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SØNDAG 19. SEPTEMBER KL. 13.00
Start fra beboerhuset kl. 13 ad Kirkevejen, via Græsvænge med kurs mod 
Marstal-enden af Ærøs første, asfalterede cykelsti ved Bakkevej .

Vi cykler ad stien frem til Drejet, hvor vi holder en kort udsigtspause, 
inden vi krydser landevejen. Vi kører langs Drejskoven, indtil vi krydser 
vejen igen lige efter den nye, smukke træbro over kanalen ved Gravendal. 
Herefter kæmper vi os op ad bakken til Dunkær, hvor cykelstien slutter. 
Men vi mangler altså stadig lidt, før vi er fremme ved vendepunktet. Vi cykler 
igennem Dunkær og videre til Store Rise, hvor turen endelig går lidt ned ad 
bakke til Ærø Bryggeri, der er målet for vores lille udflugt.

Vi holder ind på bryggeriet, hvor vi kan købe en øl eller vand, som vi kan 
nyde under den lidt længere pause.

Herefter vender vi cyklen hjemad mod Ommel, hvor vi foreslår, at vi cykler 
en anden vej. For eksempel forbi Rise Kirke og over Thorup, Lille Rise, 
Grønnæs, dæmningen og Kragnæs, inden vi samles ved beboerhuset.

ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 19.00
Vi mødes i beboerhuset over en sodavand / øl og måske lidt chips. 
Mest for at høre på jer, om hvad I ønsker at bruge huset til i løbet af året. 
Men også for at vise jer nogle af de idéer, som bestyrelsen arbejder med.

ET MEGET STØRRE BEBOERHUS  
– et madkulturhus for hele Ærø, vores gæster og turister!

Vi løfter også en flig af de store fremtids planer herunder fundraising til 
ombygningen! Vi fortæller lidt om visionerne for fremtidens beboerhus – 
et unikt multihus, der skal rumme fester, foredrag, udstillinger, koncerter, 
sang, dans og så en hel masse arrangementer med mad: producenter, 
konsulenter,  diætister, kokke og meget mere … VI SES …

LØRDAG 9. OKTOBER KL. 18.30
Vi gentager eksperimentet med fællesspisning i beboerhuset, hvor menuen 
er lavet ud fra det, der er i sæson 🥬 og vokser i vores køkkenhaver.   
Det tilsætter vi lidt ekstra ”krudt”, i form af kød og krydderier🌶 samt øl, vin 
og kaffe, der købes på tilbud 🛒 eller til madspildspris på øen.

Vi samler et madhold først på eftermiddagen til at rense bær og skrælle 
grøntsager og sammen forberede aftenens for- og hovedret. Andre laver 
desserten, bager brød eller måske en 🍰 kage. Og så skal der nok også 
sættes noget i ovnen eller vendes på panden. Det bliver spændende, hvad 
det ender med!

Hvis du har nogle dejlige madvarer 🍏 i haven, som du gerne vil dele med 
dine "naboer", så kontakt os inden den 1. oktober.

Hvis du har lyst til at deltage i forberedelserne, og være med til at producere  
et dejligt måltid af de produkter, som vi har fået, så kontakt Karin Kristensen: 
mail: karinogkurt@outlook.dk eller sms: 2128 9006 inden 1. oktober.

PÅ CYKELTUR AD  PÅ CYKELTUR AD  
ÆRØS NYE CYKELSTIÆRØS NYE CYKELSTI

Cykelturen er på Cykelturen er på �� 22 km, og vi forventer   22 km, og vi forventer  
at være hjemme igen inden kl. 16at være hjemme igen inden kl. 16

Tilmelding senest 15. september til John Pedersen Tilmelding senest 15. september til John Pedersen 
mail: john@aemv.dk | tlf. 2348 2271mail: john@aemv.dk | tlf. 2348 2271

MADSPILDSBUFFETMADSPILDSBUFFET
med frugt og grønt fra Ommels haver med frugt og grønt fra Ommels haver 
tilsat lidt madspild fra SuperBrugsentilsat lidt madspild fra SuperBrugsen

Vi har plads til  Vi har plads til  
50 spisende gæster  50 spisende gæster  
til til kr. 90,-kr. 90,- pr. kuvert pr. kuvert

BRUG AF BEBOERHUSETBRUG AF BEBOERHUSET
Vi samler på idéer til, hvad beboerhuset også Vi samler på idéer til, hvad beboerhuset også 
kan bruges til.kan bruges til.

•  Så vi indbyder jer til at komme og fortælle •  Så vi indbyder jer til at komme og fortælle 
bestyrelsen, hvad I ønsker at bruge huset tilbestyrelsen, hvad I ønsker at bruge huset til

•  Vi ønsker fx forslag til arrangementer, hvor •  Vi ønsker fx forslag til arrangementer, hvor 
vi kan tjene lidt ekstra penge til nødvendige vi kan tjene lidt ekstra penge til nødvendige 
udbedringer samt vedligeholdelseudbedringer samt vedligeholdelse

TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE HJÆLPERE, DER HJALP TIL VED KAJAKSTÆVNET  TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE HJÆLPERE, DER HJALP TIL VED KAJAKSTÆVNET  
VED KLEVEN HAVN. DET GAV OS KR. 19.856 TIL "DEN DAGLIGE DRIFT" … TAK …VED KLEVEN HAVN. DET GAV OS KR. 19.856 TIL "DEN DAGLIGE DRIFT" … TAK …



ONSDAG 3. NOVEMBER KL. 19.30 
Igen i år arrangerer Ommel & Omegns Beboerforening en aften med 
fællessang i SPIL DANSK UGEN. I uge 44 spiller DR og andre radiostationer 
kun musik med danske kunstnere. 🎶 Spil Dansk Ugen byder nu også på 
1000+ musikarrangementer over hele Danmark.

Aftenen er tilrettelagt og anført af Karsten Hermansen, der er korleder og 
organist samt museumsinspektør ved Marstal Søfartsmuseum.

- Vores sangskat er altså ikke bare værdifuld i form af tekster og melodier. 
Den er også værdifuld, når den udfoldes i fællesskabet, siger Karsten, der 
har en svaghed for de klassiske, traditionelle sange fra højskolesangbogen. 

VELKOMMEN TIL 	 
EN HYGGGELIG AFTEN  
MED DANSK FÆLLESSANG 
I BEBOERHUSET

SPIL DANSKSPIL DANSK
MED KARSTEN HERMANSENMED KARSTEN HERMANSEN
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SØNDAG 14. NOVEMBER KL. 18.00
Alle børn og voksne mødes ved beboerhuset, hvor 
vi tænder roelygterne, som børnene har lavet 
hjemme, og går i samlet flok 
� gennem byen. 
Er du ny i byen og i tvivl om noget så kontakt os 
endeligt for mere info. Optoget er for alle børn og 
voksne.

Man kan tilmelde sig til John på sms 2348 2271 
for at få besøg af 👶👧 optoget.

De steder, der har ønsket besøg, har lidt slik til 
børnene, når vi synger roelygtesangen for dem.

Vi slutter af i Ommel Kirke, hvor vi efter aftale med 
præsten afbryder aftengudstjenesten. Her er vi 
indtil gudstjenesten slutter, hvor efter der er gratis 
bolle og varm kakao til alle i våbenhuset.

Gratis roer kan afhentes ved beboerhuset fra  Gratis roer kan afhentes ved beboerhuset fra  
søndag 7. november kl. 12.00søndag 7. november kl. 12.00

Har du mindre børn vil det være en god ide at medbringe klapvogn Har du mindre børn vil det være en god ide at medbringe klapvogn 
eller trækvogn – og eller trækvogn – og HUSK REFLEKSERHUSK REFLEKSER så vi bliver set i mørket. så vi bliver set i mørket.

ROELYGTEOPTOGROELYGTEOPTOG

SØNDAG 28. NOVEMBER FRA 13.00-16.30

JULEMARKEDJULEMARKED
Flittige ærøboere har her i efteråret gang i både  
håndarbejde, husflid og andre kreative sysler,  
som I kan købe i beboerhuset den 1. søndag  
i advent. Her vil der blandt andet være boder  
med fint julepynt og � søde julegaveidéer. 

Der kan købes gløgg og æbleskiver med og  
uden svesker.

Husk at du kan tilmelde dig nyhedsbreve fra de foreninger,  Husk at du kan tilmelde dig nyhedsbreve fra de foreninger,  
som du ønsker at følge på www.ommelsamvirke.comsom du ønsker at følge på www.ommelsamvirke.com

LØRDAG 29. JANUAR 2022, KL. 18.30 ”TORSKESPISNING” I BEBOERHUSETLØRDAG 29. JANUAR 2022, KL. 18.30 ”TORSKESPISNING” I BEBOERHUSET

TORSDAG 30. DECEMBER KL. 14.00

NYTÅRSKURNYTÅRSKUR
Vi alslutter 2021 med at mødes med naboer, familie og venner i beboer-
huset på årets næstsidste dag. Serveringen består af et glas 🥂’bobler’ og  
et stykke kransekage. Desuden afslører vi "Årets spåmand/-kvinde" 2021.  
En ny quiz om 2022 udleveres og udfyldes.

Tid til en sidste snak og latter,   
tænke tilbage på året der er gået,  
eller se frem mod året der kommer.

PrisPris kr. 30,- kr. 30,- for voksne  for voksne 
ogog kr. 20, - kr. 20, - for børn for børn

Tekst til roelygtesangen 
udleveres inden vi går!


