ”Træskomøllen” 
Huset er bygget i 

1889, og fik en 

tilbygning til træ-

skofabrikation 

samt en mølle til 

at trække maski-

nerne - Stoppede i 

1974. Huset for-

faldt – er nu som-

merbolig – under 

renovering. 

 

 

 

Husmandsvej 9: ”Møllen” eller ”El-værket” 
Huset er byg-

get 1865 - den 

østre ende blev 

tilføjet 1883 . 
1922 fik huset 

en tilbygning 

med en stålgit-

termølle. I 

1924 etablere-

de Dansk 

Elektricitets Compagni et elværk her, og 1950 købte 

drejøboerne elværket af D.E.C. Elværket lukkede i 

1965. Beboet som helårs. 
 

 

Strædet 1: ”Bageriet” 

Bageri fra 

1879 – huset 

er noget ældre. 

Billedet er fra 

bageriets sid-

ste dag. Det 

lukkede 1972. 

Helårsbeboet. 

 

Strædet 4: ”Jettas Butik” 

Huset er bygget 

i 1885 til bageri 

og høkerforret-

ning. Fra 1898 

også telefoncen-

tral. Butikken 

lukkede i 1970. 

Sommerbolig. 
 

 

Drejø Brovej 2: ”Nellemans Butik”  
Huset er fra 

1759, men fik en 

tilbygning til hø-

kerbutik i 1907. 

Butikken lukkede 

i 1970. Nu som-

merbolig. 

 
 

 

 

Drejø Skovvej 9: ”Snedkerens Hus” 
Huset er bygget i 

1896 med sned-

kerværksted i den 

vestlige ende. 

Snedkerværkste-

det lukkede i 

1974. Huset er nu 

helårsbeboelse. 
_______________________________________ 

 

MINDESTEDER. 
 

Drejø Kirkegård: ”Flyvergraven”. 
 

Hvert år den 5. 

maj kl. 14.30 går 

øboerne til Fly-

vergraven med 

blomster – for at 

mindes den en-

gelske flyver og 

befrielsen.  
 

 

Drejø By: ”Mindestenen” 

 

 

Mindesten midt 

i Drejø By, op-

sat 1923 – til 

minde om Fæl-

lesskabets tid.  

 


