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Ommel d. 4/1-2022 

 

Kære alle 

Bestyrelsen i Ommel og Omegns Beboerforening vil ønske jer alle et rigtig godt nytår og tak for 
opbakningen i det gamle. 
 
I sommeren og efteråret havde vi nok håbet på, at vi kunne gå en vinter i møde uden alt for mange 
restriktioner og med et åbent beboerhus med mange aktiviteter. Sådan er det desværre ikke i øjeblikket, 
da vi indtil videre er lukket ned til d. 17/1-22. Det gør, at det er umuligt i øjeblikket, at forudse hvornår vi 
kan lægge de første aktiviteter i det nye år. Vi håber dog, at vi snart kan genoptage nogle af vores 
arrangementer. 
 
I løbet af 2021 har det ikke været muligt at afholde ret mange arrangementer, men vi har dog haft 
cykeltur, spil dansk aften, fællesspisning med madspildsbuffet, roelygteoptog og julemarked. Derudover 
har vi holdt nogle aftener, hvor alle interesserede har udvekslet ideer til, hvilke aktiviteter, der er ønske om 
i huset. 
 
Ommel Samvirke har også holdt velkomstbrunch i beboerhuset i august. Det er en god tradition, hvor nye 
og gamle Ommelsboer mødes og får hilst på hinanden. Det var bl.a. til det arrangement, at der kom ideer 
til nye arrangementer i beboerforeningens regi. 
 
I juni holdt vi vores udskudte generalforsamling fra marts. Der er følgende ændringer i bestyrelsen Bent 
Ole Karlsson er valgt ind i bestyrelsen, og der er kommet to nye suppleanter, det er Hans Nielsen og Ulla 
Friborg. Velkommen til jer alle tre. 
Samtidig en stor tak til Preben Skov, Lotte Godskesen og Johan Jonge som har været en del af bestyrelsen 
som medlem og suppleant gennem flere år. 
 
Snart træder vi ind i et nyt år, og som det ser ud i øjeblikket, så bliver årets første arrangementer også 

aflyst. 
Torskespisningen er med stor sandsynlighed et afsluttet kapitel. Som de fleste sikkert har hørt / læst, så er 
de danske fiskere blevet ramt af nye kvoter, som gør at deres fangst bliver reduceret rigtig meget. Vi vil 
derfor sige en stor tak til Hans Erik, som har sponsoreret torsk til os i mange år. 
 
Hvordan fastelavnsarrangementer for både børn og voksne bliver, det kan vi ikke sige noget om endnu. Vi 
håber at det bliver muligt, at afholde dem, men vi må se, hvad tiden bringer. 
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Som skrevet tidligere så har vi nye aktiviteter i støbeskeen, der er rigtig mange, der har budt ind med 
forslag til nye tiltag: kreative dage, quizaftener, spildage, kunst, fællesspisninger og meget, meget mere. 

Når vi kan planlægge og afholde arrangementerne, melder vi ud, så vi kan komme i gang 😊 

 
I november havde vi en aften med Seniordans, da Gerda Rydahl havde spurgt, om vi kunne tænke at prøve 
det i beboerhuset. Det var en hyggelig aften, og vi prøver igen, når det bliver muligt, og håber at der er 
mange der har lyst til at være med. Den første gang faldt det sammen med et andet arrangement, derfor 
var der ikke så mange med. 
Motion ved Tove holder også pause indtil videre. 
 
Vi håber meget, at vi i marts kan afholde vores generalforsamling. Vi melder en dato ud, når vi nærmer os. 
 
I november måned 2020 fik vi svar fra Realdanias Underværker, at vi er bevilget 200.000 kr. til den endelige 

udvikling af projekt Ærø Madkulturhus samt færdiggørelse af tegningsmateriale, det har vi så arbejdet med 
her i 2021. Der er lavet nye tegninger af VIGS tegnestue v. Stefan Vig og Steffen Gregersen fra Aktiv 
Fundraising har hjulpet med at færdiggøre projektmaterialet. 
Midt i december fik vi desværre afslag fra Nordea fondens ”Her bor vi pulje”. 
Selvfølgelig er det ærgerligt, når der kommer afslag, men vi fortsætter i det nye år med at sende nye 
ansøgninger afsted, og tror og håber på, at det nok skal lykkes. 
 
Sidste års nytårsquiz er gjort op, og årets spåmand er fundet. 
Vinderen havde 13 rigtige ud af 16 spørgsmål. Præmien er 1 års medlemskab af beboerforeningen, 

og VINDEREN er Svend Jørgen Madsen. Et stort tillykke til dig 😊 

 
Har du lyst til at være med i nytårsquiz 2022 så gå ind i nyhedsbrevet, som hedder nytårsquiz 2022. Her er 
den nye quiz vedhæftet som en pdf-fil, som du kan printe ud. 
 
Vi krydser fingre for, at det lysner i det nye år, og at det bliver muligt at mødes igen til hyggeligt og muntert 
samvær. 
 
Her til slut vil vi gerne takke alle medlemmer, sponsorer, frivillige, samarbejdspartnere for jeres støtte og 
opbakning i 2021. 

 
De bedste hilsner fra bestyrelsen 

Dorete, Lone, Karin A., Karin K., Ulla, Hans, Bent Ole, Per & John 

Ommel og Omegns Beboerforening. 
www.ommelsamvirke.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ommelsamvirke.com/
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Facitliste Nytårsquiz 2021 

  Ja N

ej 

1. De regerende verdensmestre i håndbold (Danmark) får en medalje ved 

verdensmesterskaberne i håndbold (spilles d. 14-31/1-2021) ? 
x  

2. Bliver Sommer-OL i Tokyo afholdt fra d.23. juli - 8. august 2021? x  
3. Forlader Inger Støjberg Venstre inden d.1.december 2021?              (d. 4/2-21) x  
4. Stifter Lars Løkke Rasmussen et nyt parti inden d.1. december 2021  x 

5. Bliver Langelands festival aflyst i 2021? x  

6. P.g.a. Coronasituationen vil der blive vedtaget endnu en sommerpakke med 

tilskud til billigere færgebilletter i sommerperioden? 

x  

7. Vil Ærø komme over 6000 indbyggere pr. 1/12-21?                 (6028 pr. 1/12-

21) 
x  

8. Vil vi på Ærø overstige 75 smittede med Covid 19 inden d. 1/12-21? (107 pr. 

1/12) 
x  

9. Bliver forårets konfirmationer på Ærø afholdt som planlagt?  x 

10

. 

Er det fortsat et krav, at bære mundbind på færgerne d. 1. maj 2021? x  

11

. 

Vil forsamlingsforbuddet på 10 personer blive hævet til flere personer inden 

1.marts? 

 x 

12

. 

I dag er der 4 kvinder i Ærøs kommunal bestyrelse, bliver der valgt flere end 4 

ind ved næste kommunalvalg? 

 x 

13

. 

Vil Ærøs næste borgmester også være Socialdemokrat? x  

14

. 

Kan vi afholde generalforsamling i beboerhuset inden d. 31/3-2021?  x 

15

. 

Vil vi holde en fællesspisning i beboerhuset hvor vi er over 50 personer inden 

d.1/12-2021? 
x  

16

. 

Vil beboerforeningen blive bevilliget 1 million i fondsmidler inden 16/12-21? 

(i 2020 har vi fået bevilliget 450.000 kr. tilsammen fra Realdanias 

Underværker og Norlys Vækstpulje) 

 x 

 

 

 

 

 


