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Hold da helt ferie
– både forår, sommer, efterår og vinter
Et godt udgangspunkt for en dejlig ferie 
er lands  byen Ommel, en afstressende lille 
perle med havne i både øst og vest. Her 
findes flere forskellige steder og måder at 
holde en helt fantas tisk ferie. 

Lej et landsbyhus med sjæl
Mange af de hyggelige, små huse lejes 
ud gennem bureau i de uger, hvor ejer-
ne ikke selv bruger dem. Her kan man 
rigtig opleve landsbylivet.

Vandre- og cykelturister
Ommel ligger let tilgængeligt for både 
vandrere og cyklister. En kort tur fra 
færgen i Marstal ad en landevej med 
smuk udsigt til Langeland.  
Eller en lidt længere tur ad den smuk ke 
Nevre-sti, der den første halvdel af turen 
fra Ærøs købing går helt nede i vand-
kan ten, mens resten af turen går væk fra 
kysten gennem den idylliske nabolandsby 
Kragnæs og rundt om fjorden Kløven.

Landsbyen har mange små, smukke huse.
Nevrestien går langs vandet til Ærøskøbing 
og er en del af Øhavsstien. 
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Gæstesejlere, teltpladser, shelters 
og autocampere
Der er pladser til gæstesejlere og over-
natningsmulighed på en lille teltplads og 
i shelters ved Kleven Havn med adgang 
til bad og toilet. Der ligger også en natur-
teltplads og et shelter ud mod Ommels-
hoved. På havnen i Strandbyen er der et 
område til autocampere.

En fast tur på Ærø-ferien
Ommel er en unik ’rund’ landsby, hvor 
man siger ’pas på du ikke farer vild’ til 
turisterne. Selv om man ikke overnatter 
her, skal især vandrere og cykelturister 
lade ruten gå omkring Ommel. I kan 
nyde stemningen ved Strand   byen Havn 
og beundre sol ned gangen på Kleven 
Havn eller helt ude på Ommels hoved.

Udsigt til en eng med skotsk højlandskvæg, stynede popler, over vandet til Halmø,  
kan kun få en til at sætte tempoet lidt ned og glemme problemer og stress for en tid.

Frivillige i arbejde på Kleven Havn.
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Hyggelige landsbyhuse med kviste og stråtag.
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Velkommen til Ommel
– vi glæder os til at møde jer
At skulle nå en færge på Langeland, Fyn 
eller Als for at nå hjem til Ærø er en livs-
stil. Følelsen af at være hjemme allerede, 
når man sætter sig til rette på færgen – 
tempoet og pulsen falder, endelig hjemme.

Husene i Ommel er ofte små, beliggen-
de på en lille grund og bygget sammen 
med nabohuset. De stammer fra den-
gang, hvor mænd sejlede på langfart, og 
kvinder var alene med børnene, så der 
hverken var tid eller råd til store huse 
med haver. Mange af husenes karakte-
ristika er velbevarede, selv om de er 
moderniseret.

Strandbyen Havn ligger med sine små 
joller og kuttere godt beskyttet på øst-
siden med udsigt til Langeland og smukke 
solopgange. Ud over et hyggeligt fisker-
miljø er her også en lille badestrand. 
Kleven Havn er Ærøs fjerdestørste havn. 
Den ligger vest for Ommel på en mole 
ud i fjorden Kløven. Den har været hjem -
havn for mange handelsskibe, i dag bru-
ges den til fiskeri af de lokale. Der er 
pladser til gæstesejlere og en badebro.

Ommel Kirke ligger 500 meter uden 
for Ommel mod Græsvænge og Krag-
næs. Der holdes gudstjeneste cirka en 
gang om måneden.
Ommel Kro er et mødested i lands byen, 
hvor man hygger sig sammen i krostuen. 
I salen holdes der julefrokost, runde fød-
selsdage og andre festlige begivenheder.
Ommel Boldklub har et herresenior fod-
boldhold, der spiller på banerne på Mar-
stalsvejen. Ærø Hunde klub bruger også 
plænerne til hundetræning.

Foreningerne er en vigtig del af det 
sociale liv og fællesskab på Ærø. Ommel 
Samvirke er en paraplyorganisation for 
de fire største: Omme l & Omegn Beboer-
forening, Kleven Bådelaug, Strandbyen 
Havn og Ommel Boldklub. Samvirket har 
status som lokalråd for området.  
Du kan læse mere om foreningerne på 
www.ommelsamvirke.com
Beboerhuset er et tidligere missionshus. 
Det er nu drevet af Omm e l & Omegns 
Beboerforening, der har over 250 hus-
standsmedlemmer. 

Skipper på vej i havn i solnedgang over Kleven.
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I Ommel hjælper vi hinanden.

Små joller i Strandbyen Havn.
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Aktiviteter i løbet af året
Aktiviteter i beboerhuset
Torskespisning er årets store traditio nelle 
fest for beboerforeningens med lem mer. 
Hvert år er der fuldt hus til kogt torsk 
med sennepssovs og ’det hele’.
Fastelavn for børn der slår katten af 
tønden i beboerhuset, hvor forældre, 
familie og venner er meget velkommen. 

Rendemasker fastelavnsmandag er en 
Ærø-tradition, hvor grupper af voksne 
går udklædt og maskeret rundt i byen. 
De opfører små sketches hos hinanden 
og til sidst i beboerhuset, hvor den 
bedst e forklædning kåres inden midnat.
Foredrag, sangaftener o.lign. bliver også 
afholdt i beboerhuset i løbet af året.
Madarrangementer som forårsspisning,  
høstfest og temamiddage løber også af 
stabelen mindst et par gange om året.
Roelygteaften for børn, julemarked samt 
en nytårskur som årsafslutning er nogle 
af årets andre faste holdepunkter.

Ommel & Omegns Bebo er  hus bliver 
udlejet af Ommel Beboerforening. Det 
kan lejes til konfirmation, studentergilder, 
runde fødsels dage, guldbryllupper og alt 
det, som er værd at fejre og festligholde.
Beboerhuset kan kun lejes af medlem-
mer. Beboerhuset bliver desuden brugt 
af en gruppe kvinder, der om vinteren 
holder en ugentlig gymnastiktime, og i 
perioder er der også yoga-undervis ning 
for et hold kursister.

Arrangementer i Ommel
Kogning af påskeæg i havvand er Ærøs 
mest kendte tradition. Man valfarter 
ned til strandene for at koge påskeæg, 
feste og byde foråret velkommen.
Skt. Hans bål ved Kleven Havn byder 
sommeren velkommen med et stort bål 
med både heks og båltale. Flagforenin-
gen sørger for telt, bar med drikke, grill 
med pølser samt ’løwtens pankar’ (tykke 
pandekager).

Øhavet Rundt er en årlig sejlads i det 
fynske øhav, hvor mange små smakke-
joller i uge 30 lægger ruten forbi Kle-
ven Havn. Her holdes en lille fest med 
forening ofte med kendte sømandssange.
Pålidelighedssejlads for joller og små-
både afholdes hver sommer. Først i juli 
i Kleven Havn med efterfølgende hygge 
og præmieoverrækkelse. I begyn delsen 
af august sejles der fra Strandbyen Havn 
mod Marstal og Halmø med efterføl-
gende hygge og spisning i telt.
Kleven Havn er også værter for store 
ugelange havkajaktræf med teltning, 
bespisning og fest, hvor vi andre også 
kan deltage. 

På ommelsamvirke.com kan du tilmelde 
dig nyhedsbreve, se aktivitetskalender 
og info om medlemskab i forenin gerne, 
leje beboerhuset samt hente en digital 
version af denne folder til din mobil. 

Skt. Hans bål samler altid mange mennersker på Kleven Havn.
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Trængsel til smakkejolletræf.
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Rendemaskers udklædning tages seriøst.



Vi bor og lever her
– og vi er her, når du har brug for os
Det er i Ommel, vi ’har hjemme’.  
Her leves livet af både unge og gamle 
– børne  fami lier og enlige. Her har vi 
smukke omgivelser, god plads, familie, 
naboer og venner… Kort sagt: – et godt 
og hyggeligt landsbymiljø!

Ommel – historisk set
Ommel var oprindeligt en landsby med 
produktive gårde, som har beskæftiget 
mange piger og karle. Det har sat et 
kraftigt aftryk på landsbyopbygningen 
og har givet masser af liv til området.. 

Fra 1860´erne udbyggedes Ommel med 
små huse til brug for sømandsfamilier 
og mange søfolk er sejlet på langfart 
herfra. Samtidig fik Kleven Havn toldsta-
tus og i 1920’erne havde op til 40 han-
delsskibe hjemsted i havnen. Fra 1905 
og frem til 1932 var her også færgested 
for færgen Svanen, der sejlede til Ærøs-
købing.

Når landsbyen ’skrumper’ 
I 1969 blev Ommel skole nedlagt og 
sparekassen, bageren, købmændene, 
slagteren, smeden og tømmerhandlen 
lukkede i løbet af få år. Mange unge og 
familier flyttede fra Ommel og Ærø. Til-
bage var kirken, kroen, boldklubben og 
ikke mindst beboerhuset og havnene. 

I dag er meget ændret, og vi tror på, at 
mange vil bo, leve og skabe liv her, samt 
være med til at forny landsbyen. Alene 
hussalget signalerer, at mange – også 
yngre familier – tilvælger et liv i ’vand-
kanten’, og tilfører et potentiale, som vil 
være med til at udvikle Ommel. Byens 
borgere og Ommel Samvirke er klar. 

Havnene er altid spændende for børn.

Kløven Flagforening holder generalforsamling  
på teltpladsen på Kleven Havn.
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Her er også større huse  
med rosenallé og æblehave.
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Ommel er også idyllisk, når sneen falder.



Ombygning af beboerhuset skal give 
bedre køkkenfaciliteter, så vi kan hånd-
tere større arrangementer og sel ska ber. 
Vi laver handikaptoilet, større festsal 
samt et stort udendørsområde med 
terrasse, bålhytte, pizzaovn, børnekøk-
kenhaver, legeredskaber, cykel service-
stander samt parkeringspladser med 
lade stander til elbiler.
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Ommel i forandring 
og udvikling
Der er en positiv udvikling i hussalget, 
hvor husene ikke ligger længe, før ’SOLGT’ 
skiltet erstatter ’TIL SALG’. Tilflytningen 
er for den overvejende del familier med 
helårstilknytning til Ærø. Det forpligter, 
og vi arbejder på flere tiltag både om-
kring beboerhuset og havnene samt en 
bedre tilflytter- og turistservice.

Strandbyen Havn arbejder på at bibe-
holde det hyggelige havnemiljø, men 
også på at fremtidssikre sig i form af 
uddybning af sejlrende og etablering af 
en mole. Ligeledes arbejder vi på at 
skabe bedre mulighed for, at også telt-
liggere kan nyde den flotte udsigt og 
det unikke miljø. Autocampere er en 
tu rist form i vækst, så de får en ny større 
placering på havnen. 
 

Kleven Havn er i en rivende udvikling, 
senest med vildmarksbad, badebro og 
renovering af jollehavn. Vi arbejder også 
med udbygning af molehovedet, så hav-
nen vil få plads til flere gæstesejlere.

 
Kajakstævne på Kleven Havn.
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Havnene er både et godt  
arbejdsfællesskab og mødested.
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Ommel Samvirke er stedet hvor 
tingene koordineres, men også en 
platform der løbende arbejder med 
initiativer, der kan gøre O mmel til en 
levende bæredygtig landsby. 
Vi arbejder løbende på at forbedre 
trafikken i byen og den offentlige 
transport, opsætte bænke i byen og i 
landskabet, holde velkomstarrange-
menter for tilflyttere, afholde 
poli ti kermøder og meget mere. 
Her er nye ideer og initiativer 
altid meget velkommen.  

OMMEL SAMVIRKE
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Der fiskes stadig fra Strandbyen.

Beboerhuset er et lokalt samlingssted.



Kontakt hjælpsomme  
ærøboere
Hvis I har brug for at snakke med en  
bosætningsmedarbejder, hjælp til at leje  
et landsbyhus eller få gode råd om,  
hvad man skal se på Ærø?  
Så er her et par gode kontakter:

• Ærø Kommunes bosætningsmedarbejdere:  
Joan Lykke Ammersbøll – tlf. 6352 5003  
Bjørg Dalheim – tlf. 6352 5063  
flyttilaeroe@aeroekommune.dk 

• Ærø Turist & Erhverv: 
Line, Lea, Katrine og Chris  
tlf. 6252 1300 – post@arre.dk  

Ommel har en anderledes opbygning end alle andre landsbyer på Ærø. Og der er gå afstand til hav 
og havne i både øst og vest. I  deelt til hundeluftning og andre små gåture.
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På dine vandreture rundt i 
Ommel kan du måske endda 
fare vild – et kort øjeblik!

Trampesti fra havnen langs 
vandet og op ad Eskekilden.

• Hjertestartere i Ommel: 
ved Beboerhuset  

ved stadion

Ommel set fra Lille Rise med den gamle skolebygning i midten.

 

Den gamle kirkesti til Møllevejen, 
Marstal og Græsvænge er en del 
af Øhavsstien.
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En mobilvenlig pdf  
kan hentes her!


