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Velkommen til vores ø
Uanset hvorfra man anduver Ærø, vil 
man allerede inden færgen lægger til 
opdage, at Ærø har alt, hvad en ferie
rejsende skal bruge. Her ser man et 
kuperet landskab, bakker nok til at give 
enhver cyklist tilstrækkelige med udfor
dringer, men også belønninger med de 
mest storslåede udsigter for hver bakke 
man bestiger; her ser man en varieret 
kystlinje, der veksler mellem børneven
lige sandstrande, klitter og høje klinter, 
der falder lodret ned mod havet. 
Her ser man imødekommende byer af 
helt forskellig art; travle Marstal med 
liv på havnen, romantiske Ærøskøbing, 
hvor man flytter sig 100 år tilbage i tid 
og charmerende Søby med øens største 
arbejdsplads, Søby Værft.

Vil man bruge en eller flere dage på 
Ærø, kan man finde et overnatningssted 
helt efter egen smag og pengepung fra 
eksklusiv romantik til en rustik B&B, 
alle med eget miljø og de fleste med 
udsigt over Østersø eller Øhav.
Ærø er ideelt til en vandretur, måske 
blot nogle få km gennem smuk natur til 
et romantisk frokoststed, måske en ud
fordring som den 36 km lange Øhavssti, 
der begynder i Søby og slutter i Marstal; 
uanset hvad man vælger, er der garanti 
for udsigter, fred og idyl. 
Trænger du om aftenen til kulinarisk 
forkælelse, så vil et besøg på et af øens 
mange spisesteder fryde dine smagsløg, 

udsøgt mad serveret med omhu og ind
sigt. Gå bagefter en tur i de nattestille 
gader, her forstyrres du ikke af bilstøj 
eller anden larm, måske kun af andre 
par, der romantisk slentrer gennem 
 romantikken, som du selv gør.

Alt dette oplever du bedst i sæsonen, 
hvor Ærø fyldes med glade feriegæster 
og alle steder har åbent og byder 
velkommen. Er du så heldig at kunne 
holde fri uden for de hektiske sommer
måneder, så skal du komme til Ærø for 
at nyde roen, stilheden, tætheden. 
Vi kan garantere dig ren og klar luft, en 
stjernehimmel du aldrig glemmer, tid 
til fordybelse og ro i sjælen, en ukendt 
kedsomhed der lader kroppens batte
rier op; at vågne uden ur og alligevel 
få morgenmaden serveret. Her kan 
du læse de bedste bøger, her kan du 
nyde en koncert i kirken, eller her kan 
du blot være til som menneske og par, 
nyforelsket eller med behov for et pift i 
hverdagen. 
Ærø er til alle årstider, en ø du ikke 
slipper med det samme; der er en stor 
risiko for at du vender tilbage gang efter 
gang, måske du bliver en af de 800 fam
ilier, der allerede har et feriehus på Ærø.

Vi, beboerne på Ærø, byder dig velkom
men med åbne arme og varmt hjerte.
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 Hjertestartere på Ærø
Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal.
SuperBrugsen, Kirkestræde 2, Marstal.
Ærø Hallen, Halvejen 22, Marstal.
Marstal Motionscenter, Markgade 1, Marstal.
Marstal Idrætsforening, Klubhuset, Vestergade 48 C.
Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, Marstal.
Ærø Flyveplads, Dortheadalsvej.
Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1.
Ærø Turist og Erhvervskontor, Ærøskøbing Havn 4, Ærøskøbing.
Netto, Vester Allé, Ærøskøbing.
Sygehuset, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing.
Arrebohallen, Statene 42, Ærøskøbing.
Ærøskøbing Færgen (ÆrøskøbingSvendborg).
Tranderup Menighedshus, Tranderupgade 56, Tranderup.
Bregninge Sognegård, Øster Bregninge 59.
Skovby, Hos Høkeren, Skovbygade 19.
Vester Møllegård, Kunsthøjskolen, Vester Møllebakke 4.
Søby Havnekontor, Søby Havn 6, Søby.
Søby Skibselektro, Dokvej 1, Søby.
Ærø Golfklub, Skjoldnæsvej 8, Søby.
Søby Dagli’Brugs, Langebro 13, Søby.
Søby Færgen (SøbyFåborg).
Søby Færgen (SøbyFynshav).

(For nærmere placering i Søby, Ærøskøbing og Marstal - se kortene på side 71, 72 og 73).

 











 











Turistinformation - Ærøskøbing
Havnen 4 | 5970 Ærøskøbing | Tlf. 62 52 13 00 | post@arre.dk | www.ærø.dk

Turistinformation - Marstal
Skolegade 26 | 5960 Marstal | Tlf. 62 52 13 00 | post@arre.dk | www.ærø.dk

Turistinformation - Søby
Havnen | 5985 Søby Ærø | Tlf. 62 52 13 00 | post@arre.dk | www.ærø.dk

Følg Ærø på Facebook: 
Ærø – Alt er vand ved siden af Ærø

Følg Ærø på Instagram: 
VisitAeroe
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Kort om Ærø
Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det Sydfynske Øhav. 
Ærø omfatter et areal på 90 km2 og er ca. 30 km lang og på det bredeste sted 9 km bred. 
Af de ca. 6.300 indbyggere bor hovedparten i byerne Marstal og Ærøskøbing og 
ellers i Søby samt i de små landsbyer rundt omkring på øen.
Det er nemt at komme til Ærø, idet øen råder over 3 færgeruter. 
Kommer man fra Sønderjylland kan man sejle fra Fynshav på Als til Søby. 
Fra Fyn er der forbindelse både fra Fåborg til Søby og fra Svendborg til Ærøskøbing. 
Der sejles med moderne bilfærger med restauration ombord.
Fra Svendborg tager det 75 minutter, fra Fynshav 70 minutter
og fra Fåborg klares sejlturen på 1 time. 





 








ALARM Tlf. 112
Redningskorps Tlf. 62 52 22 22

APOTEK
Marstal: Kirkestræde 23 Tlf. 62 53 10 68

Ærøskøbing: Apoteksudsalg
Vestergade 34 Tlf. 62 52 10 10 

Søby: Håndkøb
Dagli’Brugsen, Langebro 13 Tlf. 62 58 12 64

BIOGRAF
Ærøskøbing: Bio Andelen, 
Søndergade 28A Tlf. 62 52 17 11

FLYTRANSPORT/RUNDFLYVNING
Starling Air, Ærø Tlf. 62 53 33 94

FÆRGE
Ærøfærgerne: 
SøbyFaaborg 
ÆrøskøbingSvendborg
SøbyFynshav Tlf. 62 52 40 00

Birkholmruten:
MarstalBirkholm Tlf. 29 67 79 70 /
 Tlf. 40 40 03 25
LÆGE
Marstal: 
Lægerne i Marstal
Vestergade 32 Tlf. 62 53 10 28

Ærøskøbing: Lægehuset, 
Sygehusvejen 18 Tlf. 62 52 11 77

Lægevagt Tlf. 63 52 30 90

Sygehus
Ærøskøbing
Sygehusvejen 18 Tlf. 63 52 14 00

POLITI
Ærøskøbing
Jomfruvejen 1 Tlf. 62 52 14 48

POSTBUTIK
Marstal: Superbrugsen, Kirkestræde 2 
Åbent i butikkens åbningstid

Søby: Dagli’ Brugsen, Langebro 13
mandagfredag kl. 14.0016.00

Ærøskøbing: Creutz’ Boghandel
Vestergade 47
mandagfredag kl. 12.3016.30

TANDLÆGE
Ærøskøbing: 
Sluttergyden 4 Tlf. 62 52 10 15
Vestergade 55 Tlf. 62 52 15 76 

UDLEJNINGSBIL
Autogården, 
Reberbanen 61, Marstal Tlf. 62 53 17 20

Ærø AutoCenter, 
Skolevej 12, Marstal Tlf. 62 53 13 02

TAXA
Øens Taxa Tlf. 20 40 96 90
Ærø Taxa Tlf. 20 20 20 32
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Marstal
Marstal er Ærøs største by, og dens lange 
maritime historie ses overalt. 
Gennem århundreder har Marstalskibe sejlet 
på verdenshavene, og den dag i dag viser 
enkelte Marstalcoastere fortsat flaget rundt 
omkring på kloden.
Søfarten er stadig byens livsnerve med 
værfter, rederier og ikke mindst Navigations
skolen, som gennem mere end hundrede 
år har uddannet navigatører til den danske 
handelsflåde.

Marstal er en hyggelig by med stræder og 
smalle gader. 
Det mangesidede forretningsliv byder gæ
sterne velkommen, ligesom restauranter 
og cafeer indbyder til hygge. Langs havnen 
finder man et charmerende miljø med joller, 
fiskegarn, lystbåde og coastere. 
Den lange havnemole med den flotte, gamle 
kalkovn giver læ for østenvinden, bygget til 
formålet af byens søfolk fra 1825 til 1841 og 
udbygget et par gange senere.

Marstal Søfarts
museum giver 
et levende indtryk 
af byen og søfarten. 
Besøg også den smukke kirke fra 1738.
Campingpladsen, vandrerhjemmet og ho
tellerne byder på gode overnatningsmulig
heder for byens gæster, og badelivet 
ud folder sig ved stranden på Eriks Hale med 
de yndige badehuse og det friske hav.

– maritime traditioner

I Marstal Havn, i forbindelse med 
molen, ligger Frederiksøen. I daglig 
tale kaldes den for Kalkovnen. Øen 
blev brugt som reparationssted for 
skibe, indtil den i 1863 blev lejet ud til 
kalkbrænderi. Den imponerende kam
pestensmole ved øen blev fra 1825 
opført af lokale beboere og søfolk på 
frivillig basis. 

Frederiksøen
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eventyrbyen

Midt på Ærøs nordkyst lig  
ger Ærøskøbing – Danmarks 

vel nok bedst bevarede 1700
tals by. Byen stammer fra tidlige 

middelalder og har for nylig fejret sit 750 års 
jubilæum. Mange af byens huse er totalfre
dede, og byen er som helhed underkastet en 
bevaringsplan, der angiver retningslinier for 
byens udvikling, og hvad der kan bygges.
Byens museer fortæller om århundrederne 
som købstad, hvor søfart og handel var de 
erhverv, man levede af udover landbruget 
i baglandet. Ærøskøbing Kirke, lige ved 
torvet, er den tredje på stedet, og på selve 
torvet findes de gamle bypumper, som indtil 
1952 forsynede byen med vand. Den gamle 
havn er udvidet med en lystbådehavn, og 
badestranden Vesterstrand med de farvestrå
lende små badehuse ligger kun få minutters 
gang fra byen og havnen. Campingpladsen, 
vandrerhjemmet, pensionater og hoteller 
byder på gode overnatningsmuligheder for 
de mange gæster i byen.

Ærøskøbing fremtræder med sine toppede 
brosten, stokroser og små, velholdte huse 
med mange pudsige detaljer som en ren 
idyl. I rejsehåndbøger fra ind og udland 
omtales den som Eventyrbyen. Man skal 
imidlertid ikke glemme, at der bag byens 
idylliske facade findes en velfungerende by, 
der gennem mange hundrede år har løst skif
tende generationers boligbehov. Det skete 
rationelt og økonomisk, styret af de natur

givne vilkår – i dag kalder vi det bæredyg
tigt. Helt på samme måde som tilfældet var i 
alle landets øvrige byer. Blandt dem resterer 
i dag kun Ærøskøbing.

Ærøskøbing blev i 2002 tildelt den fornemme 
Europa Nostra Pris for bevaring af europæisk 
kulturarv.
På Turistkontoret udleveres en lille folder, 
som guider dig rundt i byen og fortæller hi
storien om mange af de markante bygninger.
I 2013 fik Ærøskøbing også tildelt Det Brune 
Johanneskors, som er en national pris indstif
tet af Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og 
VisitDenmark. Prisen gives til seværdigheder 
der har national betydning og af de ca. 200 
danske seværdigheder ligger hele 2 på Ærø. 
Udover Ærøskøbing kan Voderup Klint også 
smykke sig med Det Brune Johanneskors.

Det er værd at bemærke, at Europa Nostra 
Prisen blev givet – ikke på grund af Ærøskø
bings bevaringstilstand som sådan – men 
for den bagvedliggende folkelige indsats for 
bevaring. Ærøskøbing by demonstrerer et 
forbilledligt initiativ taget på demokratisk vis 
af byens indbyggere for at bevare den mid
delalderlige bymæssige helhed intakt, lyder 
dommerkomiteens begrundelse for prisen. 
Byen kan ses som et monument over for
tiden, men samtidig er den en vigtig model 
for nutidigt boligbyggeri – fordi den udtryk
ker mange generationers opsamlede erfaring 
og viden om hus og bybygning.

Ærøskøbing

Grundet den store respekt for brand
fare og en forordning af 1787 med 
forbud om at bruge åben ild om bord 
på træskibe, opførte man på havnene 
kogehuse. 
I 1810 betalte »die Brückenkasse« for 
et kogehus på havnen i Ærøskøbing 
for enden af højbroen. For at sikre 
vedligeholdelsen måtte fremmede 
skibe betale for brugen af det. Koge
husets oprindelige funktion ophørte 
omkring 1860. Fiskerne anvendte det 
herefter til begkogning af deres garn. 
I 1850’erne fik huset en kvist hvor man 
tændte et lille havne og ledefyr, der 
skulle gelejde skibe sikkert ind i Ærøs
købing Havn. I dag opfylder kogehuset 
igen lidt af sin gamle funktion, idet 
det bruges som grillhytte.

Kogehuset
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– mulighedernes legeplads
Ærø er ikke en stor ø. Men man bliver faktisk 
forbavset over, hvor god plads der er til alle 
 også i højsæsonen, når øen er godt fyldt op 
med gæster fra alle mulige lande.
Følelsen af plads finder du specielt på øens 
nordvestlige del, hvor Søby er centrum – 
omgivet af Ærøs mest spændende natur. og 
Søby har for længst positioneret sig som et 
alsidigt sted for aktiv ferie.
Søby er Ærøs port til Europa. Herfra udgår de 
to færgeruter til henholdsvis Fynshav på Als 
og Faaborg på Fyn. Her har Ærøs fiskerflåde 
hjemme. og her ligger øens største arbejds
plads, Søby Værft, som skaber liv og aktivitet 
i den lille by. 
omdrejningspunktet i Søby er havnen, der 
hilser gæster fra vandvejen velkommen med 
sine to smukke og karakteristiske fyrtårne.
Man kan også nyde synet af unge forelskede 
par på havnen. Det er nemlig færgen Skjold
næs, der sejler de fleste brudepar til og fra 
bryllupsøen, Ærø.
Lystsejlerne kan glæde sig over en moderne 
marina med pragtfuld udsigt over øhavet. 
Søby Lystbådehavn er både veldrevet og 
hyggelig, med alle gode faciliteter, og ikke 
mindst en smuk og hyggelig udendørs grill
plads med picnicbænke og kogehus – brug 
gerne løs af plantekummen med friske kryd
derurter, når du griller.  

Søbys gamle huse putter sig op ad den stejle 
bakke. Her ligger den lille, smukke Søby 
Kirke bygget i 1745. Centralt ligger en hyg
gelig bodega og byens lokale Dagli'Brugs. 
På toppen af bakken knejser Søby Mølle, 
der betragtes som byens vartegn. Nyd op
levelsen af et stykke klassisk møllekultur fra 
1881.
Søby byder på dejlige sommerminder 
for børnefamilier, med en udfordrende 
legeplads på havnen, centralt beliggende 
minigolfbane og en strand med klart vand, 
sandbund og badebro.
området omkring Søby byder på små veje 
med begrænset trafik, der fører til idyl
liske landsbyer, hyggelige gårdbutikker, 
spændende seværdigheder og skønne ud
sigtspunkter. 
En god tur – hvad enten du er i bil, på cykel 
eller gåben  fører til Vester Mølle, der lig
ger i pastoral idyl få km fra Søby. Et par 
kilometer længere, så befinder du dig ved 
Ærøs højeste udkigspost, Synneshøj, der lig
ger lige ved siden af »Slottet«, Herregården 
Søbygaard. 
Cyklisterne kan forventes at blive udfordret i 
området omkring Søby og dette er grunden 
til at de fleste ægte cykelentusiaster vælger 
at trodse de ærøske alper. Her er noget at 
komme efter, hvis man vil udfordres. Flere 

af områdets stigninger kan give sved på pan
den for selv garvede motionister. 
Søby er også udgangspunkt for pragtfulde 
naturoplevelser for vandrerne. Straks i ud
kanten af byen finder man Laaddenbjerg 
Plantage, der grænser op mod det store 
og særprægede naturområde Søby Måe og 
Vitsø Sø: Gå rundt om søen og nyd det unikke 
fugleliv, der hører til et af Danmarks rigeste. 
Vitsø Mølle er en gammel, fotogen mølle, 
omgivet af ren natur og fugleliv. Hent et kort 
over området på et af øens turistkontorer. 
Ankommer du fra Østersøen i kajak, kan du 
lægge til ved havkajakbroen ved Søby Cam
ping.
På Skjoldnæs kan golfspillere boltre sig på en 
af Nordeuropas mest attraktive seaside golf
baner, beliggende på øens vestligste spids 
og omgivet af vand til næsten alle sider. Det 
gamle fyrtårn, der stadig sender sine blink 
ud over havet om natten, udgør det spek
takulære klubhus.
For lystfiskerne er området et sandt el
dorado. Intet sted finder man flottere 
kyststrækninger og bundforholdene ved 
Skjoldnæs gør spidsen af Ærø til udsøgt 
fiskested. Her er chancerne for at fange en 
rekordstor havørred virkelige til stede. og 
der er næppe noget, der kan sammenlignes 
med solopgang ved Næbbet.

Søby
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Landsbyerne

Landsbyerne på Ærø ligger som perler på 
en snor langs hovedvejen. Kør ind gennem 
landsbygaderne og nyd den uforstyrrede idyl. 
Køer, heste og får græsser på de frodige 
marker, som med diger og levende hegn 
omkranser de små, velholdte huse og gårde. 
Haver med blomster og frugttræer støder op 
til bygaden, og i gadekæret trives ænder og 
andet dyreliv.
Bregninge, Tranderup, Rise, og ommel har 
deres egne smukke kirker, hvor Bregninge 
Kirke er den eneste vejkirke på Ærø, og her 
er der hele sommerperioden guidet rundvis
ning.

Bregninge kendetegnes i øvrigt ved at være 
den anden længste landsby i Danmark, og 
her er samlet en lille perlerække af spæn
dende udflugtsmål. Bl.a. har flere kunstnere 
slået sig ned i byen med galleri og åbne 
værksteder med keramik og smykker. 
Bregninge har en stor anderledes gårdbutik, 
der har åbent hele året. Desuden er der pri
mitive teltpladser ved stranden og mulighed 
for turistridning. Bregninge blev af Land
distrikternes Fællesråd i 2010 udnævnt til den 
første »Blomstrende Landsby« i Danmark.
Følger man Øhavsstien, fra Søby eller Ærøs
købing ender man i et knudepunkt på Vester 

Bregningemark, hvor Ærø Naturpark ligger i 
et af Ærøs smukkeste landskaber.
Vindeballe, Dunkær og ommel har flotte, 
hyggelige kroer. 
De mange landsbyer har deres egen uspole
rede idyl, og Skovby har i tillæg sin egen 
seværdighed, nemlig Skovbystenen. Stenen 
menes at være fra et sted mellem 1100 og 
1400 og blev fundet i 1994, stenen står i dag 
på »Den grønne Trekant«, ved indkørslen til 
byen.
Landsbyen ommel har to hyggelige havne 
– Kleven og Strandbyen – begge stemnings
fyldte, lokale havnemiljøer med små både.

på Ærø
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Årets gang
Den største attraktion på Ærø er naturen i sig 
selv. Kombinationen af blide strandlinjer mod 
Det sydfynske Øhav og mere vilde og forrevne 
kyststrækninger mod Østersøen, med de bøl
gende bakker, de inddæmmede nor og den 
imponerende flora er ganske unik – naturen 
har et nyt ansigt hver dag året rundt!

Klimaet
Det er ikke uden grund, at man kalder øerne 
i Det Sydfynske Øhav for Sydhavsøerne. 
 Klimaet i det Sydfynske er særligt mildt. 
Ærø hører til de steder i Danmark, der er 
begunstiget af flest solskinstimer om året. 
Således er det ikke usædvanligt at finde 
planter i de ærøske haver, der normalt ikke 
burde kunne overleve i Danmark. 
Går man f.eks. en tur langs Molestien i 
Ærøskøbing vil man i byens haver helt sik
kert opdage tropiske planter og blomster og 
bemærke at normale haveplanter oftest ud
vikler en helt bemærkelsesværdig størrelse 
og frodighed.

Foråret
Foråret på Ærø kommer gerne meget plud
seligt. Nærmest som en eksplosion springer 

blomsterne ud og øen forvandler sig til en 
farvesymfoni af blomstrende buske og frugt
træer afbrudt af saftige grønne marker og 
det blå hav. Det er ligesom om øen våg ner af 
vinterdvalen. 
Butikker, cafeer og re stau ranter åbner for 
sæsonen og de første lystbåde og store 
træskibe besøger hav nene. 

Sommeren
Sommeren er den livligste tid på øen. Blom
strende stokroser pynter de gamle huse. 
Det er festivaltid, hvor byer og havne sum
mer af mennesker og musik. Gallerier og 

gårdbutikker holder åbent og overalt møder 
man cyklister, der udforsker øen på to hjul. 
 Badehusene bruges flittigt og der er masser 
af liv på strandene. Kendetegnende for Ærø 
er dog, at man altid kan finde en fredelig 
plads på øen og heller ikke de mange gæster 
på øen kan forstyrre den karakteristiske ro. 

Efteråret
Sidst i september bliver der stille på Ærø. 
Man kan oftest stadigvæk nyde de milde 
dage i haven, ja endda tage sig en dukkert. 
Bla dene skifter farve og æbletræerne bugner 
med frugt. Naturen inviterer til lange gåture 
langs mark og hav. Det er ligesom om roen 
sænker sig over hele øen – man slapper af!

Vinteren
Det opvarmede havvand bevirker, at vin
teren gerne sætter meget sent ind. 
Byerne pyntes op til jul og overalt holdes 
julemar keder, koncerter og mange andre 
spæn dende aktiviteter. 
Der er igen liv i ga derne, man drikker gløgg 
og spiser æble skiver, og den festlige belys
ning gør jule shopping på Ærø til noget helt 
specielt.

på skønne Ærø

Vesterstrand, Ærøskøbing



de ærøske

Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg. 
Det maritime islæt ses tydeligt i flere af kir
kerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en his
torie, som strækker sig tilbage til 1100tallet.
I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier 
afdækket, og her står du ansigt til ansigt 
med svundne tiders kirkekunst og religions
opfattelse. Et særkende ved Rise, Tranderup 
og Bregninge kirker er de runde kirkegårde. 
Se specialbrochure om kirker. Den fås på 
turistbureauet.

Marstal Kirkes klokkespil
»Selv om man ikke kan se klokkerne, er 
det under alle omstændigheder kirken, der 
synger,« sagde en pige en dag om Marstal 
Kirkes klokkespil, og noget er der om 
snakken, for klokkespillet spiller dagligt kl. 9, 
12 og 15 om vinteren og om sommeren også 
kl. 17. Det er et lille indslag i byens lyd, og 
mange stopper op for at høre, om de kender 
melodien. Der har været et mindre klokkespil 
siden 1987, men først i november 2012 

kirker
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MARSTAL KIRKE:
1/41/11 fra solopringning til solnedring
ning.
Aftensang hver tirsdag kl. 19.30
i skolernes sommerferie.

OMMEL KIRKE:
Henvendelse til præst eller kirketjener.

RISE KIRKE:
08.0016.00 – hele året.

ÆRØSKØBING KIRKE:
08.0016.00 – hele året.

TRANDERUP KIRKE:
08.0016.00 – hele året.

BREGNINGE KIRKE:
08.0016.00 – hele året.
Tilbud om rundvisning ved kirkeværter 
hver dag i skolernes sommerferie 
kl. 11.0015.00.

SØBY KIRKE:
08.0016.00 – hele året.

Kirkernes 
åbningstider

Søby Kirke
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kunne et komplet klokkespil med 48 klokker 
indvies takket være en stor donation fra  
A. P. Møllerfonden. Det nye bestod i 34 nye 
klokker og et stokklaver, som gør det muligt 
at spille manuelt på klokkespillet. Det er helt 
naturligt, at Marstal har et klokkespil, for 
det har gennem historien ofte været søfarts
byerne, der havde et sådant byinstrument. 
Kirken ligger midt i byen, så alle får glæde af 
musikken, og vil man have helt ro til at 
lytte, kan man besøge den gamle kirkegård, 
hvis gamle gravsten i høj grad er et besøg 
værd.

Sankt Alberts Kirke
Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt 
Alberts Kirke (oprindeligt opført som fæst

ningsværk). Det genskabte anlæg måler ca. 
60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav 
og et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. 
Dateringen af anlægget formodes at være 
vikingetid omkring år 1000. I 1300tallet om
dannedes anlægget, idet der blev opført en 
betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken 
er afdækket et halvt hundrede grave, hvoraf 
mange er børnegrave. Øvrige fund er bl.a. 
et stort antal mønter, der daterer kirkens 
anvendelsestid fra midten af 1300tallet og 
frem til reformationen i 1536. Herefter blev 
kirken lukket og efterhånden nedbrudt. Bog 
kan købes på Ærø Museum.

Romantikken blomstrer på Ærø.
Hvert år siger mere end 2800 par »ja« til 
hinanden på Ærø. Bryllupperne foregår 
over hele øen, så du kan sagtens få 
fornøjelsen af at komme med til »glo
bryllup«, når du besøger Ærø.

Øens romantiske idyl og charme gør den 
til et oplagt sted at lade sig vie og gifte
fogederne på Ærø tager gerne ud af råd
huset og vier par i den ærøske natur   til 
lands, til vands og sågar i luften.
De mange bryllupper er med til at skabe 
en helt unik stemning på øen og falder 
du ikke over et bryllup ved Skjoldnæs 
Fyr, på Vestre Strand, på Eriks Hale, så 
er du næsten garanteret at møde glade 
nygifte i bybilledet.

De mange bryllupper er en succeshisto
rie og er med til at holde gang i hjulene 
på øen  også i de »stille« måneder. 
Historien om bryllupsøen Ærø er blevet 
fortalt i flere internationale medier, 
ligesom dansk TV i efteråret 2015 sendte 
programserien »Business på Bryllups
øen«.
En stor del af parrene er udenlandske, 
flere par har forskellige nationaliteter og 
mange LGBTpar har også benyttet sig 
af muligheden for at blive viet på Ærø. 
Nogen par kommer alene, andre har 
mange bryllupsgæster med og kombi
nerer bryllupsfest og ferie på øen.
Alt sammen er det med til at skabe stor 
variation og øen har en lang række bryl
lupsbureauer, som står klar til at hjælpe 

parrene med alt fra papirarbejdet til 
knaphulsblomst og kage, for at sikre 
at hvert par får præcist det bryllup, de 
ønsker sig.
På www.ærø.dk kan du finde mere infor
mation omkring bryllup på Ærø.

Bryllupsøen Ærø

Sankt Alberts Kirke

Marstal Kirke

Tranderup Kirke
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i det åbne land
Skjoldnæs Fyr og Næbbet
På nordspidsen af Ærø står et af landets 
smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev 
bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund 
bygning opført i granit.
En trappe med 57 trin fører op til vagtrum
met. Lanternen er fyrtårnets centrale del 
og er ualmindelig velholdt og fuldstændig 
intakt fra fyrets opførelse. Fra rundgangen 
øverst på tårnet har man i klart vejr en 
storslået udsigt over Østersøen, Lillebælt 
og Det sydfynske Øhav. Mod syd skimtes 
Tyskland. Mod vest ligger Als, og mod nord 
ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med Fåborg og 
Svanninge Bakker i baggrunden.
At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks mest 
imponerende fyrtårne har en forklaring. Efter 
nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig blev 
Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen 
fortæller, at man derfor ville bygge et impo
nerende fyr, der kunne ses helt til Kiel som 

en hilsen til vore tabte venner og familie.
Der er adgang til fyret fra solopgang til 
solnedgang mod en beskeden entré. om
kring fyret har man anlagt en af Europas 
smukkest beliggende seaside golfbaner. 
Det spændende naturområde »Næbbet« 
strækker sig 300 meter ud fra den lave klint 
på nordsiden mod Det sydfynske Øhav. 
Biologisk set er det et af Ærøs vigtigste og 
mest interessante områder for fugle og 
planteinteresserede med stor rekreativ 
værdi. Samtidigt regnes det for et af de store 
lystfiskereldoradoer i Fyns Amt.
Næbbets landskab, der består af aflejringer, 
lå ubeskadiget indtil man omkring 1890 
byggede Kielerkanalen. Da begyndte man her 
på råstofudvindingen, og efter 2. verdenskrig 
blev der brug for materialer til genopbygning 
af de nordtyske byer. Store gravemaskiner 
ændrede i løbet af ganske få år stedet til et 
næsten goldt månelandskab med masser af 

På opdagelse

Skjoldnæs Fyr

Næbbet
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kratere, der fyldtes med vand. Først omkring 
1975 blev grusgravningen forbudt. Sådan 
opstod nye biotoper. Blishøns, svaner, ænder 
og vadefugle raster, fouragerer og yngler i 
stigende takt. og dagligt ses store flokke af 
rastende skarver, som står yderst på Næb
spidsen og med udbredte vinger tørrer fjer
dragten. Selv den sjældne lille dværgterne er 
blevet observeret på Næbbet.
Plantevæksten er præget af den saltholdige 
bund og domineres af græsser, halvgræsser 
og star. Langs strandvolden ses store klynger 
af strandkål, og længst væk fra havet ses 
et større område dækket af rød hestehov. 
Almindelige strandplanter som strandsen
nep, arve, gåsefod, ræddike og mælde ses 
spredt langs kystlinien. og her vokser også 
den fredede strandmandstro. Småbuske 
og dværgtræer som pil og hvidtjørn langs 
skrænterne og voldene ved vandhullerne 
nær land er med til at camouflere en del af 
de skader, der er sket mod naturen. 
Ved vandhullerne finder man også tagrør og 
dunhammer.

Borgen (Bården)
Den imponerende borg ved Søbygaard er op
ført af kong Niels i perioden 11101134 som 
værn mod Vendernes plyndren og nedlagt i 
perioden 12501275. Placeringen var ideel, 
idet man havde en fremragende udsigt ud 
over havet og nærområdet. I 1788 gjorde 
man det første forsøg på at indvinde land. 
Man opkastede en jordvold hele vejen rundt 
om Vitsø, og gravede en kanal på den ud

vendige side af volden. Kanalen skulle tage 
overfladevandet fra det omgivende terræn 
og føre det direkte ud i havet. Det var en af 
de første inddæmninger i Danmark og man 
tørlagde 11 hektar.
Begstrup skriver i 1805 i sin bog »oecono
miske Annaler« »Man har i mange år, og kun 
med mådelig held, søgt at udtørre Vitsø. Nu 
går det bedre, omtrent 40 tønder land er 
udtørret, og noget lidet deraf bragt under 
ploven«.
I årene 186869 opførte man en dæmning 
langs med kysten, med en kerne af ler og 
1871 er Vitsø tørlagt.
Året efter er arbejdet ødelagt, da storm
floden brød gennem diget og oversvøm
mede alt på ny. Først i 1964 foretog man 
en effektiv afvanding. Mange af de sjældne 
engplanter forsvandt da man begyndte at 
dyrke jorden og manglende kvæggræsning 
førte til ny vegetation. Vitsø var oprindelig 
en fjordarm med strandenge i kanten, som 
havde direkte forbindelse til havet.
I jorden finder man muslingeskaller der 
fortæller, at her var der tidligere havbund. 
Havstrømningerne aflejrede i tidens løb et 
større strandvoldssystem langs kysten, så 
noret blev til en sø. Grus og sten fra strand
voldene blev brugt til veje og til byggeri.
Efter at der i 1964 blev installeret elektrisk 
pumpe, blev det muligt at afvande området 
i en sådan grad, at jorden kunne opdyrkes. 
I 2009 blev der etableret et stort sammen
hængende naturområde på 150 hektar med 
en ny ca. 52 hektar stor sø omgivet af strand

enge og ferske enge. I søen er der anlagt 
3 fugleøer for at beskytte ynglende fugle 
mod rovdyr. Hovedparten af området ejes af 
Aage V. Jensens Naturfond, og det er fredet. 
Fra Ppladsen ved Søbygaard og Ppladsen i 
Vorbjerg Skov, som er ejet af Naturstyrelsen, 
kan man følge trampestier rundt om søen. 
Nogle af stierne indgår i det sammenhæn
gende stisystem, Øhavsstien, som er tydeligt 
afmærket med blå skilte på træpæle.

Voderup Klint – en national seværdighed
Et af de mest oplagte steder at lægge vejen 
forbi på Ærø er Voderup Klint ud mod kysten 
ved Østersøen. Et enestående landskab åben
barer sig foran en, når man træder ud på den 
33 meter høje øverste terrasse, hvor den ene 
afløser den næste på vejen ned mod stran
den. Klinten består af mange, nogle af dem 
over hundrede meter lange skredterrasser, 
der som kæmpemæssige trappetrin forbinder 
havet og øen. Udskridningerne i terrasser 
skyldes de jordlag, som klinterne er opbygget 
af. Fra stranden ved foden af klinterne 
kan man se de lerlag, der er aflejret under 
den sidste mellemistid. Leret er så fint og 
plastisk, at vand ikke kan trænge igennem. 
ovenover leret er der, i slutningen af den 
sidste istid, aflejret et gigantisk sandlag. Hvis 
nedbøren er stor flere år i træk, bliver dette 
30 meter tykke sandlag så tungt, at leret, det 
hviler på, kommer til at fungere som et glide
plan for de overliggende lag. Med års mel
lemrum sker det, at store landskabsblokke, 
på op til flere hundrede meters længde, 

Vitsø
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skrider i én rolig bevægelse ned mod havet. 
og det er denne kombination af jordlag, der 
har skabt et landskab i særklasse og gjort Vo
derup Klint til en national seværdighed.
Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger 
sydligt og med lidt flere solskinstimer end 
normalt i Danmark, betyder, at gennemsnits
temperaturen her ligger noget over resten 
af landets. oveni kommer klintens orien
tering mod syd. Det giver stedet optimale 
betingelser for et rigt og varieret dyre og 
planteliv. Voderup Klint er fredet og som 
hele Voderup under ét, udpeget til at være 
et internationalt naturbeskyttet område 
under Natura2000ordningen. For eksempel 
kan man være heldig at opleve klokkefrøens 
kvækken i maj og juli måned, hvor også 
orkidéen Plettet Maj Gøgeurt trives i de våd
områder, som er at finde hist og her.
Pak en frokostkurv og gå en tur hen langs en 

af terrasserne. Eller vælg timerne før solned
gang, hvor havet ligger som et spejl af sølv. 
Man behøver ikke at gå særligt langt før 
man har en plet helt for sig selv. og det vel 
og mærke i noget af Danmarks smukkeste 
natur, man absolut ikke må snyde sig selv 
for at opleve. Besøg klinten på egen hånd 
eller grib muligheden for en guidet tur, se 
program på denne side til venstre.

Gråsten Nor som besøgsmål
Ærø var indtil 1856 egentlig 2 øer, der blev 
forbundet af en 3 m stenrevle, et såkaldt 
»Drej«.
Mellem de 2 øer, VestÆrø og LilleÆrø, var 
et stort, fladvandet farvand, Gråsten Nor, 
der var opkaldt efter den store hertugelige 
gård, der lå på den vestlige ende af Drejet. 
I 1856 blev der bygget en dæmning mellem 
de to øer i norets nordlige ende mellem 
Kragnæs og Grønnæs. Det var øens læge, dr. 
Biering, der stod for projektet, og ved hjælp 
af 2 pumpemøller var hele området tørlagt i 
løbet af 24 år.
Planen var at anvende det nyvundne land 
til græsning og marker, og det blev til mere 
end 700 tønder land nyt landbrugsområde. 
Det blev især høslæt og græsningen, der fik 
betydning og som stadig er hovedfunktionen 
med området. Det er det største sammen
hængende engareal i det fynske område.
Gråsten Nor er et besøg værd for natur  
inte resserede. Græsningsengene byder på et 
stort antal dyr og planter med stor forskel
lighed efter hvilken årstid man kommer. om 
vinteren er vandhullerne og havet fristed 
for mange danske arter af andefugle. Når 
foråret og yngletiden kommer, bliver flere 
af dem i området, og på dette tidspunkt får 
de besøg af en variation af vadefugle der er STRANDSAFARI på Eriks Hale

Mangfoldigheden i hvad strandens 
spisekammer byder på vil være en 
overraskelse for de fleste. På denne 
formiddagstur lader vi smagsløgene 
udfordre af mange forskellige urter og 
vil forstå, hvorfor den nordiske mad
kultur har opnået international aner
kendelse ved sit fokus på det lokale 
islæt. Lad dig inspirere til nye retter og 
en brug af råvarer, som generationer 
før os som en selvfølge har kendt til og 
har høstet langs strandene  en viden, 
som i dag er gået i glemmebogen.
Tid: kl. 10:00
Dage: alle tirsdage og fredage i ugerne 
28 til 31.
Turens længde: op til 2 timer
Mødested: Ppladsen v. Eriks Hale, for 
enden af Østersøvej, Marstal
Pris: kr. 80, (børn op til 15 år er gratis)
Der guides på dansk.
Se mere på www.naturgejst.dk

VODERUP KLINT 
– en national seværdighed
Voderup Klints skredterrasser danner 
på et tre kilometer stræk langs Ærøs 
vestkyst et enestående smukt land
skab. Hør om hvordan terrasserne er 
blevet til, og se hvorfor jordlagene 
fortsat skrider ud mod havet. Klinten 
blev fredet i 1957, og her findes stadig
væk et meget rigt plante og dyreliv, 
som ellers de fleste steder er forsvun
det. Vi kommer tæt på en række natur
elementer der sætter eftertrykkeligt 
fut i sanserne.
Tid: kl. 10:00
Dage: alle torsdage i ugerne 28 til 31
Turens varighed: op til 2 timer
Mødested: Ppladsen v. Voderup Klint, 
Voderup
Pris: kr. 80, (børn op til 12 år er gratis)
Der guides på dansk.

Guidede ture i den 
ærøske natur

Voderup Klinter

Voderup Klinter
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overalt på Ærø findes spændende old
tidsspor. Kæmpehøje, jættestuer og 
stendysser vidner om vore forfædres 
tilstedeværelse gennem mere end ti
tusinde år. Af nyere historie er specielt 
tiden under hertugdømmerne interes
sant. Perioden strakte sig fra 1300tallet 
og frem til 1864, og undervejs var Ærø 
henholdsvis samlet og delt i en række 
enklaver. 

Ærø lå uden for det danske kongeriges 
toldmure, og der var skabt grundlag for 
et blomstrende smugleri, som var leve
vejen for en lang række ærøboer.
I 1750 samles Ærø til én administrativ 
enhed. En mindesten ved olde Mølle 
markerer samlingen. 
Ved denne samling tog man af praktiske 
hensyn den gamle Jyske Lov fra 1241 i 
anvendelse, og den dag i dag er visse 
af bestemmelserne i loven fortsat gæl
dende på Ærø.
Af nutidshistorie er kampen for overle
velse som udkantsområde et af de vigtig
ste elementer. Ærøboernes sammenhold 
i denne henseende kom specielt tydeligt 
til udtryk i år 2000, hvor en folkebevæ
gelse fik reddet Marstal Navigations
skole fra lukning.

Ærøs fortid og historie

på vej nord på og her har et af deres vigtige 
fourageringssteder. Nogle af dem bliver som
meren over. Det gælder bl.a. vibe og strand
skade, men også stor regnspove er en hyppig 
gæst. Nogle år kan man tillige først på nat
ten være heldig at høre den lille hønsefugl 
engsnarren på de vidtstrakte græsningsenge. 
Langs kanten til noret vil man om foråret 
og forsommeren kunne opleve en koncert 
af kvidrende og syngende sangfugle i krat, 
hegn og småskove. Mangfoldigheden er 
stor. Af rovfugle ses bl.a. tårnfalken, der har 
rugekasse på hangaren ved flyvepladsen, 
musvågen og ind imellem er også rørhøgen 
gæst i området. 
Af planterne er den smukke og fredede maj

gøgeurt nok den mest iøjnefaldende. Den 
findes mange steder spredt i området, men 
specielt på en eng mellem Norvejen og Drej
skoven er den uhyre talrig. Der er på bare 
1 ha en bestand på mere end 75.000 blom
strende eksemplarer, – formentlig landets 
største samlede bestand af majgøgeurt. 
Den blomstrer i sidste halvdel af maj. En 
anden sjælden plante er den udrydnings
truede engensian der er en lille sart plante, 
der kan findes nær Ppladsen ved flyve
pladsen. Den er omfattet af internationale 
beskyttelsesbestemmelser, men derfor kan 
man jo godt nyde synet af den og tage et 
foto af den. Den blomstrer så sent som fra 
midten af august og til sidst i september.

området ved parkeringspladsen på flyve
pladsen er i det hele taget særdeles artsrigt. 
Man kan inden for 50 x 50 m finde over 20 
forskellige græsarter, og man kan finde bl.a. 
øjentrøst, tusindgylden, knudefirling, vild 
hør, hundesalat, markrødtop, jordbærkløver 
og trævlekrone. 
Der er i noret afmærket en vandrersti på ca. 
8 km længde. Man behøver naturligvis ikke 
at gå hele turen rundt, og der er flere steder 
man kan starte. Mange starter ved flyveplad
sen, andre fra Ppladsen ved toiletbygningen 
på Drejet. Her er der opsat informations
tavler på bygningen ligesom der er anbragt 
en gul kasse med foldere der informerer om 
turen.

Øen Birkholm ligger midt i Det syd
fynske Øhav. Øen er blot 96 ha stor 
og ganske flad – Birkholms højeste 
punkt hæver sig således kun 1,8 meter 
over havet. Øen er præget af smukke, 
gamle gårde, badestrande og gode 
fiskemuligheder. Birkholm er en af 
de mindste beboede danske småøer. 
Birkholm hører under Ærø Kommune. 
Birkholm besejles to gange dagligt fra 
Marstal med en  moderne postbåd.
Af hensyn til digerne og vildtet, henstil
les det til besøgende på øen at holde 
sig på veje og stier og være opmærk
somme på, at hunde bør holdes i snor.
For sejlplan og mere info se 
www.birkholmbeboerforening.dk

BirkholmGråsten Nor
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energi-ø

Ærø Kommune har vedtaget et mål om, at 
øen inden 2025 skal være selvforsynende 
med vedvarende energi og Co2neutral. 
I forvejen er Ærø så langt fremme med 
bæredygtig energi, at den bliver betragtet 
som en af de førende vedvarende energiøer.
 
Fjernvarme baseret på sol og biomasse
Øen har knapt 7 m2 solfangere opstillet per 
indbygger til at dække en del af fjernvarme
forbruget. Det er formentlig verdensrekord. 
Resten af fjernvarmen kommer fra træ og 
halm, som er Co2fri.

Marstal Fjernvarmes solvarmeanlæg er 
blandt Danmarks største med i alt 33.365 
m2 solfangerareal. Solvarmeanlægget dæk
ker cirka 55 procent af fjernvarmebehovet 
i Marstal, ommel og Græsvænge. Det kan 
lade sig gøre ved at solen om sommeren 
opvarmer vandet i tre varmtvandslagre, som 
bliver brugt, når fyringssæsonen begynder 
om efteråret. Varmtvandslagrene omfatter 
en ståltank på 2.100 m3, et damvarmelager 
på 75.000 m3. Den del af varmebehovet, der 
ikke kan dækkes af solen, fremstilles af et 4 
MW træflisfyr og en 1,5 MW varmepumpe. 
Ærøskøbing Fjernvarme er baseret på 
100 procent vedvarende energikilder. 
Solvarmeanlægget er på 7.000 m2 og kan 
dække omkring 23 procent af fjernvarmebe
hovet i Ærøskøbing. Den resterende varme 
produceres af en halmkedel (3,2 MW) samt 
en træpillekedel (800 KW). 

Rise Fjernvarme er et fuldautomatisk anlæg 
baseret på 100 procent vedvarende energi
kilder. Solvarmeanlægget på 3.600 m2 med et 
ståltanklager på 4.000 m3 dækker 50 procent 
af fjernvarmebehovet. Den resterende varme 
produceres af en træpillekedel (800 KW).
 
Selvforsynende med vindmøllestrøm
Siden 1980’erne har vindmøllerne indtaget 
en central plads i brugen af vedvarende en
ergi på Ærø. Allerede i 1985 blev Danmarks 
dengang største vindmøllepark opført på 
Ærø, hvor der blev opstillet 11 vindmøller på 
hver 55 KW på Risemark. Disse møller blev 
sammen med seks andre ældre vindmøller 
taget ned i 2002, hvor de blev erstattet af tre 
store møller på hver 2 MW. I 2011 kom der 
yderligere tre møller op på hver 2 MW, og i 
dag producerer øens seks store vindmøller 
på årsbasis mere elektricitet, end der bliver 
brugt på Ærø. 
Et særkende for de ærøske vindmøller er, at 
de er ejet og drevet af lokale vindmøllelaug. 
Møllerne er ejet af omkring 650 lokale an
delshavere, svarende til at knapt 10 procent 
af øens befolkning er medejere. 

Elfærge
Ærø Kommune og en række lokale og eu
ropæiske partnere har modtaget EUtilskud 
til et elfærgeprojekt, Eferry. Fra sommeren 
2017 vil ruten mellem Søby Ærø og Fynshav 
på Als blive betjent af en 100% eldrevet 
færge. 

Søvarme ved Søbygaard
Voldgraven og søen ved herregårdsanlægget 
Søbygaard er blevet genetableret og i den 
forbindelse har man anlagt et søvarmean
læg, så nogle af bygningerne kan opvarmes 
ved hjælp af energieffektive varmepumper. 
Inden vandstanden begyndte at stige, blev 
der i sommeren 2014 udlagt 7,2 km slanger 
oven på jorden, som nu er søens bund. An
lægget virker som et jordvarmeanlæg, blot 
er det mere effektivt, fordi det kan hente 
energi fra varmen i søens vand. 

Priser og anerkendelser
Initiativerne på øen har opnået en række 
priser og anerkendelser. I 2000 modtog øen 
den danske hæderspris Danmarks Solby. 
I 2001 vandt øen den internationale 
pris  Energy Globe 2001 og EU’s pris for 
bæredygtige samfund, Best Renewable 
 Energy Partnership in Isolated Communities. 
Ærø er udvalgt som foregangskommune til 
en grøn superpulje i 20142015 under Klima, 
Energi og Bygningsministeriet.
 
Information og energicykelrute
For at udvikle øen som en bæredygtig 
energiØ, har Ærø Kommune et udvalg for 
Bæredygtig Energi. På turistkontoret og 
andre steder kan man få en gratis brochure, 
som viser, hvordan man kan cykle rundt og 
opleve øens vedvarende energianlæg. Vel
kommen og god tur!

Bæredygtig
Marstal Solvarmeanlæg
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i det sydfynske øhav
Ønsker man en aktiv ferie med masser af 
motion, frisk luft i smukke omgivelser med 
fantastiske udsyn til Det sydfynske Øhav og 
Østersøen er Ærø lige sagen. Øen er stor og 
varieret nok til at give udfordringer for selv 
kræsne vandrere og lille nok til at kunne 
gennemtraves til fods på en lille uge. Men 
har du blot en enkelt dag eller nogen få 
timer til din rådighed, er der også et utal af 
muligheder.Her er et uddrag af de oplevelser 
der venter den vandrende gæst:

Øhavsstien
Den 200 km lange Øhavssti tager sin be
gyndelse i Søby på Ærø og slutter i Falsled 
på Sydvestfyn. Stien omkranser det smukke 
Sydfynske Øhav, og Ærø kan lokke med 36 
pragtfulde kilometer af denne natursti. 
Fra sit udgangspunkt i Søby går stien gen
nem Vitsø og videre forbi det historiske 
voldanlæg ved Søbygaard. Derfra forløber 
stien i kuperet terræn gennem Ærø Natur
park og fortsætter over Borgnæs til det idyl
liske Ærøskøbing. Fra Ærøskøbing fortsætter 
stien langs vandet inden den snor sig op over 
bakkerne ved Stokkeby, derfra videre af hi
storiske stier til Lille Rise ned gennem mosen 
og videre ud i Gråsten Nor. Den sidste del af 
turen forløber gennem Kragnæs videre af en 

gammel kirkesti forbi ommel Kirke og slutter 
i skipperbyen Marstal.

Ærø Naturpark
Ærø Naturpark er stiftet af 3 private lodsejere 
og Ærø Kommune og er nu under forvandling 
fra dyrket jord til oprdindeligt naturligt om
råde, hvor køer og heste sørger for nødvendig 
afgræsning. Nyd det varierende fugleliv og 
lyden af de sjældne klokkefrøer. området er 
indhegnet, men der er en klart markeret sti 
med indgange til området. Da stort set alle 
spor og vandrerruter på Ærø går over privat 
ejendom indskærpes pligten til at holde hunde 
i snor og ikke efterlade affald af nogen slags.

Vitsø og Søbygaard
Med udgangspunkt ved Laaddenbjerg Plan
tage lige udenfor Søby går der en herlig 
vandrersti gennem det inddæmmede om
råde Vitsø videre til hertug Hans’ jagtslot 
Søbygaard med det imponerende voldanlæg. 
Nyd om foråret de mange rugende grågæs 
og andre fugle i det inddæmmede område, 
gå en tur ned til stranden og nyd udsigten 
over Østersøen til Als og Tyskland.

Sporet ved Gråsten Nor
Den afmærkede vandrerrute er 8 km lang 

og fører vandreren gennem det største 
sammenhængende engareal i det fynske 
område. Gråsten Nor er et inddæmmet hav
område der nu giver basis for en varieret 
og spændende natur. Her finder man om 
foråret mere end 75.000 af den fredede maj
gøgeurt, her ses både springfrø og grøn frø 
og her er hundrede af ynglende fugle. Både 
forår og efterår er noret en vigtig rasteplads 
for utallige trækfugle.

Sporet ved Gravendal
Sporet ved Gravendal har samme udgangs
punkt som Sporet ved Gråsten Nor. Dette 
spor er en både naturmæssig og historisk 
oplevelse, der bringer vandreren langs med 
Vejsnæs høje klinter, forbi Skt. Alberts kirke
ruin og op til oldtidsmindet på Lindsbjerg, 
hvorfra man har en storslået udsigt over 
Marstal Bugt til Langeland. Sporet går forbi 
en af Ærøs mest markante landejendomme, 
Gravendal, der er en udstykning fra det her
tugelige Graasten.
På Turistkontoret fås kort og yderligere infor
mationer, også om hvordan vandrerturene 
kan kombineres med de gratis busser på Ærø. 
Vi er også behjælpelige med tips om gode 
overnatnings og spisesteder beliggende på 
og i nærheden af de forskellige vandrerruter.

Vandrerøen
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Windsurfing og Kitesurfing
Ærø byder hele året rundt på fremragende 
muligheder for windsurfere uanset om man 
er garvet eller nybegynder. Der er aldrig 
langt til et egnet surfsted. Kitesurfere finder 
gode betingelser både i Det Lille Hav ved 
Eriks Hale i Marstal samt ved Uhrehoved i 
Ærøskøbing.

Havkajak
At sejle havkajak i Det sydfynske Øhav er 
en helt særlig oplevelse. Her finder du et 
af Danmarks mest attraktive farvand, hvor 
øhavets mange øer og holme indbyder til 
eventyr i havkajak. Havkajak Center Marstal 
arrangerer dags og ugekurser, hvor du intro
duceres til havkajakken og tages på guidede 
ture ud i Øhavet. 
Se mere på www.havkajakcentermarstal.dk
Der er også mulighed for at leje en havkajak 
og tage ud på egen hånd. 

På www.kajakudlejningen.dk kan du bestille  
kajakker, leveret hvor på øen det passer dig.

Cykling
Ærø er som skabt til cykelferie. Landskabet 
er varieret og øen har en passende stør
relse, så afstandene aldrig bliver for lange. 
Cykelruterne 90, 91 og 92 snor sig 60 km 
langs med Ærøs kyster, og man bjergtages 
af de storslåede panoramaer, der åbenbares 
undervejs. 
Stop op ved de små vejboder, hvor man kan 
forsyne sig med det, Ærøs natur frembringer 
eller kig indenfor i de mange gallerier rundt 
omkring på øen. Detaljeret cykelkort kan 
købes på turistbureauerne.
I sommeren 2012 åbnede »Nevrestien«, 
en cykel og vandrersti, mellem Marstal og 
Ærøskøbing. Ruten er uden stigninger og 
man har derfor rig mulighed for at nyde Det 
sydfynske Øhav til den ene side og marker, 

ud i naturen
og hold en aktiv ferie
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kornblomster og skøn natur til den anden 
side. På Turistkontoret samt www.ærø.dk 
kan du købe cykelkort og bøger med i alt 10 
forskellige cykeloplevelser på kryds og tværs 
af øen. Rutebeskrivelser krydret med gode 
historier om de steder, turene kommer forbi.
På www.ærøtours.dk kan du købe »cykelpak
ker« komplet med færgebillet, cykelleje, 
rutebeskrivelse og frokostpakke. Den lokale 
cykelklub byder også gerne gæsteryttere vel
kommen på deres træningsture rundt på øen. 
Du finder tiderne på www.flyingheroes.dk

Segway
Du kan også opleve Ærø fra en Segway og 
give dig selv en sjov, anderledes og ene
stående oplevelse.
I det smukke landskab omkring Vitsø, midt i 
noget af øens mest unikke natur, finder du 
Danmarks længste naturbane. Segway Ærø 
arrangerer også guidede segway ture med 
udgangspunkt fra Ærøskøbing og Marstal. 
Her kan du opleve både byog strandkørsel 
sammen med en rutineret guide.
Se datoer på begivenhedskalenderen eller 
læs mere på  www.vitsoehus.dk 

Lystfiskeri
Ærø giver med sine varierede kyster og 80 
km kystlinje gode betingelser for lystfiskeri 

efter havørred, torsk, hornfisk og fladfisk. 
Øen byder på en smuk og afvekslende natur 
med masser af plads til lystfiskeren. For Ærøs 
vedkommende er det svært at fremhæve den 
ene plads frem for den anden, da det en stor 
del af året er muligt at fiske overalt fra kys
terne. For eksempel er Ærøs  sydvestlige side 
faktisk en lang fiskeplads kun afbrudt af større 
eller mindre sandområder. Ærø Sportsfisker
forening har hvert år siden 1979 udsat 1 og 
2års havørreder direkte fra kysten. Disse 
udsætninger er medvirkende til det nu meget 
fine kystfiskeri efter havørred, som finder 
sted på Ærø. På turistbureauet kan man er

hverve bogen »117 fine fynske fiske pladser«, 
samt det lovpligtige fisketegn – som også 
kan købes online på www.fisketegn.dk.

Friluftsliv
På Ærø er der masser af muligheder for at 
opleve det traditionelle nordiske friluftsliv, 
hvor roen, fordybelsen og kontakten med sig 
selv og naturen er i centrum. 
LEVINATUR kan sammensætte oplevelser og 
kurser, der passer til dine ønsker og behov, 
ligesom man tilbyder vildmarksbad og 
tøndesauna frit opstillet på hele øen.
For priser mm. Se www.levinatur.dk

Er du til overnatning i det fri, så er der på Ærø 
rig mulighed for primitiv overnatning på telt
pladser eller i shelters. I listen nedenfor finder 
du en oversigt over Ærøs shelters og primitive 
teltpladser

Dette er teltpladser, normalt uden adgang til 
bad. Kun for cyklister og vandrere, der selv med
bringer telt.

Ulveholm
Øster Bregningemark 19
5970 Ærøskøbing
Adm. Ærøskøbing Kommune
Tlf. 63 52 50 00

Voderup overnatningsplads
Voderup (Mellem Voderup 31 og 33)
5970 Ærøskøbing
Adm. Fyns Statsskovdistrikt
Tlf. 62 65 17 77
Følg skiltene fra cykelrute 91
Nærmeste adresse med faciliteter: 
Voderup 35B

Lille Rise overnatningsplads
Lille Rise Skov
Tilkørsel fra Ellemosevej
5970 Ærøskøbing
Adm. Fyns Statsskovdistrikt
Tlf. 62 65 17 77
Nærmeste adresse med faciliteter: 
Frydendal 18

Birkholm
Gustav Jensen
Birkholm 17
Tlf. 28 97 85 77
Teltpladsen ligger th. for havnen.

Kleven Havn
Klevenvej 9
ommel
5960 Marstal
Tlf. 61 74 73 56
Nybygget bad/toiletbygning ved teltpladsen. 
(2 shelters ved Ærøgården)

Anker Pedersen
Havnevejen 2
5985 Søby
Tlf. 40 33 91 14
Mail: ankerp@gmail.com

Teltplads ved Vråvejen, Ærøskøbing
Borgnæsdal
Øsemarksvej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 21 22
Mail: metteolaf@mail.tele.dk

Helene Jedzini
Løkken 5
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 24 15
Stedet har 2 shelters, bænkeborde, bålplads, 
plads til telte og heste og adgang til vand og 
toilet.

Kragnæs
Færgegårdsvej 13
Kragnæs
5960 Marstal
Tlf. 27 20 18 12

Ærø Teltplads
Vesterskovsvej 16
5960 Marstal
Tlf. 24 44 14 50
Mail: friborg5@hotmail.com
Hjemmeside: www.aeroeteltplads.dk
Mulighed for at benytte vaskemaskine, tørre
tumbler og brusebad. Mulighed for at bestille 
morgenmad.

Skovby (Skåret):
Nederste Skovbymark (sti mod stranden)
5985 Søby
1 shelters, 5 sovepladser
www.bookenshelter.dk 

Voderup (Vesteraas)
Voderup 41
5970 Ærøskøbing
2 shelters, 9 sovepladser
www.bookenshelter.dk 

Sjoen
Tilkørsel via Østersøvej (Dunkærmark)
5970 Ærøskøbing
2 shelters, 9 sovepladser
www.bookenshelter.dk

Primitive teltpladser
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Golf på Ærø
Golfbanen har en helt unik beliggenhed, ved 
Skjoldnæs Fyr, omkranset af hav på 3 sider.
Der er havudsigt fra samtlige greens, og 
banen er dermed den eneste af sin art i Dan
mark. En seasidebane, som man ellers skal 
til Skotland eller Irland for at opleve.
Udsigten er enestående, og man må ofte 
stoppe op og glæde sig over, at der blev 
givet dispensation til at anlægge en kystnær 
golfbane netop her. 
Især om sommeren er der et mylder af sejl
skibe i Østersøen og Det sydfynske Øhav, 
på vej rundt om Skjoldnæs Fyr, som tager 
pusten fra de fleste golfspillere.
Skibene er ofte så tæt på banen, at man kan 
høre snakken ombord, hvis der er vindstille.
En runde på banen er en helt speciel ople
velse, som man bør unde sig selv, og rigtig 
mange gæstespillere vender tilbage igen 

og igen. De første 9 huller løber på sydsiden 
af Ærø, og de sidste 9 huller løber bag om 
Skjoldnæs Fyr, på nordspidsen af øen. Ud
fordringerne er mange, både ud og hjem, og 
især når det blæser. Man skal også tage sig i 
agt for de mange fredede diger, men banen 
er med omtanke overkommelig at spille. 
Banen er ikke fysisk krævende.
Glæden ved at spille golf på Ærø, starter 
allerede på den smukke tur ud til Skjoldnæs 
Fyr, der står som et markant vartegn for 
golfbanen. Golfklubben har klubhus i den 
charmerende gamle fyrmesterbolig.
Banen er åben alle dage fra solopgang til 
solnedgang. Se mere på www. aeroegolf.dk.

Legepladser
På Ærø findes der flere gode legepladser til 
både store og små legebørn. Ved lystbåde
havnene i både Søby, Marstal og Ærøskøbing 

er der i forbindelse med de rekreative om
råder gode legepladser, der appellerer  til 
børn i alle aldersgrupper. Legepladserne har 
et maritimt islæt, så der f.eks. på havnen 
i Marstal kan leges i en stor ophængt 
fiskeruse, udover de mere almindelige 
legeredskaber som gynge, vippe, svævebane 
mm. Legepladserne er gode udflugtsmål for 
hele familien med gode muligheder for at 
nyde den medbragte mad eller grille.

Skonnerten FYLLA
– En oplevelse for livet
Fylla har plads til 43 gæster, hvoraf 28 kan 
overnatte. Fylla er en smuk og velholdt 
tremastet skonnert. Skonnerten Fylla er et 
undervisningsskib, og sejler, i det tidlige 
forår og sene efterår, med studerende fra 
Marstal Navigationskole, HF Søfart. Ser du 
Fylla i maj, juni eller august, september, sej
ler de højst sandsynligt med lejrskoleelever. 
På skonnerten Fylla gøres der meget ud af at 
gæsterne skal være med til at sejle. I som
merperioden er Fylla især lejet ud til insti
tutioner og foreninger, som vægter læring, 
fællesskab og kulturarv højt. Private kan 
også leje Skonnerten Fylla, både på time, 
dags og ugebasis. I kan læse mere om Fylla 
på www.skonnertenfylla.dk
Fylla er bygget i 1922 og har en lang historie 
bag sig i Nord og Østersøen og som fryseskib 
på Grønland, med enkelte afstikkere til 
Canada. Skonnerten Fylla drives af Rederiet 
Fylla, som er en del Det Gamle Værft på 
Ærøskøbing Havn. 
Det Gamle Værft har mange forskellige ar
rangementer i løbet af året. Se mere på 
www.detgamlevaerft.dk eller
www.skonnertenfylla.dk

Hvis der er én ting, som både gæster og 
lokale nyder i fulde drag, så er det den 
gratis bus på Ærø. 
Som udgangspunkt kører bussen én gang 
i timen, igennem smukke landskaber og 
idylliske landsbyer.

Bussen kører henholdsvis fra Ærøs købing 
til Marstal igennem landsbyerne Lille og 
Store Rise. Tirsdage og fredage er der to 
afgange til de autentiske fiskerlandsbyer 
ommel og Kragnæs. og fra Ærøskøbing til 
Søby, med stop ved Stokkeby Landevej, 
olde Mølle – og igennem landsbyerne 
Tranderup, Vindeballe, Bregninge og 
Leby. I juni, juli og august kører bussen 
også igennem den hyggelige landsby 
Skovby.

Busplanen hænger godt sammen med 
færgernes ankomst og afgang. Men 
kommer du med den sene færge, skal 
du dog give styrmanden besked, hvis du 
skal videre med bus efter ankomst. Den 
gratis bus giver mulighed for at hoppe 
på og af bussen, som man lyster lige så 
ofte det nu passer én – og det under hele 
opholdet på Ærø. Dette betyder, at du 

roligt kan købe ophold uden for de store 
byer, fordi der sikkert er et busstoppested 
lige i nærheden. Men husk at spørge dit 
overnatningssted eller på turistkontoret. 
ordningen gør endvidere, at når du skal 
planlægge en vandretur eller en cykeltur, 
kan start eller slutsted tilpasses bussens 
rute. og ja, bussen tager cykler med i det 
omfang, der er plads og tid. Det kan jo 
være, at Ærøs alper har været en tand for 
udfordrende eller at du bare har lyst til at 
tage bussen ud og cyklen hjem.
ordningen giver nemlig både ro og gode 
oplevelser.

Du kan finde busplan til rute 790 og 791 
på www.fynbus.dk eller på 
www.ærø.dk

Gratis bus

Ærø Golfbane
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Risemark Naturiststrand (FKK strand) 
er for alle
Risemark Strand er en fantastisk dejlig natu
riststrand (FKK) i naturskønne omgivelser. 
I Danmark er alle strande i princippet fri
badestrande. Risemark Strands beliggenhed, 
beskaffenhed, tilgængelighed, betyder at 
mange naturister har stor glæde af at be
nytte stranden. 

Der er gode parkeringsforhold.
Risemark Strand er tydeligt skiltet FKK/fri
badestrand hvorfor man som naturist kan 
føle sig helt tryg ved her at bade uden tøj.
Der er planer om at etablere borde/bænke
sæt i området og om muligt en badebro, 
hvilket vil gøre stedet unikt og attraktivt for 
mange mennesker.

Bowling
Ærø Bowling Center
Statene 42, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 06
www. arrebowl.dk

Motionscenter
ÆIK Motionscenter
Statene 42, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 10 / 21 24 29 85
www.aeik.dk 

Fitness Ærø 
Kirkestræde 26, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 91

Ridning 
Ærø Ridecenter
Vråvejen 16, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 40 45 59 70
www.aeroerideklub.dk 

Elisabeth ottesen
Tværbymark 6, Bregninge, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 58 18 00 / 29 42 05 91

Yvonne Mae Melchior
Søndergade 53, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 50 47 16 56

Ride in Balance
Trandeupmark 3, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 52 61 10 03
www.rideinbalance.com 

Minigolf (sommer):
Ærøskøbing, Havnen, Tlf. 25 75 80 06
Søby, Havnevejen 2, Tlf. 40 33 91 14

Cykeludlejning:
Pilebækkens Cykler
Pilebækken 11, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Hotel Ærøhus
Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 03

Nørremarks Cykeludlejning
Møllevejen 77, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 14 77

Stean Møller (kun sommer)
Sejlmagervej 2, 5960 Marstal 
(ved lystbådehavnen)
Tlf. 62 53 12 71

Søby Cykeludlejning
Havnevejen 2, 5985 Søby
Tlf. 40 33 91 14

Rundflyvning:
Ærø Flyveplads / Starling Air
Dortheadalsvej 11, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 33 94
www.starling.dk 

Sejltur til Birkholm
Birkholmruten
Bro 2, Marstal Havn
Tlf. 29 67 79 70 / 40 40 03 25
www.birkholmbeboerforening.dk 

Legeplads:
Ærøskøbing Lystbådehavn
Marstal Lystbådehavn
Marstal, hj. af Søvænget/Toftevænget
Søby Lystbådehavn

Ærø Golfklub
Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby
Tlf. 62 52 23 63
www.aeroegolf.dk 

Havkajak
Havkajak Center Marstal
Taget 4, 5960 Marstal
Tlf. 50 21 94 60
www.havkajakcentermarstal.dk 

Ærø Kajak Udlejning
Tlf. 29 40 96 56
www.kajakudlejningen.dk 

Ærø Tennisklub
Pilebækken, 5970 Ærøskøbing
www.aeroetennisklub.dk 

Segway – Besøgshave – Urtesafari
Vitsøhus Permakulturhave
Søbygårdsmarksvej 3, 5985 Søby 
Tlf. 36 98 19 19
www.vitsoehus.dk   

Friluftsliv
LEVINATUR v/ friluftsvejleder Levi Petersen
Tlf. 20 30 69 16
www.levinatur.dk 

Aktiviteter

Ærø Flyveplads (EKAE) blev etableret i 
1960 og er dermed en af de ældste fly
vepladser i Danmark, og samtidig base 
for Starling Air som tilbyder taxi og 
rundflyvninger. Den internationale fly
veplads forbinder Ærø med hele Europa 
og har hver sommer mange gæstende 
fly. Flyvepladsen, med sine 2 græsba
ner (789m), er beliggende i Gråsten Nor 
midt imellem Ærøskøbing og Marstal. 
Mod kontant betaling kan der tankes 
AVGAS 100LL og der er mulighed for at 
leje bil og cykler. 
Mere info om Ærø Flyveplads kan fås på 
telefon 63 52 63 67.

Ærø Flyveplads
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i historisk perspektiv
Ærøskøbing Bymuseum 
Museet har til huse i den gamle Land
fogedgård i Brogade. Det er øens lokale 
kulturhistoriske museum, som rummer sam
linger fra købstads, søfarts og landbomiljø 
– herunder en enestående dragtsamling. 
Malerier af Ærø kunstnere pryder væggene. 
Købstaden Ærøskøbing anno 1862 ses i 
model. I gårdhaven findes et gammelt das 
og et sandhus. Museumshaven er en rekon
struktion fra 1920’erne. I Riddersalen er der 
skiftende særudstillinger.

Hammerichs Hus 
Et af Ærøskøbings velbevarede 1700tals 
bindingsværkshuse med den oprindelige 
indretning, hvor snævre trapper og gam
melt ildsted er bevaret. Huset er indrettet 
af billedhugger Gunnar Hammerich (1893
1977) og rummer en imponerende samling 
af antikviteter, bl.a. 3000 hollandske fliser, 

Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 
16001800 tallets Sønderjylland og Sydfyn
ske Øhav. Gunnar Hammerich var igennem 
mange år ivrig forkæmper for det bevarings
værdige miljø i den gamle købstad, som har 
skaffet byen den fornemme Europa Nostra 
Pris i 2002. Hans kunstneriske virke fremgår 
af flere mindesmærker på øen.

Søbygaard 
(Protektor Hans Kongelige Højhed Prins 
Joachim)
Herregårdsanlægget er bygget af hertug 
Hans den Yngre i 1580. Både det lille jagt
slot og avlsbygningerne er anlagt på øer, 
beklædt med imponerende stensætninger. 
over voldgraven er vindebroen rekonstrueret 
i stolpehullerne på hertug Hans’ oprindelige 
bro. Herregården er nabo til et middelalder
ligt voldsted fra 1100tallet. Stedet emmer 
af historie  har også sin »hvide dame«  og 

 vidner om Ærøs fortid under hertugdøm
merne.Bygningerne indeholder museumsbu
tik, administration, køkken, aktivitetscenter 
Kys Frøen samt udstillingslokaler og koncert
sal, hvor der bydes på klassiske koncerter 
på højt niveau. Koncertsalen er udsmykket 
med kunstneren Sven HavsteenMikkelsens 
forlæg til glasmosaikker, som hænger 
rundt omkring i nordiske kirker. Havsteen
Mikkelsen boede sine sidste 25 år i Øster 
Bregningemark, ikke langt fra Søbygaard. På 
slottet og i laden er der skiftende særudstil
linger i sommerperioden. I slottets velbeva
rede kælder ses desuden Alexander Jokisch’ 
flisebilleder, der er lavet til Søbygaard.
 
Søbygaards restaurering
Den grimme ælling er blevet til en smuk 
svane! Efter 25 års restaureringsarbejde 
lader fordums storhed sig igen ane på 
Ærøs eneste tilbageværende af de fem 

Ærø-oplevelser

Søbygaard
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herregårde, øen havde i 1600tallet. Byg
ningerne er blevet sat i stand, en vindebro 
er blevet opført, et søvarmeanlæg opvarmer 
nu bygningerne, og vandet omkranser igen 
slottet som på hertugens tid. Et rigt dyreliv 
udspiller sig, ikke mindst frøernes kvækken. 
Der er desuden anlagt parkeringsplads samt 
en offentlig sti rundt om søen. På området 
bag laden er der planlagt amfiscene og en 
naturlegeplads.

Kys Frøen
Kys Frøen er et koncept, hvis formål er at 
give børnefamilier og skoleklasser en masse 
sjove og lærerige oplevelser i naturen og i 
kulturhistorien. oplevelsescenter Kys Frøen 
på Søbygaard forsyner børn og voksne med 
udstyr til at gå på jagt efter eventyr og over
raskelser i naturen. Tag på skattejagt, find 
et vanvittigt væsen eller urter til vilde pan
dekager. Her kan man i ro og mag prøve en 
række oplevelser i naturen med ti forskellige 
aktiviteter, man frit kan vælge imellem. Man 
kan låne alt det nødvendige udstyr; GPS til 
skattejagt, paraboloptager til fuglefløjt, net 
til udforskningen af vandets dyr og insekter 
og meget mere – og snuppe en trykt vejled
ning, der guider én sikkert igennem følgende 
aktiviteter:
  Godter fra grøftekanten – lav vilde pan
dekager over bål.

  Fang fuglefløjt – optag fuglenes stemmer 
og bestem fuglen.

  Heksetrix – kan vilde planter værne mod 
det onde?

 Skatte fra fortiden – på skattejagt med GPS 
  Krible krable kravl i krattet – bænkebider
ræs.

  Vandhullets vanvittige væsner – hvad 
finder vi i søen?

  Energi fra vind, vand og sol – lav din egen 
energi.

  Leg til alle tider – bue og pil eller op på 
stylter!

 Snittesnedkeri – lav dit eget håndværk.
 Fra korn til kage – kværn dit eget mel.
Kys Frøen har samme åbningstider som 
Søbygaard.

Flaske-Peters Samling 
Flaske og modelskibssamlingen har været 
udstillet i Ærøskøbings tidligere fattiggård 
siden 1943. Samlingen rummer over 100 
år gamle flaskeskibe og er den ældste af 
sin slags i verden. FlaskePeter (18731960) 
nåede at bygge mere end 1700 flaskeskibe 
og 50 store modelskibe. omkring 500 stk. 
ses i samlingen og ligeledes hans selvgjorte 
gravkors med syv flaskeskibe indbygget – et 
for hvert af de syv verdenshave. 
Den generhvervede Amerikasamling med 
den berømte dykkerflaske ses i en ander
ledes spændende opstilling.

I en særskilt bygning fortæller Ærø Sygehus
museum meget levende om øens 120årige 
sygehushistorie.

Det Gamle Værft 
– Øhavets Restaureringscenter i Ærøskøbing
Det Gamle Værft er formidler af maritim kul
turarv og danske håndværkstraditioner. 
I de levende værksteder, kan besøgende 
kommer helt tæt på historien og selv få 
beskidte fingrer. 
I smedjen kan man under kyndig vejledning 
prøve kræfter med det rødglødende jern, 
i kobberværkstedet kan man smede sig et 
armbånd, på riggerloftet kan man slå reb, 
knytte sin egen nøglering og løse forskel
lige sømandsopgaver. Du kan klappe en fisk 
og skoler og institutioner kan også få lov at 
slagte en fisk og få den med hjem til mid
dagsbordet. 

Ærø har sin egen fane, der stammer 
fra hertug Christian, som var Ærøs 
hertug fra 1622 til 1633. Fanen er be
skrevet i boopgørelsen efter ham. Der 
står, at den var viklet om en stang, og 
fanens mål var 2,87 m x 2,81 m efter 
omregning fra lybske alen. Fanen var 
guldgul, søgrøn og livfarvet i 9 striber. 
Det trestribede Ærøflag dukkede op 
omkring 1960 – en moderne 
udgave. I 1600tallet havde 
flag almindeligvis flere 
striber. En rekonstruktion 
af den gamle fane kan ses 
på Søbygaard.

Ærøs landsfane

Ærøskøbing
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Udstilling og oplevelser er sat sammen, så 
der er rig mulighed fordybelse og involver
ing. Hovedvægten er lagt på processerne 
omkring de gamle nittede jern og stålskibe. 
For denne form for skibsbevaring, kan ikke 
opleves andre steder i landet. 
Skibet Angelo ex S/S Svendborgsund er sat 
på stablen. Renoveringen, som er en del 

af udstillingen, er i fuld gang. Målet er at 
S/S Svendborgsund skal tilbageføres så det 
kommer til at se ud, som det gjorde for hun
drede år siden. Dengang S/S Svendborgsund 
sejlede passagerfart mellem Marstal – Rud
købing – Strynø. 
Både oplevelser og udstillingerne på Det 
Gamle Værft er i evig udvikling og foran

dring. Vi har løbende restaureringsopgaver 
i gang. Nogle gange er det gamle jernkon
struktioner til bygninger, andre gange er det 
over 100 år gammelt skibsaptering, nogle 
gange er det for museer, andre gange for 
private.
Vi glæder os til at se Jer og giver Jer en 
minde værdig oplevelse.

MARSTAL SØFARTSMUSEUM
Prinsensgade 1, 5960 Marstal, tlf. 62 53 23 31
info@marmus.dk – www.marmus.dk

1. november – 15. april man.lør. kl. 11.0015.00
16. april – 31. maj alle dage kl. 10.0016.00
Juni, juli, august alle dage kl. 09.0017.00
September, oktober alle dage kl. 10.0016.00
Påskedagene   kl. 11.0015.00

I juli og første halvdel af august er der rundvisning 
tirsdag, onsdag, torsdag kl. 11.00.

Entré 
Voksne 60 kr. 
Grupper (min. 15 pers.) 45 kr.
Børn/unge op til 18 år gratis
Rundvisning 500 kr. 
(600 kr. i weekender/aftner)

Skonnert BONAVISTA
Åbent året rundt kl. 8 22 gratis adgang.

Eriksens Plads
Åben. Bådebyggerhal er åben, når døre er slået op.  
Adgang gratis.
Motorskur er åbent, når motor startes. 
Adgang inkluderet i indgangsbillet til 
Søfartsmuseet. 

ÆRØSKØBING BYMUSEUM 
Brogade 35, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50, 
info@arremus.dk, www.arremus.dk

Kulturhistorisk museum. Købstads, søfarts og 
bondekultur. Museumshave anno 1920, skiftende 
særudstillinger.
Indtil 18. marts  manfre  kl. 11.0014.00
19. marts – 24. juni  manlør  kl. 11.0015.00
25. juni – 26. august  hverdage  kl. 10.0016.00
                                  lørsøn  kl. 11.0015.00
27. august – 22. oktober  manlør  kl. 11.0015.00
24. oktober – 7. april  manfre  kl. 11.0014.00
Fra 1. juli15. august rundvisning hver tirsdag 
kl. 13.00.
Entré: voksne kr. 40,/børn under 18 år gratis.
Mulighed for grupperabat og fællesbillet med 
Hammerichs Hus.

HAMMERICHS HUS 
Gyden 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 50.

Billedhugger Gunnar Hammerichs samling af antikvi
teter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000 hollandske 
fliser.
27. juni – 12. august manfre  kl. 12.0015.00
Uden for sæsonen åbnes efter aftale med 
Ærø Museum, tlf. 62 52 29 50.
Fra 1. juli – 15. august rundvisning 
hver torsdag kl. 13.00.
Entré: voksne kr. 40, /børn under 18 år gratis.
Mulighed for grupperabat og fællesbillet med 
Ærøskøbing Bymuseum. 

FLASKE-PETERS SAMLING
Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing, tlf. 81 55 59 72
flaskepetersmindestue@gmail.com

FlaskePeters flaske og modelskibe er udstillet i 
byens gamle fattiggård. Her findes også Ærø Syge
husmuseum.

1. maj – 25. juni  manlør kl 11.0015.00
27. juni – 27. august alle dage kl 10.0016.00
28. august – 25. sept. manlør kl.11.0015.00
Åbent i påsken og efterårsferien  kl.11.0015.00
Rundvisning: 30. juni 14. august 
hver tirsdag og torsdag   kl.11.00 
Entre : Voksne 40 kr. Børn under 12 år gratis. 
Børn under 18 år 20 kr. Mulighed for grupperabat.
Henvendelse uden for annonceret åbningstid 
tlf.  81 55 59 72. 

SØBYGAARD 
Søbygårdsvej 24, 5985 Søby, tlf. 62 52 29 50 eller 
tlf. 62 58 16 76, info@arremus.dk, www.arremus.dk

Hertug Hans den Yngres restaurerede herregård fra 
1580 med skiftende udstillinger, koncerter og aktivi
tetscenter Kys Frøen
Indtil 18. marts åbent efter aftale
19. marts – 26. juni  alle dage  1016
Fra 27. juni – 12. august  alle dage  1017
Fra 13. august – 23. oktober   1016
Fra 1. juli – 15. august rundvisning hver tirsdag og 
torsdag kl. 14.00.
Entré: Voksne kr. 60,/ børn under 18 år gratis. 
Kys Frøen 25, pr barn, voksne alm. entré.
Mulighed for grupperabat.

Museernes åbningstid og entré
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Helligtrekonger og Fastelavn
Traditioner lever i bedste velgående på 
Ærø. På den vestlige del af Ærø fejrer man 
Helligtrekonger. Som en afslutning på 
julen bliver 34 dage og nætter omkring 
den 6. januar brugt til at »gå udklædt«. 
Traditionen blev for omkring 150 år 
siden ført til øen af en skræddersvend fra 
Bregninge, som hentede ideen på Als. Da 
gamle Maren i Leby skyldte ham penge, 
formummede han sig og havde nær 
skræmt livet af hende, da hun troede, at 
det var fanden selv! 
Siden dengang har mange andre fået 
smag for at gå maskeret til Helligtrekon
ger. Skikken lever stadig. Mange hjem 
på den vestlige del af Ærø har skabe og 
skrin fyldt med »udklædttøj«, som kun er 
i brug denne ene gang om året. Hvis man 
ikke lige har »stadstøjet« ved hånden, 
kan man bruge hvad som helst, bare man 
forklæder sig til ukendelighed. For eksem
pel gemmer der sig ofte en ung mand bag 
den gamle konemaske. Med fistelstemme 
drager man fra hus til hus og driver gæk 
med folk. 
Udklædterne kigger efter lys over hoved
døren. Dér er man ventet, og værterne er 
sammen med evt. gæster klar til at tage 
imod og gå med på spøgen. Værterne er 
en lige så væsentlig del af spillet som de 
maskerede. Sugerør har man med i lom
men, og i aftenens løb kan det nå at blive 
til mange små eller store glas.
Når udklædterne har forladt de gæstfrie 
værter, starter gætterierne om, hvem der 
gemte sig bag masken. De rigtig garvede 
kommer måske to gange i løbet af afte
nen i forskellig forklædning.

I Ærøskøbing og Marstal kendes maske
traditionen også, men her foregår ud
klædningen fastelavnsmandag. Børnene 
går på besøg om dagen og de voksne om 
aftenen. Der er ikke den store forskel i 
måden, masketraditionen bliver udført 
på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog 

med den undtagelse at i Marstal skal ma
skerne falde og identiteten tilkendegives, 
inden man forlader huset igen. 
Hvis du som udenforstående har lyst til 
at være med i dette meget lokalbetonede 
spil, kan du vælge at se maskerne på 
de offentlige steder, som averterer med 
maskebal.

Hele Danmarks jule-ø

Duften af hjemmebagte æbleskiver på 
Ærømåden med den traditionelle sveske 
i midten. Rødkindede børn og voksne 
– godt pakket ind i uldhuer og vanter 
–  i de hyggelige brostensbelagte gader, 
bærende på juleindkøb og smittende 
julehumør. Et glimt af et festligt juletræ 
igennem frostpyntede vinduer, julepynt 
på trappestenen, pyntede vinduer og 
levende lys i vindueskarmene – overalt 
på Ærø oser der af julestemning i ugerne 
op til jul! På Ærø har man sine egne tradi
tioner for, hvad der skal til, før det bliver 
rigtig jul og her er der ingen storcentre til 
at tage fokus fra julens inderste væsen: 
samvær, omtanke og omsorg – og mest 
af alt: hygge. overalt dukker der små og 
hyggelige julemarkeder op, fyldt med 
hjemmestrik, dekorationer og gaveidéer.
I byerne samles man til større markeds
dage, f.eks. det store julemarked i Even
tyrbyen Ærøskøbing og i Søby. I Marstal 
og Søby afholdes der »Black Friday«.
Julemanden og hans familie ankommer 
ad søvejen til Marstal med det gode skib, 
Samka, og tænder juletræet på Kompas
rosen i byens hjerte. Det utrolig flotte 

nisseoptog med smukke hestevogne og 
kaner varer i fire dage i Ærøskøbing.
Den smukke nisseparade  lillejuleaften 
fører optoget igennem Søby og slutter 
med godteposer, småkager og hyggeligt 
samvær.
Ja, på Ærø går man hele vejen – ikke når 
det kommer til stress og jag – men når 
det gælder om at samles omkring en 
varm kop glögg, et juletræ, der skal tæn
des, en pebernød, der skal bages eller en 
engel, der skal juleklippes. og ærøboerne 
hilser gæster hjertelig velkomne – også i 
julen.

Påske 
Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, 
for da koges der æg på stranden. Hvis du 
kommer til Ærø på denne dag, skal du 
ikke blive forundret, hvis du ikke møder 
mennesker i byernes gader – de er alle 
sammen på stranden. I Ærøskøbing hol
der museerne lukket – en af årets få dage 
– med et skilt på døren: Vi koger æg! 
I hundredvis samles man øen rundt i 
større og mindre skarer. Det er ikke kun 
lokalbefolkningen, der er med på stran
den. Udenøs venner og bekendte valfarter 
hertil i stor stil år efter år. Hvor gammel 
er denne tradition? Ja, den kendes tilbage 
til omkring år 1900, hvor de ældre børn 
gik rundt til gårdene påskelørdag, sang 
for beboerne og fik æg, som de tog med 
til stranden og kogte i havvand. 
I dag fordeler deltagerne sig over hele 
stranden i små og store grupper omkring 
bålet, ofte med tre generationer i et sel
skab. Der koges æg, ristes pølser og skyl
les ned med håndbajere. De venskaber, 
der på denne måde bliver grundlagt i de 
unge år, holder ofte livet ud – måske kun 
omkring denne ene tradition. Alle er lige i 
flokken – også borgmesteren. Denne dag 
må man gerne blive snavset og skeje ud. 
Vejret er ingen hindring. Hvis det er blæ
sende, finder man læ. Selv i snevejr koger 
man æg!

Ærøske traditioner Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius

Fastelavn i Ærøskøbing

Påskelørdag i Marstal
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Halløj øgæst! Tag søtøjet på, når du andu
ver Ærø, og sæt kursen mod Søfartsmuseet. 
Når du går om bord på Marstal Søfarts
museum får du Ærøopholdets saltvandsind
sprøjtning – en skumsprøjtmættet oplevelse 
for såvel landkrabber som søfolk. Du har 
antagelig været på øen før og i bekræftende 
fald vil du ved gensynet med Søfartsmuseum 
nok udbryde Hvad sker der dog her?  og 
med god grund, for vist sker der noget.  Det 
gør der jo hvert år, denne gang ret markant, 
idet Søfartsmuseets fjernkendingsprofil er 
omkalfatret. På hjørnet af Havnegade og 
Strandstræde er der opført en nybygning. 
Museet har vokseværk og just ved tærsklen 
til sommerrykindet åbnes der for de udvidede 
herligheder. Nybygningen forbinder to af de 
bestående udstillingsbygninger. 
Museet bliver løbende tilgodeset med 
gode sager bl.a. Carl Rasmussenmalerier, 
der med udvidelsen får udvidet vægplads. 
Den nyere søfart og særudstillingerne får 
ligeledes mere råderum. Folk med gangha
vari, der før måtte stå på gaden og kigge 
mod det forjættede land, kan vi nu glædelig
vis byde ind og rundt på museet, idet der er 

anlagt ramper og elevator/lift i forbindelse 
med byggeriet. Kig ind og tag de yngste med 
og lad dem stå til søs i museumsgårdens 
jollehavn, hvor børn og barnlige sjæle kan 
gå til vejrs i en skibsmast, gå om bord i 
småbåde eller tage på langfart med det gode 
skib S/S MARTHA. På nogle tidspunkter er 
der »Byg selv skib« for børnene. Indendørs 
finder du større grej fra skibene som lukafer 
og ruf, kabyssen fra skonnerten BoNAVISTA 
og det originale styrehus fra M/S DoRA, 
hvor du kan gå ind og stå til rors og gå ned i 
skibets kahytter, hvor søgang og motorlyde 
hensætter dig til søens verden. Du kan også 
sætte dig ind som 1. klasses passager i en 
dækssalon, der har stået på dampfærgen 
BAGENKoP, som i tidernes morgen hed 
ÆRØ. Blandt mere end 300 skibsmodeller og 
panoramaer findes eksempler fra de første 
sejlskibstyper op til nutidens coastere og 
færger. Et stort havnepanorama af Marstal 
Havn anno 1925 med oplæggere giver et 
indtryk af datidens oplæggerhavn med skibe 
i vinterhi. Her er et sejlmager og riggerloft, 
navnebrætter, et bådebyggeri og bådmo
torer.

oplev et hav af forunderlige mærkværdige 
sager hjembragt af søfolk fra deres færd 
på De Syv Have, fra eksotiske steder og fra 
kolde polaregne f.eks. et skrumpehoved, der 
også sejler med i Carsten Jensens værk Vi 
de druknede. Her er sømandskoner i gamle 
dragter i komplette stuemiljøer, som du går 
forbi gennem en snorre – en af de små smalle 
smøger, der er karakteristisk for Marstal. 

Mads Boyes Flaskeskibssamling
Søfartsmuseet rummer en mængde sø
mandsflid, fremstillet på frivagten om bord, 
bl.a. spadserestokke, lavet af rygraden fra 
uheldige hajer, dukkehus og flaskeskibe – 
dem er der en hel armada af. Heraf er de 
godt 100 udført af sejlskibssømanden Mads 
Boye i tro kopi af tidligere tiders sejlskibe. 
Minutiøst udført til mindste detalje er også 
Flemming Frederiksens flaskeskibsmodeller, 
der bl.a. omfatter coastere og færger.

Marine- og grønlandsmaler 
J. E. C. Rasmussen
Museet har en voksende samling af en af 
landets store guldaldermalere, J. E. C. Ras

Marstal Søfartsmuseum
det unikke
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mussen. Han var født i Ærøskøbing i 1841, 
fik sin uddannelse som maler på kunstaka
demiet i København og fik senere bopæl i 
Marstal, hvor han i 1880 havde ladet opføre 
bolig med atelier. Via stipendier rejste Ras
mussen rundt i Europa bl.a. til Italien og 
 mere markant og anderledes for datiden 
 også til Grønland, hvor han opholdt sig 
187071, hvor han fik indsamlet en mængde 
skitser og malede konebåde, rypejægere, en 
omkommet fanger, der bæres hjem, børn 
der leger og kajakker i den storslåede natur. 
Rasmussen er bedst kendt fra sine grønlands
malerier og søstykker, som han mestrede 
med stor dygtighed, idet han selv havde 
været til søs i ungdommen og ydermere 
havde fået himmel, hav og søer ind på net
hinden og lærredet på sørejserne til og fra 
Grønland og på kysten deroppe. Rasmussen 
var den første, der skildrede grønlændernes 
liv bl.a. gennem et af hans hovedværker De 
Indfødte dandse Fangedandsen fra 1872 og 
Ung Fanger i Kajak i Snefog fra 1886, der 
for nyligt er tilgået samlingen, der udvides 
løbende via donationer. Kunstmaleren 
omkom på Nordatlanten på vej hjem til 
Marstal fra Grønland i 1893, antagelig 
sprang han overbord. Forfatteren Carsten 
Jensen har beskrevet hændelsen i romanen 
Sidste rejse. 

Lorens Hansens modelskibssamling
Sømand og beslagsmed Lorens Hansen var 
en modelbygger af de helt suveræne. 42 
af resultaterne kan ses i udstillingerne fra 
joller over lystsejlere til den femmastede 
bark skoleskibet KØBENHAVN, der forsvandt 
sporløst i 1928 med 60 mand om bord. 
Nævneværdig er også kongeskibet DANNE
BRoG og den helt enestående panorama
model af H. C. Christensens Skibsværft anno 
1900, hvor man bliver hensat til datidens 
skibsværftsaktiviteter, specielt hvis man 

dykker lidt ned i knæ og betragter sceneriet 
i kajhøjde eller jollehøjde, så er det lige før 
man  med en smule indlevelsesevne  er på 
stedet og i en tid, der var en ganske anden – 
på godt og ondt!
Afsæt god tid til besøget! – og gå desuden 
en tur ned på museets afdeling på havnen 
foran museet: Eriksens Plads.

Havnemolen og Eriksens Plads 
– søgrøn kulturarv i Marstal
Ved Ærøs østligste kyststrækning ligger en 
naturhavn med adgang til Østersø og Øhav, 
beskyttet mod syd af Eriks Hale og mod 
øst af den imponerende kilometerlange 
havnemole. Naturhavn har givet livsbe
tingelser for fiskere og søfolk fra tidernes 
morgen og er grundlaget for Marstals 
opståen og opvækst. I takt med at byens 
handelsflåde voksede eksplosivt i antal 
og skibsstørrelser i 1700 og 1800tallet 
blev udbygning af naturhavnen påkrævet. 
Det var hele det lille samfunds kapital og 
produktionsapparat og dermed grundlag, 
der i flere måneder om året lå i vinterhi i 

naturhavnen. En brandstorm af Sydøst med 
ødelæggelser på naturhavn og fartøjer i 
1824 satte skub i udbygningsplanerne, der 
ikke havde haft medvind fra myndighedernes 
side. En flok skippere tog nu sagen i egen 
hånd. Snart fik de byens befolkning med, 
omkring 200 tegnede sig straks til frivilligt 
arbejde ved havnen. Den 28. januar 1825 
påbegyndte ca. 100 mand havnearbejdet, 
der endte med den imponerende over 1 km 
lange havnemole, opført af byens søfolk 
vinter efter vinter under mottoet ENIGHED 
GØR STÆRK, som der står på mindesten over 
slægterne af molebyggere. 

I læ bag kampestensmolen blev der anlagt 
havnearealer med skibsbygningspladser. 
En af disse er Eriksens Plads med Eriksens 
Værft – et havneafsnit af højeste bevarings
værdi. Her er Marstal Søfartsmuseum ryk
ket ind. Eriksen Plads er et af arnestederne 
for træskibsbygning med rødder tilbage 
til dansk sejlskibsfarts guldalder. Et dusin 
træskibsværfter har fra denne plads gen
nem årene søsat skibe. Pladsen er et af de 
grønne åndehuller, som Marstal Havn er 
velsignet med. Her er frit tilgængeligt med 
grillplads og borde/bænke. På tidspunkter 
er der åbent til værftshal og til motorskur, 
hvor motorer bl.a. glødehovedmotorer bliver 
startet op på visse tidspunkter, entrébillet 
til Søfartsmuseet giver adgang hertil. Du er 
velkommen på pladsen, hvor du spadserer 
rundt midt i dansk søfartshistorie. Skon
nerten BoNAVISTA, der ligger under restau
rering ved kajen, kan besøges og coasteren 
SAMKA ligger også ofte langs kaj. På pladsen 
står en delvist spanterejst skonnert som 
skulptur over den omfangsrige skibsværfts
aktivitet, der har præget byen – op til 8 sam
tidige skibsværfter har bygget skibe langs 
havnen. Naturligvis færdes du overalt på 
eget ansvar, som det er tilfældet på havne 
og kyster i al almindelighed. Velkommen om 
bord i dansk søfart!
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gode sanseoplevelser
Måske er det den rene og klare luft, der får 
dufte og smage til at fremstå så tydelige 
på Ærø. Her finder du et mekka af gode 
sanseoplevelser. Man bliver helt glad i låget 
af erindringer, der vækkes til live, når man 
indtager et gammeldags bolche eller dufter 
til en ægte sæbe. Madglæde og lokale 
kvalitetsfødevarer er rigtig store ting på Ærø.

Rundt omkring på øen finder du landbrug, 
konventionelle såvel som økologiske, 
samt både store og små fødevareprodu
center, som er optaget af at producere 
kvalitetsprodukter.
Du finder på Ærø flere spisesteder, som 
anvender de lokale råvarer i deres menuer – 
spørg gerne restauranterne om historien bag 
dit måltid.
På Ærø produceres kød af en meget høj 
kvalitet, som du kan smage enten på de lo
kale restauranter – eller købe med hjem som 
udskæringer og uimodståelige røgvarer.

Eller hvad med at komme med ud og vælge 
dit kommende kød direkte fra marken?
Ærø byder også på en overflod af nyslynget 
honning, sirup og saft i alle afskygninger, 
marmelader, vine, rapsolie, teer, urte og 
kryddersalt, cremer og sæber, bolcher og 
fyldte chokolader.
Når du bevæger dig rundt på øen, finder du 
flere steder vejboder med frisklagte æg og 
frugt og grønt, foruden en helt masse andre 
gode ting.
Øens slagter ligger i landsbyen Dunkær, 
hvor lokalt opdrættede lam, geder, grise og 
køer også slagtes lokalt og trylles om til de
likatesser og lækkerier på god, gammeldags 
manér efter hemmelige opskrifter og med 
specielle krydderiblandinger.
I landsbyen Rise finder du øens bryggeri, 
Rise Bryggeri, som har en lang række af gode 
øl, også økologiske, på hylderne. Bryggeriet 
har i sommerperioden rundvisninger og øl
smagning flere gange ugentligt.

et mekka af 

Rise Bryggeri

Sæberiet
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Som nabo til Rise Bryggeri, finder du Ærø 
Cigar. En lille tobaksplantage, som hvert år 
producerer håndrullede ærøske cigarer. Her 
har du mulighed for at følge tobakkens vej, 
fra frø til færdigrullet cigar, for hele proces
sen foregår mere eller mindre i hånden i 
Rise.
Den 15. maj 2016 åbner Ærø Whisky Destill
eri & Besøgscenter i gården til Den Gamle 
Købmandsgård på Torvet i Ærøskøbing. 
Ærø Whisky bliver i særdeleshed et lokalt 
produkt, hvor sporbarheden på den enkelte 
flaske bliver ned til den specifikke ærøske 
mark, der har leveret bygmalten. Men også 
egetønderne, som vil blive fremstillet i 
ærøsk eg af snedkere i Søby, vil først lagre 
mjød lavet af ærøsk honning, for på den 
måde at give den færdige whisky en lidt sø
dere smag.

I Marstal kan du forkæle din søde tand, 
med besøg hos Ø Bolcher, som fremstiller 
økologiske bolcher og karameller. Her er mu
lighed for at følge med, når der produceres 
og børn kan i skolernes ferier få lov at lave 
deres egen slikkepind. Rundt om hjørnet 
derfra finder du Øhavets Chokolade, som 
laver lækre fyldte chokolader med fyld af 
ærøsk frugt, den lokale valnøddeøl og meget 
andet.
Sæberiet i Søby producerer de skønneste 
sæber og kryddersalte med blomster og 
urter fra den store smukke have, som er 
åben for besøg. I sommerperioden kan børn 
komme og lave deres egne sæbefigurer.
Ikke langt fra det naturskønne, inddæm
mede Vitsø Nor finder du Økogård Vitsø. Her 
kommer du gennem små frugtplantager og 
lunde, langs hegn, diger og fårefolde til Jo
hannes Hets’ bistader. På Økogård Vitsø kan 
man se, at bierne trives. Johannes har været 
aktiv i indsatsen for at skabe det rigtige miljø 
for bierne. Johannes har plantet til med 
frugt og lindetræer – og omlagt til græs
marker med kløver, som giver bedst grobund 

for de vilde urter og den flora, der naturligt 
hører hjemme i Vitsø. Mange kommer 
generelt for at se stedet og for at se Vitsø – 
men stadig flere kommer specifikt for at lære 
om bier gennem Johannes Hets’ formidlings
virksomhed om naturligt bihold. Hver tirsdag 
fra 1. maj til 20. juli kan du møde Johannes 
på herregården Søbygaard og høre mere om 
hans arbejde med bier og få information om 
naturlig bihold.
Hvis du er bymenneske og søger kontrasten 
til hverdagens larm, så kan Borgnæsbug
ten på lykkeligste vis både overrumple og 
overraske. Her omfavnes du i den grad af 
naturen, af dyrene og af lyset, der reflek
teres af vandet ved den store sandstrand i 
bugten. I Borgnæs finder du gårdbutikken 
Sofienlund, som i det fine runde halmhus 
frister med alskens økologiske lækkerier fra 

egen produktion. På markerne går fredelige 
får – intetanende om, at de er leverandører 
til den lækreste ærøske uld til garn i alle mu
lige grå nuancer; garn, der kan købes f.eks. 
hos Fie’s Strik i Leby. 
I gårdbutikken Blåbær i Ærøskøbing, finder 
du blandt meget andet også garn spundet 
af uld fra stedets egne får. Benyt lejligheden 
til at hilse på dyrene og drikke en kop kaffe 
i haven, mens børnene klapper de nuttede 
kælegrise. 
Den Gamle Købmandsgård i Ærøskøbing er 
et samlingspunkt for en stor del af øens vari
erede produktion og her finder du også kød 
og pålægsvarer fra slagteren i Dunkær.
Foreningen Ærø Fødevarenetværk og forenin
gen Økologiske Ærø samler trådene og er 
gerne behjælpelige med meget mere infor
mation om producenterne på Ærø.

Blåbær Gårdbutik
Pilebækken 22
5970 Ærøskøbing
Tlf. 30 25 70 07
www.blaabaer.dk 

Sæberiet
Søby Nørremarksvej 3
5985 Søby
Tlf. 62 58 19 59 
www.saeberiet.dk 

Øhavets Chokolade
Kongensgade
5960 Marstal
Tlf. 22 88 76 40

Rise Bryggeri
Vandværksvej 5, St. Rise
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 32
www.risebryggeri.dk 

Ærø Cigar
Vandværksvej, St. Rise
5970 Ærøskøbing
Tlf. 51 35 77 36
www.aeroecigar.dk 

Dunkær Slagteren
Dunkærgade 16, Dunkær
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 87

Fie’s Strik
Albertslykke 10, Leby
5985 Søby
Tlf. 40 29 16 83
www.fiesstrik.vpweb.dk/

Den Gamle Købmandsgård
Torvet 5
5970 Ærøskøbing
Tlf. 91 25 59 70
www.dgkshop.dk

Gæstgiveri Bregninge
Vester Bregninge 17
5970 Ærøskøbing
Tlf. 30 23 65 55

Vitsøhus Permakulturhave
Søbygårdsmarksvej 3
5985 Søby
Tlf. 36 98 19 19
www.vitsoehus.dk

Gårdbutikker & producenter på Ærø

Ærø Fødevarenetværk
Formand Alex Suszkiewicz
Tlf. 63 52 70 63

Økologiske Ærø
Kontaktperson Kivi La Boube
Tlf. 61 75 75 07

Gæstgiveri Bregninge
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Ærø for 

En ferie på Ærø er ligesom en tur til en 
sanselig tankstation. Her finder du en lang 
række rekreative tilbud, hvor folk drager 
hen for at finde både fællesskab og bedre 
helbred. På Ærø findes mange steder, hvor 
natur, pleje, sundhed, formidling og tur
ismeaktiviteter går op i en smuk enhed. Her 
er en lang række velbesøgte steder, som 
gæsterne elsker og som de kommer tilbage 
til igen og igen, fordi på Ærø finder du ge

nerelt et stærkt og tydeligt koncept indenfor 
alternativ behandling.
Du finder et aktivt og professionelt behan
dlingsmiljø med alt fra yogastudio og retreat 
til kunstterapi og coaching, såvel som råd
givning om vægt; her kan du stikke fødderne 
i et kar med doktorfisk, finde inspiration i et 
vildtmarksbad midt i Ærøs skønne natur eller 
restituere fra stress og jag i en tøndesauna; 
her finder du urtesafari og kurser i naturlig 

makeup, såvel som hypnose, massage, aku
punktur og behandling; her kan du få vejled
ning om helbred i et terapeutisk miljø, hvor 
du kan engagere og fordybe dig.  
Gør dig selv den tjeneste at sætte rigeligt 
med tid af, når du besøger Ærøs rekreative 
steder. Her står tiden stille og du indhylles i 
ro  her hvor fortid, nutid og fremtid mødes – 
med Ærøs rolige natur og Østersøens bølger 
som baggrundstæppe.

krop og sjæl

Vitsøhus I/S 
Permakultur  Klangmassage – Urtesafari – 
Wildcooking – Naturkosmetikseminar
v/Morten & Petra Dall
Søbygårdsmarksvej 3
5985 Søby
www.vitsoehus.dk

Guesthouse Harmoni
Tai Chi  Massage – Homøopati – 
Ernæringsvejledning – Meditation  
Sacred dance
v/ Marijanne Meyer
Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing
www.harmoniaeroe.dk

Levinatur
Udlejning af vildmarksbad & tøndesauna  
Kurser i havkajak & friluftsliv
Levi Daniel Bruhn Petersen
Skriv info@levinatur.dk / Ring 20 30 69 16

Find kurser mm. i arrangementskalenderen på 
ærø.dk

Behandlere
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på ønskeøen
efterårsferie

Når vinden begynder at ruske og skyerne 
ikke er blege for at lade et par efterårsdråber 
dryppe ned på ønskeøen  ja, så skruer Ærø 
op for hyggen.
Så er det med at finde yndlingssweateren 
frem, støve regntøjet af og se om sidste års 
gummistøvler stadig holder tæt. På Ærø er 
der nemlig intet, der skal stoppe hverken 
børn eller voksne i at holde af efteråret. 
I dagligdagen hersker ofte både travlhed og 
jag. Men på Ærø byder årstiden på rig mu
lighed for at finde ro og fordybelse og gode 
efterårsoplevelser.

Ikke mindst er efterårsferien på Ærø et vel
komment pusterum og ofte hører man, at på 
Ærø finder man tilbage til et Danmark, der 
var engang:
  Drømmer du om et sted, hvor børn er 
børn, der stadig kan finde ud af at lege for
målsløst i en uendelighed? 

  Drømmer du dig tilbage til en tid med op
levelser uden flimrende skærme? 

  Drømmer du om en ferie med aktiviteter for 
både ånd og hånd?

I efterårsferien går det bare los med sunde, 
sjove, lærerige aktiviteter for både børn og 
voksne på Ærø!
Få inspiration til din efterårsferie på Ærø: 
Tilmeld dig nyhedsbrev på www.ærø.dk
Find mange sjove efterårsferieoplevelser på 
arrangementskalenderen på www.ærø.dk

Saltvandsaktiviteter
Marstal Søfartsmuseum
Prinsensgade 1
5960 Marstal
www.marmus.dk

Kys Frøen & Skyd Pilen
Herregården Søbygaard
Søbygårdsvej 
5985 Søby
www.arremus.dk

Hjul under & Hjelm på
Ærøskøbing Grand Prix
Smedevejen/Baggavle
5970 Ærøskøbing
www.ærø.dk

Prøv kræfter med gammelt håndværk
oplevelsesværftet Det Gamle Værft
Ærøskøbing Havn 4
5970 Ærøskøbing
www.detgamlevaerft.dk

Lav din egen slikkepind
ØBoLCHER
Kongensgade 32
5960 Marstal
www.øbolcher.dk

Lav din egen sæbe
Sæberiet
Søby Nørremarksvej 3
5985 Søby
www.saeberiet.dk

Dyp selv dine egne lys
Ærø Shoppen
Jørbækvej 4
5985 Søby
www.ærøshoppen.dk

efterårsferie uge 42
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kreativitet
Ærø Kunstforening blev stiftet i 2003. Det er 
en åben og dynamisk forening, som tilbyder 
sine medlemmer et fællesskab omkring ud
stillinger, ideudvikling og formidling.
Foreningen har omkring 150 medlemmer – 
udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og 
kunst og kulturinteresserede.
Foreningen står for flere offentlige udstil
linger og arrangementer, blandt andet de 
mange udstillinger hen over sommeren i 
Dommergaardens Havehus, Ærøskøbing, 
samt Kunst i Pakhuset på Marstal Havn.
Øen har altid virket dragende på billedmen

nesker. Som på Bornholm, Skagen og i 
odsherred er det først og fremmest lyset, 
der drager.
Hvor du end er på øen, vil havet omkring 
altid sikre, at lyset reflekteres og forstærkes, 
så konturerne skærpes og farverne mættes.
Nogle af øens kreative sjæle bruger naturen 
direkte: sten, skaller, urter og træ. Andre 
inspireres til at arbejde i papir – med kul og 
akvarel – på lærred med olie og akrylmaling.
Hos nogle bliver det til skulpturer, eller leret 
drejes op i form. Fælles for alle på øen er, at 
vi lever med klinter, næs, morænebakker, 

stenede strande, sandstrande, strandenge, 
skrænter, marsk, overdrev, skov og marker, 
som stadig er hegnet i sten, så landet her på 
øen endnu er småternet.
På Ærø er der åbne gallerier og værksteder 
overalt. Hvor der skiltes, er gæster velkomne 
til at besøge de udøvende og se på værker 
og arbejdsmetoder.
Små butikker sælger unika – tøj, smykker, 
hatte og billeder.
Alle er velkomne til Ærø kunstforenings 
mange arrangementer i løbet af året. 

På foreningens hjemmeside 
www.kunstnerne.dk kan man orientere sig 
om arrangementer og aktiviteter samt se 
en præsentation af medlemmerne og deres 
produktioner.

Blomstrende
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Flere og flere ønsker et helt liv; et liv 
uden stress, larm og røg  et liv i har
moni med sig selv, sine nærmeste og 
naturen. Her kan Ærø være en oplagt 
mulighed, fordi Ærø mangler alt det, 
som en storby har til overflod: travlhed, 
stress, støj, møg. På Ærø kommer man 
stadig hinanden ved, her er  naboskab, 
her hilser man på hinanden, her ender 
man ikke i social tomhed – hvis man 
blot forstår at både række hånden ud og 
stikke fingeren i jorden. 
Ærø har en overflod af tilbud organiseret 
af de mere end 150 foreninger, af kunst
foreningen, af de åbne værksteder, af 
folkeuniversitetet….ja, stort set alle på 
Ærø er med i et eller andet eller organi
serer et eller andet. 
Er du til korsang findes det, er du til gra
fik, er der et åbent grafisk værksted, er 

du til fredagsbar, så møder du blot op i 
købmandsgården, er du til fyraftenskaffe 
kigger du forbi sognegården, er du til 
mere stille stunder, så har kirkerne mas
ser af tilbud. Har du fået blod på tanden 
om en mulig fremtid på Ærø? 
Så ring omgående til øens bosætnings
konsulent og hør mere. 
Måske er der ledigt i tilflytterhuset? Et 
møbleret hus, hvor du kan bo i 4 måne
der, for at se om øen er dit næste hjem. 
Ring på 62 52 13 00 og bliv overbevist.

På www.ærø.dk finder du en arrange
mentskalender, hvor du året rundt kan 
finde aktiviteter rundt omkring på øen.

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at 
have et liv på Ærø? 
Få tilsendt en tilflytterkuffert, der blandt 
andet indeholder brochuren: 
»Et liv på Ærø«. 
Send en mail til post@arre.dk

Find en forening, der passer til dine 
behov og interesser:
Frivilligcenter Ærø
Formand Claus Nielsen
Vestergade 52 A, 1. sal
www.frivilligcenteraeroe.dk

drømmer du om at bo på Ærø?

ART ’n’ BED – Naja Abelsen
Galleri & Atelier.
Undervisning i klassisk tegning.
Brogade 16, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 30 23 50 37. www.abelsen.dk

SKULPTUR BIENNALE SØBY 2016
1.juni til 1.september 
45 skulpturer af 45 kunstnere udstilles på 
havnen og i byrummet i Søby
www.kunstaeroe.dk 

Fars Griller – Mors Mænd
Arbejdende værksted med skulpturer 
i ler og bronze, der er genvej til et smil.
Kongensgade 22, 5960 Marstal
Tlf. 21 49 14 25. www.druddesign.dk 

Galleri K
Malerier i akryl og olie, koldnålsraderinger
og dekorerede sten.
Ellemosevej 2, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 35 35 81. www.ruhgetgaard.dk  

Galleri Rita Lund Malerier
Kunstmaler med privat galleri og atelier.
Prinsensgade 6, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 21 73. www.ritalund.dk

Galleri Rusager
Skulptur og maleri.
Søby Vestermark 10, 5985 Søby
Tlf. 62 58 24 12 / 21 80 13 62
www.rusager.dk

Glasriget – Ærø Glasværksted
Arbejdende værksted – åben hele året.
v/Connie von Elbwart
Vestergade 70, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27. www.glasriget.dk

Kæphesten
Papirklip, malerier, flet, smykker, glas, 
strik, unikatøj, børnetøj og keramik lavet 
af ærøske kunsthåndværkere.
Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Vitsø Kunstskole
Café & galleri, kreativ sommer og 
weekendkurser i maleri og 
kunstforståelse.
Søby Landevej 18, 5985 Søby
Tlf. 57 80 20 46. www.vitsøkunstskole.dk 

Galleri Fuglsang
Galleri og sommeråben café med 
skiftende udstillinger.
Tværby 21, Bregninge, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 23 90 45 22.

Dietmars Skulpturhave
Danmarks mindste galleri – i en gul tele
fonboks, samt skulpturer udstillet i haven.
Tværbymark 18, 5970 Ærøskøbing.

Lunden
ved Villa Blomberg, Ærøskøbing
Udendørs »skibssætning« af kunstneren 
ole Hartvig.

Udstillingsstedet Minors Hjem
Teglgade 11, 5960 Marstal, Tlf. 51 23 62 89 
www.nipsen.wix.com/minorshjem

Vesterled Galleri
Anne Værnes · Malerier & grafik 
Åben dagligt i juni, juli og august
Vesterskovsvej 20, ommel, 5960 Marstal, 
Tlf. 30 53 30 32, www.anneværnes.dk

Kunst/Galleri

Ærø vandt i den landsdækkene konkur
rence »Vores Kunst« og gevinsten var 
et flydende kunstværk, kunstnerduoen 
Randi & Katrines udsmykning af færgen 
MF Ærøskøbing. Da det færdige resultat 
blev indviet ved en stor fest den 27. ok
tober 2012 med talere og musik, måtte 
selv de mest indædte skeptikere over

give sig, en smukkere færge findes sim
pelthen ikke noget sted i Europa, Ærø er 
igen sat på kortet, ikke blot Danmarks
kortet, men på det europæiske kunst
kort, det største flydende kunstværk 
noget sted. Kom ind på øens turistkon
torer og hent en flot brochure om dette 
opsigtsvækkende sejlende kunstværk.

Ærøs flydende kunstværk
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Vor målsætning er at give vore gæster en god og 
positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort 
personale vil altid være klar til at servicere Dem samt
være behjælpelig i enhver situation. 

Hotel »Ærøhus« kan tilbyde kom-
fortable værelser med bad og toi-
let samt telefon. 
Hotel værelser med egen terrasse,
beliggende i gammel, smuk hotel-
have. – Gratis Wi-Fi.

Hotel »Ærøhus« har 1. klasses 
restaurant, hvor der bl.a. serveres 

friske fisk (efter årstiden).

I Sommersæsonen serveres der på 
terrassen foran hotellet samt i den 

gamle hotelhave. 

Vor specialitet er friskfangede 
fladfisk med persille sauce. 

Der tages forbehold for, 
at vejret kan betyde manglende 

landing af fangst.

Vestergade 38 · DK-5970 Ærøskøbing · Ærø
Tlf.: +45 62 52 10 03 · Fax: +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk · E-mail: mail@aeroehus.dk

Hotellet med idyllisk atmosfære 
i centrum af Ærøskøbing...
Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle 
udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø. 

Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter. 

Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med 
velbevarede ældre huse, giver en helt enestående 
oplevelse. 

Guidet tur kan arrangeres. 

Værelser - Luxus.

Dauers Hus.

Hotel »Ærøhus« tilbyder ophold 
med pension, samt at afholde familiefester, kurser 

og semi narer for op til 150 personer.

Hotel Ærøhus_Layout 1  10/12/15  09.29  Side 1
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koncerter og fester
De klassiske koncerter på Søbygaard
Hver sommer afholdes der en perlerække af 
klassiske koncerter i den ombyggede lade på 
det restaurerede  hertugsæde, Søbygaard på 
Ærø. Nogle af landets bedste klassiske solis
ter, ensembler og kammermusikere sætter 
hinanden stævne her for at udnytte salens 
fine akustik og publikums medlevende en
gagement. Koncertsalen, der også rummer 
en lang række forarbejder til glasmosaik
ker i nordiske kirker, udført af maleren 
Sven HavsteenMikkelsen er udført helt i 
træ og tegnet med inspiration fra færøske 
trækirker. Publikum sidder tæt ved podiet, 
så ethvert strøg fra en cellobue eller ethvert 
anslag på klaveret kan høres og føles helt 
tæt på.  Musikerne har ofte givet udtryk for 
at publikum i salen her får dem til at yde 
det bedste, fordi de er så »nærværende og 
medfølende«. Det giver en god og afslappet 
stemning. Der er plads til 120 tilhørere og 
det er en god ide at bestille plads, selv om 
der også sælges billetter ved indgangen en 
time før koncerten. Billetprisen er på 140 
kr.  Mange kommer med madkurv i god tid 
og sidder ved de opstillede borde under det 
store fredede valnøddetræ på gårdspladsen, 
kikker på vandet, der nu fylder i  voldgraven 
eller  bestiger voldene fra fæstningsværket. 
Herfra kan man nyde den smukke udsigt 
over Vitsø Nor og Østersøen. 
Foreningen Søbygaards Venner, som ar
rangerer koncertrækken, kan bryste sig af 

at være indehaver af et af landets bedste 
Fazioliflygler. 
Bassanger Steffen Bruun m.fl. lægger ud 
med et program af vokale arrangementer for 
to eller tre, måske fire stemmer. Trio Vitruvi 
spiller kammermusik i højeste klasse, trioen 
vandt P2´s kammermusikkonkurrence  i 
2014. Tredje koncert bliver et dejligt gensyn 
med pianisten Amalie Malling. Morten Kar
gaard septet er et spændende bud på lyden 
af musik til verden i dag. En fusion mellem 
traditioner, hvor syv musikere fra den ryt
miske og klassiske scene mødes. Vi byder 
også velkommen til Inviolata, Skandinaviens 
eneste etablerede bratschaccordion duo. 
Den kongelige operasanger sopranen Denise 
Bech og baryton Thomas Storm afslutter 
sommerens koncerter ved en Candle Light 
koncert, hvor salen er omdannet til cafe og 
pyntet med blomster og levende lys.
Velkommen til syttende sæson med klassiske 
koncerter på højt niveau på Søbygaard.

Program 2016
27. juli:  Steffen Bruun m.fl.
 Adam Riis, tenor
 Hetna Regitze Bruun, mezzo
 Steffen Bruun, bas 
10. aug. Trio Vitruvi
 Alexander Mc Kenzie, klaver
 Niklas Wallentin, violin
 Jacob laCour, cello
17. aug.  Amalie Malling, klaver

24. aug.  Morten Kargaard septet
 Morten Kargaard, guitar
 Mette Termansen, obo
 Flemming Agerskov, trompet
 Peter Clemson Steensgaard, violin
 Jakup Lutzen, bratsch
 Samira Dayyani, cello
 Lars Johnsen, bas
31. aug.  Inviolata
 Andreas Borregaard, accordeon
 Asbjørn Nørgaard, bratsch
14. sept. Candle Light Concert
 Thomas Storm, baryton
 Denise Bech, sopran
 Jakob Beck, klaver
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Billetter kan bestilles og købes på Ærø Tur
istbureau tlf. 62 52 13 00 og på Søbygaard i 
åbningstiden.

Verdis opera »Rigoletto« i Marstal
Lørdag den 2. juli kl. 20 opfører guidopera i 
samarbejde med Ærøs operavenner Verdis 
dramatiske opera »Rigoletto« i Ebbes Både
byggeri v/Monica Fabricius. For ottende 
gang vil hele den store bådehal genlyde af 
sang og musik og give såvel publikum som 
aktører en storslået musikalsk oplevelse i det 
rum, der ved et lykkeligt tilfælde har en gan
ske udsædvanlig god akustik.
For de fleste mennesker handler opera 
om livets allerstørste spørgsmål. Komiske 
 operaer er da meget godt, men bedst er det, 
når sopranen dør til sidst. Sådan går det i 
en masse operaer, og »Rigoletto« er ingen 
undtagelse.
Hertugen af Mantova fortæller sine hoffolk, 
at han har set en ung pige, som han følger 
efter til hendes hjem og opdager, at hun 
hver aften får besøg af en mystisk mand. 
Hertugen selv er tilsyneladende lidt optaget 
af den smukke grevinde Ceprano, men hen
des mand står i vejen for en forbindelse, og 
derfor foreslår hofnarren Rigoletto, at hertu
gen bare kan fængsle eller henrette greven. 
Denne lidt for friske bemærkning bliver 
uheldigvis også hørt af grevindens far, som 
straks hævner sig ved at udsprede et rygte 
om, at Rigoletto har en elskerinde. Samtidig 
vil greven stille hertugen til regnskab for at 
have forført hans datter, men hertugen sva

Festivaler
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rer igen ved at arrestere den gamle greve, 
som på vej væk forbander Rigoletto.
   Efter festen bliver Rigoletto passet op af 
en kroejer og lejemorder, Sparafucile, som 
tilbyder sine ydelser, da Rigoletto er på vej 
hen til sin elskede datter, Gilda. Rigoletto 
frygter, at Gilda skal blive offer for nogle af 
hoffolkenes tilbøjeligheder og beder derfor 
ammen Giovanna om at passe ekstra godt på 
Gilda. Giovanna er imidlertid til at købe for 
penge, så hun lader sig bestikke til at lukke 
hertugen ind i Rigolettos hus.
Hertugen skjuler sig i huset, og ud fra sam
talen går det op for ham, at det er Rigolettos 
datter, han er kommet på besøg hos. Da 
Rigoletto er gået igen, kommer hertugen 
frem og erklærer Gilda sin kærlighed. Han 
siger dog ikke noget om, at han er hertug. 
Han fortæller derimod, at han er en fattig 
student. Senere kommer hoffolkene for at 
hævne sig på Rigoletto, og de narrer ham 
til – med bind for øjnene – at hjælpe med 
bortførelsen af sin egen datter!
Hoffolkene ved ikke, at Gilda er Rigolettos 
datter. De tror, hun er hans elskerinde. 
Men da det går op for hertugen, at Gilda er 
tilbageholdt i slottet, må han straks have 
fat i hende. Gilda bliver derved klar over, at 
hendes elsker ikke er den fattige student, 
han ellers udgav sig for at være. Hertugen 
har tilmed voldtaget hende, fortæller Gilda, 
da hun grædende styrter hen til Rigoletto, 
da hun ser ham på slottet.

Det skal hævnes, og første skridt er at sikre, 
at Gilda forstår, at hertugen har bedraget 
hende. De tager ud til kroejer og lejemorder 
Sparafuciles kro, hvor hertugen dukker op 
for at gøre kur til værtens søster. Sparafucile 
spørger Rigoletto, om han har besluttet sig 
for, om hertugen skal leve eller dø. Det har 
han endnu ikke. Til gengæld er Gilda blevet 
overbevist om, at hertugens hensigter over 
for hende er reelle, så hun tager mandstøj 
på og vil til at ride ind til Verona. Endelig 
beslutter Rigoletto sig. Hertugen skal dø, 
men lejemorder Sparafuciles søster overtaler 
sin bror til at myrde en anden, hvis der viser 
sig et andet offer inden midnat, hvor Rigo
letto er blevet lovet at hente hertugens lig. 
Gilda når at høre aftalen og beslutter sig for 
at give sit liv for at redde sin elskede hertug. 
Hun banker derfor på kroens dør og bliver 
straks dolket af Sparafucile. Da Rigoletto 
kommer for at hente hertugens lig, får han 
udleveret en sæk. Da han vil kaste sækken 
i floden, hører han hertugens stemme i det 
fjerne og åbner sækken, hvor han finder 
sin døende datter. Grevens forbandelse har 
virket!
I Guido Paevatalus iscenesættelse bliver 
miljøet henlagt til nutidens Italien, inspireret 
af Berlusconi og hans folk. Ud over Guido 
Paevatalu, medvirker blandt flere andre 
Niels Jørgen Riis og Anders Jakobsson.
Billetter kan købes på Ærø Turistbureau, 
62 52 13 00 eller post@arre.dk, og resten 
sælges ved indgangen. Der er to priskategor
ier. Abilletter koster kr. 375, og Bbilletter 
koster kr. 325,.

Single Folk Festival, Søby
Den 29. juli til 31. juli 2016
Ærø Single Folk Festival startede i år 2000. 
Idéen var at skabe noget liv i Søby og gøre 
opmærksom på den sydfynske ø, Ærø.
Man valgte at kalde det for en single festival, 
selvom det er for alle, da det er nemmere 
for enlige at deltage, når man ved, der er 
ligestillede. Iøvrigt er det den eneste single 
festival i Danmark. Festivalen startede med 
folkemusik, men publikum ønskede danse

musik om aftenen, så der er noget for enhver 
smag. Musikerne kommer langvejs fra, men 
der er også indslag og musik fra Ærø.
Ærø Catering og lokale forretninger har 
fra starten støttet ideen, og der er siden 
kommet støtte fra flere andre, bl.a. Rise 
Sparekasse, Søby Værft, Nordea Fonden, 
Ærø Landkøkken, Mommark Fonden og Ærø 
Brand Fonden. www.aeroefestival.dk

Ærø Harmonikafestival
26.  29. maj 2016 I Marstal
Ærø folkelige Musikforening afholder for 23. 
gang den årlige festival for skandinaviske 
harmonikaspillere og folkedansere ved lyst
bådehavnen i Marstal.
Vidste du, at harmonikamusik er andet og 
mere end sømandssange? Det kan du kon
statere, hvis du  møder op ved sejlklubben i 
Marstal og lytter til de optrædende i løbet af 
weekenden 26.  29. maj 2016.
HAPPY SKVETT, Norges mest berømte dan
seorkester for »gammeldans« kommer til 
Ærø for første gang. 10 glade swingende 
musikere, der virkelig sætter gang i det store 
dansegulv.
I løbet af weekenden kan du høre alt fra 
viser over swing til jazz. Du kan hygge dig 
ved at synge med i roklubben eller slappe 
af og lytte til de mange solister og grupper 
i sejlklubben. Der er underholdning for alle 
aldersgrupper fra de tre scener på Sejlmager
vej: i festivalteltet, i Marstal Sejlklubs lokale 
og i roafdelingen, hvor roerne velvilligt har 
flyttet bådene, så vi kan være der med bar 
og underholdning,
Hver musikgruppe eller solist er på scenen i 
30 minutter  og i løbet af weekenden vil der 
på de tre scener være mere end 85 sceneskift 
med en ny gruppe eller solist, så du kommer 
ikke til at kede dig.
Scenerne er i sejlklubben ved lystbåde
havnen (Sejlmagervej), i det store festivaltelt 
lige ved sejlklubben og i roklubbens lokale 
ud mod lystbådehavnen.
Musikere i alle aldersgrupper kommer fra 
Ærø og »fra den anden side«, som ærø
boerne siger om folk fra resten af verden. 

Fra operaen »Tosca«. opført i Marstal 2015.

Fra operaen »Tosca«. 
opført i Marstal 2015.

Single Folk Festival
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Vores musikere kommer fra hele Skandina
vien. Mange er kommet til Ærø for at spille 
deres musik hvert eneste år siden starten 
for 23 år siden  og andre kommer for første 
gang. 
Det endelige program for 2016 vil være 
tilgængeligt på hjemmesiden harmonikafes
tival.dk 23 uger før festivalen, og musikere 
kan tilmelde sig på hjemmesiden fra først i 
januar.
Bliver du sulten eller tørstig i løbet af week
enden, serverer vi lette retter, kaffe og kage 
samt fadøl fra Rise Bryggeri på Ærø.  og 
vores helt specielle Ærø pandekager  eller 
Løvtens Paa'kaer, som de hedder på ærøsk.
optrædende på festivalen kan mod betaling 
få tildelt en plads til campering på festival
området. Mange vælger også at reservere 
eget feriehus i Marstal eller andre steder på 
øen. Se nærmere på harmonikafestival.dk 
eller aeroetours.dk, som har forskellige pak
keløsninger.
og husk den traditionsrige koncert torsdag 

aften kl. 19.30 i Marstal Kirke, hvor en fuld 
kirke kan nyde svenske og norske toner fra 
Tunnbybälgarna, odd Arne Halaas og Happy 
Skvett.
På gensyn til harmonikafestival i Marstal, 
hvor alle er velkomne  og hvor vi igen i år 
opfordrer til ENTRE EFTER BEHAG  læg en 
skilling/seddel i de beholdere, der opstilles 
til formålet. Kontakt: harmonika@privat.dk 
eller Vibeke Lykke Friis på tlf. 61 32 13 21. 
harmonikafestival.dk

Blomberg BørneFestival 
Lørdag d. 2. juli 2016
Sjov og hyggelig musikfestival på børnenes 
præmisser for hele familien.
Midt i eventyrelige Ærøskøbing kan fami
lien sammen få mange forskellige slags 
musikoplevelser. Både som tilskuer og aktiv 
deltager. Vær med til at skabe de fantastiske 
sambarytmer, når Slagkraft med kyndig 
hånd på magisk vis tryller et karnevalsband 
ud af alle deltagere, store som små. Gennem 

Ærøskøbings gader vil vi sammen fylde at
mosfæren med karnevallets toner, slagkraft
igt og vildt sjovt. 
Eller lær at rappe og optræd med UFo. Eller 
vær selv et instrument, lær beatbox på 
vores rapworkshop. Hvem blir´ guitar hero 
i familien? Dig eller din far? Hvad med at 
genopfriske alle de kendte børnesange? Med 
hjælp fra flot sangbog med et godt lydpanel, 
kan familie og venner synge sammen i lille 
lounge. 

På Blomberg BørneFestival er der også en 
scene, der KUN er for børn og unge. Her 
har alle der drømmer om at optræde for 
et live publikum chancen. Alle niveauer er 
velkomne. Band som solister. optræd gerne 
med egne numre eller kopinumre. Her 
starter Danmarks sangstjerner.
Fra den store scene bydes der på alt fra 
rock til pop, Beatles og folk. Gå ikke glip af 
skønne AB/CD, der besøger festivallen for 
anden gang, nu med nyt show – rock gen
nem 100 år. Disse garvede fyre er profes
sionelle musikere, der spiller med i kendte 
bands som Mike Tramp, Pretty Maids, Me
dina, Zeppelin Experience mfl.
Mød også 13 årige Beatlesgeni Daniel 
Skjalm Lissner, der ved alt om Beatles. 
Daniel tager sin vinyllyd med og spiller alle 
de kendte og mindre kendte, samt deler ud 
af sin store viden. Gammel musik i ung krop  
alle lærer nyt af dygtige Daniel. 
Det og mange andre ting kan I opleve 
rundt om den hyggelige andedam, midt i 
Ærøskøbing by. 
Familiens dag sammen i sjov og leg med 
masser af topkvalitetsmusik. 
Pris: 150 kr. (05 år gratis)
Alder: 613 år sammen med hele familien
Sted: Anlægget, Ærøskøbing
For yderligere information kontakt mail: 
blombergfestival@gmail.com 
Læs mere på vores hjemmeside 
www.blombergbornefestival.dk 

Følg os på FACEBooK: Blombergbornefestival
NB! Forbeholdt for ændringer i programmet.
NB! Der arbejdes på flere navne til festival
len. 

Ærø Jazzfestival
3.6. august 2016
Ærø Jazzfestival har efterhånden etableret 
sig som en årlig tilbagevendende begiven
hed for vores lokale folk, men også for alle 
øens tilrejsende gæster til lands, vands og 
fra luften  vi skal til jazzfestival på Ærø!!!
Festivalen har som sædvanlig sit epicenter 
på Det Gamle Værft i Ærøskøbing, men 
Marstal spiller også med på flere koncert
steder. I skrivende stund har festivalen fået 
nye bestyrelsesmedlemmer og i sammen

Happy Skvett, Ærø Harmonikafestival

Blomberg BørneFestival
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På Ærø finder du de maritime perler, Kle
ven og Strandbyen, der begge er havne 
for landsbyen ommel – og begge popu
lære mål på en cykel eller vandrerferie 
på Ærø.
I Strandbyen finder du et autentisk lokalt 
miljø, med pittoreske fiskeskure og et 
muntert leben. Strandbyen Havn er en 
lille privat bådehavn med plads til en
kelte gæstesejlere og der er vand og el på 
broerne. I forlængelse af havnen finder 
du en fin, lille sandstrand, hvor du kan 
ligge og nyde øjeblikket, samtidig med 
at du betragter alle de mange, forskel
lige fartøjer, der sejler forbi. Her er også 
borde og bænke, hvor der kan dækkes op 
til den medbragte frokost.

Kleven Havn er den største af de to 
havne. Her finder du en primitiv cam
pingplads, hvor man kan slå sit telt op 
og nyde en nat med let havbrise og må
gernes skrig som eneste lyde. Her er des
uden gode muligheder for gæstesejlere, 
med faciliteter som vand, grill og en ny 
toiletbygning. På en mark i umiddelbar 
nærhed finder du to særdeles fine shel
ters – se mere på www.ærø.dk.
Kleven Bådelaug er ejer af havnen og 
arrangerer årlige aktiviteter, såsom Sct. 
Hans bål, pålidelighedssejlads for motor
både, samt det årlige besøg af smakke
sejlerne, hvor du kan være stensikker på, 
at »Den Småborgerlige Sangforening« 
underholder og hvor alle er velkomne – 
se mere i kalenderen.

Bådelauget gør også et stort arbejde 
med at at vedligeholde og modernisere 
havnen med respekt for dens spændende 
historie.
Allerede ved anduvning af Kleven Havn 
mødes man med minder fra havnens 
storhedstid som vinteroplæggerplads 
for en del af den ærøske skonnertflåde, 
nemlig de store stenkar, der naturligvis 
markerer sejlrenden, men hvis formål var 
at bremse isdriften og dermed beskytte 
de oplagte skibe. 
I land ser man andre minder fra havnens 
glansperiode, blandt andet en svedeki
ste, hvor man ved hjælp af damp gjorde 
planker bøjelige, så de nemmere kunne 
monteres på skibenes yderbeklædning og 
smukt følge skibets facon.
Læs mere om Kleven Havn og dens 
storhedstid, både som skonnerthavn 
og som base for smugleri på 
www.klevenhavn.dk.

de gemte perler

Ærø er en dejlig ferieø, men Ærø er også 
en rigtig skoleø; på Ærø finder man 
Marstal Navigationsskole, føren de i 
Danmark når det gælder uddannelsen 
af navigatører til den danske handels
flåde, førende i Danmark når det gæl
der specialkurser og elearning indenfor 
maritime emner. Som nabo til navigati
onsskolen ligger VUC med HF i almene 
fag og Blå HF der forbereder eleverne til 
en maritim uddannelse. 

Ærø har en efterskole – Ærø Efterskole 
i landsbyen Tranderup, en prøvefri 
 efterskole for unge med lyst til praktisk 
arbejde. 
På øen findes verdens mindste land
brugsskole, Poppelgårdens Praktiske 
Jordbrugsskole. Her uddannes elever 
med boglige vanskeligheder til en frem
tid i dansk landbrug. 
Kunsthøjskolen på Ærø, en højskole 
med fokus på samtidskunst.
Flere oplysninger om skolerne på Ærø 
kan fås ved at kontakte øens turistkon
tor.
Udvid din ferie til hele året, tag på skole 
på Ærø. Men vær tidligt ude, der er rift 
om pladserne på alle skoler.

Skoleøen Ærø

Der er en meget aktiv 
Folkeuniversitets komite 
på Ærø.
Den arrangerer forelæs
ninger i semestrene. 

oplysning om disse arrange
menter fås i kalenderen og på 
www.folkeuniversitetet.dk/aeroe

Men når sommeren står for døren, så 
indbydes der til 4 dages sommeruni
versitet. Det er alle tiders chance for 
at kombinere et besøg på Ærø med 
stimulerende foredrag og festligt 
samvær. 
I 2016 afholdes ÆRØ SoMMERUNI
VERSITET i dagene 13. – 16. JUNI på 
HoTEL ÆRØHUS i ÆRØSKØBING. 
Tema i 2016 er FLUGT. 
KULTUR – KUNST – LITTERATUR. 
Yderligere oplysninger samt tilmel
ding ved mail til vm@teo.au.dk eller 
tlf. 26 40 16 42.

Ærø Sommer-
universitet

hæng med nye tanker, har vi en formodning 
om, at årets jazzfestival simpelthen bliver 
helt igennem hyggelig og vil sprudle af god 
swingende jazz ledsaget af kølige drikke.
De lokale kræfter og jazz i børnehøjde lig
ger os på sinde, så det bliver der også i år 
koncerter med. Vi vil ligeledes gerne lave 
partnerskaber med andre spillesteder og 
foreninger, så det skal det meste af foråret 
gå med.

Har du lyst til at blive medlem af jazzfestiva
len og dermed være med til at styrke vores 
aktiviteter, så skriv til vores kasserer på 
j.kristensen@os.dk.
Vores kommende program og aktiviteter 
kan du følge på Facebook og på vores hjem
meside www.aeroejazzfestival.dk . Ønsker 
du yderligere informationer kan du skrive til 
bown@swbolig.dk.
Ærø Jazzfestival glæder sig meget til at byde 
jer alle velkommen til god jazz, dejligt sam
vær og hyggelig stemning  for »Alt er vand 
ved siden af Ærø«.

Den Irske Festival i Marstal 
Glæd dig til at den Irske Festival genopstår 
5., 6. og 7. august, hvor du kan opleve 
koncerter og jamsessions med irsk musik i 
Ebbes Bådehal og på Foley's Pub i hjertet af 
Marstal.

Ærø Jazzfestival
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Du kan altid finde en opdateret kalender med arrangementer på for-
siden af www.ærø.dk eller på Turistkontoret.

Januar 
09.01  Foredrag med Torben Knast om 33 år til søs, fra kl. 1921. 

Uldgården, Bregninge.
15.01  Fernisering på Uldgården i Bregninge fra kl. 1115. 
 Kunstmaler Rita Lund fortæller om de udstillede billeder.
22.01  »Forkølelse  Nej tak«. God råde om at undgå snue mv. 

samt smagsprøver fra kl. 1115. Uldgården, Bregninge.
23.01  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl.16. Bjarne Finnerup 

(trompet), Edda Meyer (sopran) og Karsten Hermansen 
(orgel).

28.01 Ærø Folkeuniversitet: »Ærøboer fortæller«, kl. 19 i 
 Mamrelunden, Ærøskøbing.

Februar 
04.02 Ærø Folkeuniversitet: »Anders Bjørn: Det Sorte Danmark«
 kl. 19 i Marstal Menighedshus.
05.02  »Man skal da ikke gå ned på udstyr« fra kl. 1115. Fif og 

fremvisning af det rigtige »værktøj« til strik. Uldgården, 
Bregninge.

06.02  ÆIK holder fastelavn for børn og barnlige sjæle med 
tøndeslagning, leg og underholdning. Arrebohallen kl. 14.

07.02 Jazzkoncert i Ærøskøbing Kirke  se mere på www.ærø.dk
12.02  Hundeaften for hundeejere med gode råd og demo, 
 fra kl. 1921. Uldgården, Bregninge.
13.0221.02  Vinterferie på Ærø. Med aktiviteter for store og små. 
 Se www.ærø.dk 
13.02  Frø og stiklingedag i Købmandsgårdens gård i Ærøskøbing. 

Du kan sælge, bytte eller bare gi´væk. Bare mød op og tag 
et lille havebord med. Har du spørgsmål så kontakt

  Susanne Bramstrup på tlf. 20 51 95 35 eller 
 sbramstrup@gmail.com
15.02 Ærø Folkeuniversitet: »Erik Gøbel: Dansk Vestindien«,
 kl. 19 i Rise Sognehus.
18.02  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. otte ottesen (tenor) 

og Karsten Hermansen (orgel).
19.02  Få lavet ansigtsmaling eller en fin »tatovering«, 
 fra kl. 1115. Uldgården, Bregninge.
26.02  Secher fra Ærø fortæller om sine produkter, bl.a. rapsolie 

produceret på Ærø, fra kl. 1115. Ærø Gårdbutik, Bregninge.
27.02  Gospelworkshop i Rise Kirke fra kl. 1117 under ledelse af 

Heidi Bisgaard og Jakob Gunnertoft.
 Alle interesserede kan deltage  se mere på www.ærø.dk 
27.02  Kirkekoncert i Rise Kirke kl. 16. Gospelkoncert med Heidi 

Bisgaard, Jakob Gunnertoft og korsangere fra hele øen.

Marts 
04.03  Tips til strikkede babytæpper. Strik selv eller få det strik

ket, fra kl. 1115. Uldgården, Bregninge.
10.03 Ærø Folkeuniversitet: »Doris ottesen: Litteraturforedrag«,
 kl. 19 i Mamrelund, Ærøskøbing.
11.03  Lakridssmagedag fra kl. 1115. Har du hang til lakrids er 

dette et must! Uldgården, Bregninge.
16.03  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. Passionskoncert: 

Regnar Møller Nielsen (liturg) og Karsten Hermansen 
(orgel).

18.03  »Hattedag« på Uldgården, Bregninge fra kl. 1115. En sjov 
dag, hvor vi skal prøve mange forskellige hatte.

23.03  Æggejagt i Ærøskøbings gader. Hvem finder de gemte 
påskeæg? 

25.03 »Marstal koger over«  butikkerne holder åbnet til kl. 15.

26.03  Påskelørdag på Ærø. Tag med når hele Ærø går på stran
den til den traditionelle æggekogning med familie og 
venner.

31.03  »Buksedemo dag« fra kl. 1115. Få gode tips til at finde 
modellen med perfekt pasform. Uldgården, Bregninge.

 
April 
01.04 Garndemodag fra kl. 1115, Uldgården i Bregninge.  
 Præsentation af garn fra Familien Davidsen.
02.04  Haveselskabet Ærø  foredrag med Ernst Jensen »Et liv med 

roser«. Pris kr. 60, for ikkemedlemmer. 
 Se mere på www.ærø.dk
02.04  Workshop fra kl.1116.15. Etablering af permakultur, 
 kartoffeltårn på Vitsøhus.
  Pris: kr. 340,/person incl. kartoffelsuppe til frokost. 

Tilmelding på tlf. 36 98 19 19 senest 21/3. 
 Se www.vitsoehus.dk
07.04 Ærø Folkeuniversitet: »Karen Tranberg: Afrika« kl. 19 
 i Marstal Menighedshus.
10.04  Foreningen Norden holder »Nordisk Gæstebud« kl. 19, 
 Det Lille Hotel i Ærøskøbing. Se www.ærø.dk
15.04  Susanne fra Ærø Golfklub fortæller om golf på Ærø 
 og præsenterer tilbehør. Ærø Gårdbutik, Bregninge 
 fra kl. 1115.
20.04  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. 
 Christian Præstholm (orgel).
22.0424.04 Dragedage på Ærø Flyveplads i Marstal, med aktiviteter 
 for store og små. Se mere på www.ærø.dk
23.04 Lang lørdag i Marstal  butikkerne holder åbent til kl. 15.
25.04  Demodag med snaps, sirup og olie. Producenten 

fortæller. Ærø Gårdbutik fra kl. 1115.
28.04 Ærø Folkeuniversitet: »Viggo Mortensen: Riise og rom 
 skole« kl. 19 i Mamrelund, Ærøskøbing.

Maj 
02.05 Åbning af gågaden i Marstal.
06.05 »By night i Marstal«  butikkerne holder åbent til kl. 21.
06.05  Loppemarked i Ærøskøbing. Kom og gør en god handel når 

hele byen slår dørene op til årets loppemarked. Se mere 
på www.ærø.dk

07.05 Kulturdag i Marstal  butikkerne holder åbent til kl. 13.
07.05  Multi Marathon Ærø med 6 forskellige distancer  se mere 

på www.maritimlobet.dk
14.05  Stort Loppemarked i Kongensgade, Marstal. Butikkerne 

holder åbent til kl. 15.
14.05  Koncert på Gæstgiveri Bregninge kl. 18. Jens Søndergaard 

(altsax) og Jan Kaspersen (piano). Pris kr. 225, incl. 
 spisning. Se mere på www.gaestgiveri.dk 
14.0516.05  Bridge/Golfturnering. Ærø Golfklub og Ærø Bridgeklub 

afholder i samarbejde en kombineret bridge og golfturne
ring. Læs mere på www.aeroegolf.dk eller på 

 www.bridge.dk/4596
16.05 Friluftsgudstjeneste i Søby Kirke kl. 14.00.
25.05  Kirkekoncert i Tranderup Kirke kl. 19.30. 
 Forårskoncert med Øhavskoret.
26.05  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30.
 Ærø Harmonikafestival.
26.0529.05 Ærø Harmonikafestival.
 Se mere på www.harmonikafestival.dk 
28.05 »Harmonikagadesalg« i Marstals butikker.
28.05  Kirkekoncert i Rise Kirke kl. 16. Forårskoncert med 
 Skjernkoret og Øhavskoret.
 

Begivenhedskalender 2016
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Juni 
01.06  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og lækker suppe i kobber

gryde. Kl. 1720 på Vitsøhus. Se www.vitsoehus.dk
03.0605.06  TukTuk træf på Ærøskøbing Campingplads  se mere på 

www.3hjul.dk
05.06  Fars Dag på Uldgården i Bregninge med besøg af Ærø 
 Veteranbilklub. Se de flotte biler på pladsen. Fra kl. 1115.
07.06  Urte safari i Permakulturhaven Vitsøhus. Vi samler urter 

og tilbereder i fællesskab en grøn energismoothie.
  Pris kr. 230, / person. Tilmelding på tlf. 36 98 19 19,
 2 dage før. Se www.vitsoehus.dk
11.06 »Ærødagen« i Anlægget i Ærøskøbing. 
 Se mere på www.ærø.dk
11.06  Koncert på Gæstgiveri Bregninge kl. 18. Christina von 

Bülow (altsax) og Søren Kristiansen (piano).
 Pris kr. 225, incl. spisning. 
 Se mere på www.gaestgiveri.dk 
12.06  Sognevandring af den gamle kirkesti fra Bregninge Kirke 

til Tranderup Kirke  start kl. 14.
12.06  Kirkekoncert i ommel Kirke kl. 19.30. Jesper Helmuth 
 Madsen (klarinet) og Karsten Hermansen (orgel).
13.0616.06  Ærø Sommeruniversitet arrangeret af Ærø Folkeuniversitet 

afholdes på Hotel »Ærøhus«.
  Tema: »FLUGT  Kultur  Kunst  Litteratur«, se mere på 

www.folkeuniversitetet.dk/aeroe
15.06  Uldgården i Bregninge fejrer 14 års fødselsdag med alt i 

flotte røde/hvide farver.
15.06  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og Ærøgrillpølser med 

råkost og kartoffelrösti kl. 1720 på Vitsøhus. 
 Se www.vitsoehus.dk
24.0626.06  RSISommerfest, Rise Stadion  se mere på www.risesif.dk 
29.06  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og lækker suppe i kobber

gryde. Kl. 1720 på Vitsøhus. Se www.vitsoehus.dk
30.06  Haveselskabet Ærøs årlige havevandring kl. 19.00. 
 Pris kr. 50, for ikkemedlemmer. 
 Se mere på www.ærø.dk 
30.0603.07 Søby Byfest i Måehallen. Se mere på www.ærø.dk
 

Juli 
30.0603.07 Søby Byfest i Måehallen. Se mere på www.ærø.dk
01.07  officiel åbning af Ærø Whisky Besøgscenter i Den Gamle 

Købmandsgård. Se mere på www.ærøshisky.dk
02.07  Verdis opera »Rigoletto« opføres i Ebbes Bådehal i Marstal 

kl. 20. Se mere på www.operavenner.dk
02.07  Blomberg Børnefestival. Fede koncerter og musikwork

shops for børn.
  I Anlægget, Ærøskøbing. Entré kr. 150, (børn 05 år gratis) 

Se www. blombergbornefestival.dk
07.0710.07  Grollefesten 2016.  Grollefesten fejrer sit 50 års jubilæum.

Byfest ved lystbådehavnen i Marstal.
10.07  Søndagsåbent i Marstal butikker kl. 1014 i flere af byens 

forretninger.
10.07 Søndagsåbent i Ærøskøbings butikker.
12.07  Urtesafari i Permakulturhaven Vitsøhus. Vi samler urter og 

tilbereder i fællesskab en grøn energismoothie.
  Pris kr. 230, / person. Tilmelding på tlf. 36 98 19 19,
 2 dage før. Se www.vitsoehus.dk
13.07  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og Ærøgrillpølser med 

råkost og kartoffelrösti. Kl. 1720 på Vitsøhus. 
 Se www.vitsoehus.dk
15.07  »By Night« med Pirattema i Marstal. Butikkerne holder 

åbent til kl. 22.
17.07  Søndagsåbent i Marstals butikker kl. 1014 i flere af byens 

forretninger.
17.07 Søndagsåbent i Ærøskøbings butikker.
16.0723.07  »Kom og Dans« i Ærøskøbing. De norske dansere kommer 

til på Ærø. Se www.komogdans.no. 

20.0724.07  Eventyrfest. Byfest i Ærøskøbing. I Arrebohallen og på 
 Torvet. Se www.aeik.dk 
21.07  Kirkekoncert i Ærøskøbing Kirke kl. 19.30. 
 Karsten Hermansen (orgel).
22.07  »By Night« med Westerntema i Marstal. 
 Butikkerne holder åbent til kl. 22.
22.0723.07  Ærø Jam Festival i Ærøskøbing. Ny dansk musikfestival 

med upcoming bands. Se www.ærø.dk 
24.07  Søndagsåbent i Marstals butikker kl. 1014 i flere af byens 

forretninger.
24.07 Søndagsåbent i Ærøskøbings butikker.
25.0731.07  Havkajakroernes Sommertræf 2016 ved Kleven Havn, 

ommel. Se mere på www.havkajakroerne.dk 
26.07  Smakkesejlerne anløber Kleven Havn. Veteranbilklubben 

viser de smukke biler frem og Marstal Småborgelige Sang
forening synger. Alle er velkomne.

27.07  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og lækker suppe i kobber
gryde. Kl. 1720 på Vitsøhus. Se www.vitsoehus.dk

27.07  De Klassiske Koncerter på Søbygaard. 
 »Vokale arrangementer  Steffen Bruun m.fl.«
  Adam Riis (tenor), Hetna Regitze Bruun (mezzo) og Steffen 

Bruun (bas).
28.07 Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. 
 Mats Larsson (orgel).
29.07 »By Night« i Marstal. Butikkerne holder åbent til kl. 22. 
29.0731.07  Ærø Single Folk Festival.
 Se mere på www.aeroefestival.dk
30.0731.07  »Kunst og Musik på Ærø« på Det Gamle Værft. oplev 

en række danske kunstnere, inviteret af Jacob Fuglsang 
Mikkelsen, for at give sommernætterne i Ærøskøbing en 
hovedstadsindsprøjtning. 

 Se www.jacobfuglsangmikkelsen.com 
31.07  Kirkekoncert i Marstal Kirke. Eva Galina Elshaeva på 

kirkens klokkespil.
31.07  Søndagsåbent i Marstals butikker kl. 1014 i flere af byens 

forretninger.
31.07 Søndagsåbent i Ærøskøbings butikker.

August 
03.0806.08 Ærø Jazzfestival 2016.
 Se mere på www.aeroejazzfestival.dk
04.08  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. Wolfgang Capek 

(orgel).
06.08  Cykelløbet »Ærø Rundt«. Distancer på hhv. 20, 55 eller 100 

km. Start og mål ved Arrebohallen, Ærøskøbing.
  Tidstagning og depot på alle distancer. 
 Se mere på www.flyingheroes.dk 
10.08  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og Ærøgrillpølser med 

råkost og kartoffelrösti. Kl. 1720 på Vitsøhus. 
 Se www.vitsoehus.dk
10.08 De Klassiske Koncerter på Søbygaard. 
  »Trio Vitruvi« Alexander McKenzie (klaver), 
 Niklas Wallentin (violin) og Jakob laCour (cello).
13.08 Hattefest i Ærøskøbing  se mere på www.ærø.dk
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16.08  Urtesafari i Permakulturhaven Vitsøhus. Vi samler urter og 
tilbereder i fællesskab en grøn energismoothie.

  Pris kr. 230, / person. Tilmelding på tlf. 36 98 19 19,
 2 dage før. Se www.vitsoehus.dk
17.08  De Klassiske Koncerter på Søbygaard. 
 Amalie Malling (klaver).
24.08  Lav mad ved lejrbålet. Snobrød og lækker suppe i kobber

gryde. Kl. 1720 på Vitsøhus. Se www.vitsoehus.dk
24.08  De Klassiske Koncerter på Søbygaard. 
 »Morten Kargaard septet«
  Morten Kargaard (guitar), Mette Termansen (obo), 
 Flemming Agerskov (trompet)
  Peter Clemson Steensgaard (violin), Jakup Lutzen (bratsch), 

Samira Dayyani (cello) og Lars Johnsen (bas)
31.08 De Klassiske Koncerter på Søbygaard. 
  »Inviolata« med Andreas Borregaard (accordeon) og 
 Asbjørn Nørgaard (bratsch).

September 
09.09  Snapsesmagedag med Ærø Snaps fra kl. 1115. Uldgården, 

Bregninge.
13.09  Kirkekoncert i ommel Kirke kl. 19.30. Paul Nedergaard 

(orgel) og Karsten Hermansen (sang).
14.09 De Klassiske Koncerter på Søbygaard.
  Candle Light Concert med Thomas Storm (baryton), 
 Denise Bech (sopran) og Jakob Beck (klaver).
16.09 Kattedagen i Ærø Gårdbutik fra kl. 1115
30.09  Nye modeller og ideer til efterårsstrik fra kl. 1115 på 

Uldgården i Bregninge.

Oktober 
06.10  Demodag om den rette babybeklædning, fra kl. 1115 på 

Uldgården i Bregninge. For børn, forældre og bedsteforæl
dre.

15.1023.10  Efterårsferie på Ærø med masser af aktiviteter for store og 
små. Se www.ærø.dk

16.10  Søndagsåbent i Marstals butikker kl. 11 15 i flere af byens 
forretninger.

17.1021.10  Ærøskøbing Grand Prix  sæbekassebilvæddeløb for de 
 816 årige. Se mere på www.ærø.dk
18.10  Skodemodag i Ærø Gårdbutik, Bregninge fra kl. 1116. 
 Få kyndig vejledning om det rette fodtøj.
20.10  Anderledes kundeaften.»Se, føl og prøv« fra kl. 1921 i Ærø 

Gårdbutik, Bregninge.

22.10  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 16. Kurt Ravn (sang).
 Indgang 125, , børn 60,.
 
November 
03.11 »Varmehænderdag« i Uldgården, Bregninge fra kl. 1115.
10.11 overtøjsdemo i Ærø Gårdbutik, Bregninge fra kl. 1115.
17.11  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 19.30. Barokkunst,
 arkitektur og musik. ole Finnerup (fortælling) og
 Karsten Hermansen (orgel).
17.11 »Nymodeldag« fra kl. 1115 i Ærø Gårdbutik, Bregninge.
25.11  Julemanden åbner det hyggelige gårdsalg, fra kl. 1115. 

Uldgården, Bregninge.
25.11  »Black Friday« i Søby med lys i møllen, aktiviteter og til

bud. Se www.ærø.dk
26.11 Stort Julemarked i Ærøskøbing  se mere på www.ærø.dk
27.11  Stort jule og kræmmermarked i Måehallen i Søby  
 se mere på www.ærø.dk

December 
01.12  Julemanden åbner årets julesnaps  kom og smag fra kl. 

1115 på Uldgården i Bregninge.
06.12  Kirkekoncert i Ærøskøbing Kirke kl. 19.30. Adventskoncert 

med Ærøkoret.
08.12 Smag årets julebag i Ærø Gårdbutik, 
 Bregninge fra kl. 1115.
10.12  Kirkekoncert i Marstal Kirke kl. 16. Adventskoncert med 

Ærøkoret.
11.12  »De 9 læsninger« i Tranderup Kirke kl. 14.30. 
 Musikgudstjeneste med Øhavskoret.
14.12  Kirkekoncert i Rise Kirke kl. 19.30. Julekoncert med 
 Øhavskoret.
15.12  Julegavedagen i Ærø Gårdbutik, Bregninge fra kl. 1115. 
 Få hjælp og vejledning til julegavekøb.
18.12  Det store Nisseoptog i Ærøskøbing kl. 15.00 med start fra 

Torvet. Der trækkes lod om pakker blandt de børneteg
ninger, der er indleveret i den store røde nissepostkasse.

  Dans om juletræet, godteposer til børnene og gløgg og 
småkager.

19.1222.12 Nisseoptog i Ærøskøbing kl. 15.00, med start fra Torvet. 
  Gå med nisserne på besøg hos byens handlende  måske 

falder der lidt godter eller en gave af?
23.12  Nisseparade i Søby kl. 11, med start fra Søby Skole og af

slutning med godter og glögg på ppladsen ved Brugsen.

De er tykke, luftige og stegt i masser 
af fedt, de ærøske pandekager – og de 
smager himmelsk.
’Løvtens Paa’kar’ hedder de på ærøsk – 
gærpandekager, der løfter sig.
Traditionerne omkring pandekagerne er 
mange, opskrifterne varierer alt efter fa
milie og tilbehøret er svært at blive enige 
om. Ærø Pandekager er en ærøsk specia
litet efter en gammel originalopskrift. De 
ligner klatkager, men er meget sprøde, 
lækre og luftige – en særdeles delikat 
 egnsret! På Ærø serveres de ofte til by
fester og markeder, men som regel kan 
du også få dem serveret på restauranter 
som dessert eller lidt til kaffen. Her er én 
opskrift på tykke, ærøske pandekager:

Ingredienserne:
56 dl. mælk
25 g. gær
500 g. hvedemel
1 strøgen tsk. salt
6 æg
1 kg. svinefedt til bagning

Fremgangsmåden:
Mælken lunes og gæren opløses heri. 
Æggene deles og æggeblommerne til
sættes én ad gangen. Mel og salt blandes 
i. Æggehviderne piskes stive og vendes 
forsigtigt i massen. 
Dejen stilles lunt og hæver nu 1 time, 
med et rent viskestykke over. Husk at 
bruge en stor skål. 

Bagningen:
Panden skal være jævnt fuld af fedt og der 
bages ved god varme. Der sættes 3 stk. på 
panden ad gangen. Benyt en mellemstor 
dyb grydeske og bag til de er gyldenbrune 
på begge sider. De lægges derefter på 
fedtsugende papir.
Kan serveres med f.eks. æble, rarbarber 
eller stikkelsbærkompot eller syltetøj.

Tykke ærøske pandekager
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Diverse begivenheder
Rundflyvning - oplev Ærø fra luften
I sæsonen er der daglige rundflyvninger af forskellig varighed. 
Se mere på starling.dk

Gå tur med vægteren i Ærøskøbing
Fra 20/67/8 hver aften kl.21 og fra 8/8 kl. 20. Start fra Torvet. Pris 
kr. 30, per person.onsdag og lørdag foretages turene på engelsk.

Tag med på 3 timers bustur: Smukke Ærø
Fra 29/64/8 hver onsdag og torsdag med afgang fra Ærøskøbing 
Havn kl. 10.35. I juli måned er der hver tirsdag mulighed for at kom
binere den guidede tur med frokost på Rise Bryggeri.
Læs mere og book billetter (også incl. færge) på www.aeroetours.dk
 
Tag med på vandretur på Ærø
Tirsdage, onsdage og torsdage fra 28/68/9, går vi vandreture til 
Kalkovnen i Marstal, Vitsø ved Søby og ad Øhavsstien til Ærøskøbing. 
Læs mere og book billetter (også incl. færge) på www.aeroetours.dk

Meet the locals - mød og spis med ærøboerne
Mød de lokale til en hyggelig middag og en snak om hvordan det er 
at bo på vores dejlige ø. 
Læs mere og book billetter på www.aeroetours.dk

Besøgshaven »Via Dolorosa - en vandring i Jesu fodspor«. 
Tværby 15, Bregninge. Åben fra 19. marts til 1. november. Gratis ad
gang. Se mere på www.viadolorosa.dk

Sejltur med skonnerten Meta fra Marstal
Torsdage fra 27/628/8. »Øtur til Strynø« fra kl. 1014 og »Solned
gangstur« fra kl. 1921. Se mere på www.maritimtcenter.dk

Sejlads mellem Rudkøbing og Marstal med skonnerten Meta
Sejler fra Rudkøbing torsdag kl. 8 med ankomst i Marstal kl.9.30 og 
fra Marstal fredag kl. 8 med ankomst i Rudkøbing kl. 9.30 i perioden 
30/626/8.  Medtager cykler og gående passagerer.
Se mere på www.maritimtcenter.dk

Åben i Havnepaletten i Søby - kom og fold kreativiteten ud.
Fra 4/716/7 fra kl. 1014 (undtagen søndag). Gratis adgang  du 
betaler kun for materialer. For mere information, kontakt Susanne 
Kirkegaard på tlf. 30 28 76 14.

Strandyoga på Vestre Strand, Ærøskøbing. 
I perioden 30/618/8, tirsdag kl. 19 og torsdag kl. 09.00.
Alle kan deltage. Pris kr. 60, per person.

»ÆRØFORI« - Kunstudstilling på slottet på Søbygaard 
Fra 18/317/7. En billedrejse med kunstneren, naturfotografen og 
forfatteren Michael Larsen, der fastholder Ærøs skønhed i pensel og 
pixels.

»Reality check« - Kunstudstilling på slottet på Søbygaard 
Fra 22/723/10. David Cobb og ole Hartvig udstiller malerier, 
tegninger og skulpturer.

Naturligt bihold på Søbygaard
Hver tirsdag kl. 15 i perioden 1/520/7 kan du møde Søbygaards bier 
og høre om naturlig bihold.

»Maleværk« - en sommerKUNSTudstilling 
I Det Røde Pakhus på Marstal Havn fra 16/724/7. Jan Kiwi og Lene 
Johansen udstiller malerier og grafik dagligt fra kl.1418.

Voderup Klint - en national seværdighed
Guidet tur med naturvej leder. Alle torsdage i uge 28  uge 31 kl. 10
12. Mødested Ppladsen ved Voderup Klint. Pris: kr. 80, (børn under 
12 år gratis) Der guides på dansk. Se www.naturgejst.dk 

Strandsafari på Eriks Hale. Guidet tur med naturvejleder
Tirsdag og fredag i uge 2831 kl. 1012. Mødested Ppladsen v. Eriks 
Hale, Østersøvej, Marstal. Pris: kr. 80, (børn under 12 år gratis). 
Der guides på dansk. Se www.naturgejst.dk 

Sansesafari med mindfulness til udvalgte steder i landskabet
onsdage og søndage fra kl. 1012 fra 20/73/8. Start fra Vesteraas, 
Voderup 41. Pris kr. 80, (børn under 12 år gratis).
Der guides på dansk. Se mere på www.sammenkomst.dk 

KIP - Kunst i Pakhuset - Ærø Kunstforening udstiller
I Det Røde Pakhus, Marstal Havn. Åbent dagligt i dagtimerne fra 
24/76/8. Gratis entré.

Åbent Hus i Ærø Bridge klub 
Hver mandag i juni, juli og august fra kl. 1923 i klublokalerne på Rise 
Skole. Tilmelding på tlf. 20 30 64 61.

Guidet Segwaytur med start i Ærøskøbing  
1 times kørsel i by og ved vand. Pris: kr. 300, per person (min. 16 år) 
Bookes 1 dag før på tlf. 25 64 40 03. Datoer: 3/6 + 17/6 + 1/7 + 15/7 
+ 29/7 + 12/8 + 26/8  se www.segwayaeroe.dk

Guidet Segwaytur med start i Marstal   
1 times kørsel i by og ved vand. Pris: kr. 300, per person (min. 16 år) 
Bookes 1 dag før på tlf. 25 64 40 03. Datoer: 10/6 + 24/6 + 8/7 + 22/7 
+ 5/8 + 19/8  se www.segwayaeroe.dk 

Kunst i Dommergårdens Havehus, Ærøskøbing
Skiftende udstillinger fra 3/624/9. Åbent alle dage i dagtimerne. 
Gratis adgang.

Rundvisning hos Ærø Cigar 
 oplev hvordan man laver en ægte dansk cigar fra »Frø til Cigar«
Tirsdag og fredag kl. 11 i juli og august, og tirsdag og lørdag kl. 10 
i september. Pris per person kr. 50,. Se mere på www.ærøcigar.dk

Rundvisning og Ølsmagning på Rise Bryggeri
Kl. 11 på lørdage i april (fra uge 16), maj, juni og september samt 
onsdage og lørdage i juli og august. Se processen, hør historien og 
vigtigst af alt  smag den dejlige øl! Pris per person kr. 100,.

Ølsmagning og Rundvisning på Rise Bryggeri og Ærø Cigar
Først introduktion og ølsmagning på bryggeriet, derefter tur i tobaks
plantagen. Torsdage kl. 11 i juli og august. Pris. kr. 125, / person.

Skulptur Biennale i Søby
1. juni  1. september afholdes for 4. gang skulptur biennale på 
havnen og i byrummet i Søby.
45 kunstnere  45 skulpturer og installationer. Udstillingen er 
udendørs og gratis. 

Havkajak kurser ved Eriks Hale, Marstal
Se www.havkajakcentermarstal.dk. »Kravlegård« hver onsdag i 
uge 2731  alle er velkomne. Pris kr. 150, (børn kr. 75,). Begynder 
ugekursus i uge 31  alle er velkomne. Tilmelding på www.havkajak
centermarstal.dk. Turkursus i uge 30  for erfarne roere. Tilmelding 
på www.havkajakcentermarstal.dk 

Ærø Festspil spiller Holbergs uundgåelige klassiker 
»Jeppe på Bjerget« på Søbygaard
Tirsdaglørdag i uge 28. Eftermiddagsforestilling kl. 16 torsdag & 
lørdag. Aftenforestilling kl. 19.30 tirsdag, onsdag og fredag. Entré kr. 
100, (børn kr. 50,). Billetter købes ved indgangen. 
Se www.aeroefestspil.dk



Sæberiet
Søby Nørremarksvej 3 • 5985 Søby 
Telefon +45 62 58 19 59

SÆBE, URTESALT, EDDIKE, TE, KRYDDERIER

BESØG SÆBERIET
Fra 5. maj-18. september 

siger vi velkommen tirsdag til søndag  fra 10-16.
BØRNENE KAN LAVE SÆBEFIGURER

OG DER ER KAFFE PÅ KANDEN.

18.-28. marts og 22.-24. april
er døren åben fra kl. 10-16.

Fra den 19. september og frem til påske 2017 
er butikken kun åben e�er a�ale. 

Ring endelig!

Sæber, te, urtesalt og krydderier
fremstillet i egne værksteder 
af gode, økologiske råvarer 
– behandlet med omhu og omtanke

ÆRØ

SOMMER
SKULPTUR
SØBY2016

46 KUNSTNERE I SØBY OG PÅ SØBY HAVN
21 PROFESSIONELLE BILLEDKUNSTNERE
5 KUNSTAKADEMISTUDERENDE
+  20 KURSISTER FRA ÅRETS AFGANGSHOLD PÅ KUNSTHØJSKOLEN

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

1. juni – 1. september

 

DAGLI’BRUGSEN SØBY BYDER DEM
VELKOMMEN TIL ÆRØ

DAGLI’ BRUGSEN SØBY

Vi kan tilbyde alle dagligvarer til ferien

Vi har også:  � TIPS og LOTTO
                    � POSTBUTIK
                    � APOTEKSUDSALG
                    � VAREUDBRINGNING
Dagli’Brugsen Søby ønsker Dem en god ferie.

Langebro 13 · Søby · Tlf. 62 58 12 64

Åben 
alle dage

kl. 800-1900

- også lørdag 
og søndag.

Dyp selv dine egne lys.
Sommer-  og ferie-
perioder:
Man-fre kl. 12-16

Jørbækvej 4 · 5985 Søby
Tlf. 62 58 14 54

www.ærøshoppen.dk
Mail: aeroshoppen@gmail.com

Dyp selv
Vores butik er fyldt med

lækre specialiteter fra Ærø! 

Brugskunst og stearinlys

Møbler
Polsterværksted
Lamper
Brugskunst
Dyner · Puder

Østerbro 48, 5985 Søby Ærø · Tlf. 62 58 13 83
E-mail: bolighuset@mobler.dk · www.mobler.dk
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Ærø tæt på kroppen
Uldgården Ærø Gårdbutik er med
350 m2 butik velkendt for sit store
og anderledes udvalg. 

Det er et populært udflugtsmål 
for øens gæster, hvor man gang
på gang kan gå på opdagelse.

Butikken er indrettet på Uldgården i
Bregninge, der officielt er kåret som
Danmarks første »Blomstrende Lands -
by«.

Gårdbutikken åbnede i år 2002 og 
drives af Jytte Knast og fætteren Frank
Kristensen, hvis familie i generationer
har beskæftiget sig med produktion og
salg af tekstiler og uld. Renovering af
gården blev påbegyndt og siden er 
forretningslokalet blevet udvidet flere
gange.

I dag præsenteres bl.a. unikke uldvarer
i helt egne kvaliteter og designs fra 
familiens egen lille danske fabrik med
væveri og systue. Væveriet har stolte
vævetraditioner helt tilbage fra 1876. 

Garn og strik er der også meget af i 
bu tikken og her vejleder en flok af kyn-
dige garndamer fra Ærø. 

Herudover præsenteres let beklædning
i bomuld, silke og hør – produceret
med omtanke og behageligt at have på 
– bl.a. egen produktion af bluser, kjoler
og ekstra bløde t-shirts.

Ud over beklædning i naturmaterialer
bugner butikken også af praktisk out-
door tøj samt komfortabelt fodtøj til
færden i naturen til alle årstider. 
Der er også mange spændende gave -
ideer, ø-specialiteter fra Ærø, lækre
sæber, lammeskind, souvenirs mm. 

Det er en sand oplevelse at bevæge sig
rundt i de gamle stalde på Uldgården.
Man kan tilmed blive inspireret til 
senere indkøb, da der også sælges via
egen webshop - og der er mulighed for
en hyggestund med en god kop kaffe
m.v.

Bregninge
350 m² butik
Åbent hele året:

April/maj/juni og 
sep/okt/nov/december:
Alle ugens dage kl. 11-15

(man/tir/ons/tors/fre/lør/søndag)

Juli og august: 
Mandag til fredag kl. 10-17
Lørdag og søndag kl. 10-15

Januar/februar/marts: 
Alle ugens dage kl. 11-13

Tværby 3 • Bregninge
Tlf. 62 58 14 00

Find os på
Busser og grupper er velkomne

Shop online: www.oen.dk

Weather
Report

Lindbergh
Tuxer

Arcopédico
Skechers

Aeroe-
walk

Two Danes
Long Island

Micha
Studio
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itsøhus
permaculture garden • herbs & roses • shop • café

13.00 - 17.00

Danmarks længste naturbane

»Fies Strik«
I nærheden af »Søbygård« finder du »Fies Strik«. 
I butikken er der et meget stort udvalg.
F.eks:

ÆRØ-GARNER, FILCOLANA, LILLESTRIK,
GEILSK, HJELHOLT, ROWAN...
Men udover disse meget lækre garner er her alt, hvad hjertet kan begære
hos en strikkeglad. Ting, du måske ikke forventer at finde på Ærø.

Fælles for butikken er kvalitet og god service. – Her er altid et godt tilbud.

Kom og lad dig friste af de mange, skønne ting og nyd udsigten ud over
Vitsø 

Jeg glæder mig til at se dig.

ALBERTSLYKKE 10, SØBY - TLF. 40 29 16 83

Gæstgiveriet ligger 8 km fra Ærøskøbing i den aktive landsby Bregninge.
Det perfekte udgangspunkt for cykelture på cykelruten eller vandring ad
den smukke øhavssti. Man kan også slappe af og nyde livet i vores dejlige
have med kig til Østersøen.

Vester Bregninge 17, 
5970 Ærøskøbing 
Tlf. 3023 6555
kontakt@gaestgiveri.dk
www.gaestgiveri.dk

• 5 hyggelige værelser.
• Restaurant med mad baseret på sunde,

friske lokale råvarer.
• Et aktivt hus med kulturelle arrange- 

menter. 
• Højt til loftet og god plads til både 

børn og voksne.

Åbent maj - september

Oplev, hvordan man laver en ægte dansk cigar.

Rundvisning 50 kr.
Juli og august: Hver tirsdag og fredag kl. 11-12.

September: Hver tirsdag og lørdag kl. 10-11.
Vi bor ved siden af Rise Bryggeri og mødes på 

bryggeriets P-plads. 

Ærøcigarer kan købes på Rise Bryggeri 
og Den Gamle Købmandsgård.

KOM TIL HØJ CIGARFØRING PÅ

50 kr.

dan man laorv, hvv, hOple

TOBAKSPLANT
OM TIL HØJ CIGARFØRING PÅK

 
 

 

.e dansk cigare dansk cigar.er en ægtvdan man la

SPLANTASPLANTAGEN
OM TIL HØJ CIGARFØRING PÅ

 
 

 

 
 

 
amle Købmandsgårog Den G

an købes på Rise Bryer kÆrøcigar

ggeriets P-plads.bry
ed siden af Rise Bryi bor vV

er tirsdag og lørember: HvSept

er tirsdag og frt: HvJuli og augus
Rundvisning 50 kr

Vandværksvej 3 • 5970 Ærøskøbing • tlf

. kr00 kr5

 
 

 
d.amle Købmandsgår
ggerian købes på Rise Bry

ggeriets P-plads.
ggeri og mødes påed siden af Rise Bry

11.dag kl. 10-er tirsdag og lør

12.-edag kl. 11er tirsdag og fr
.Rundvisning 50 krRundvisning 50 kr.

 tlf. 5135 7736 • jb@aeroecigar.dk • ærøcigar

 
 

 

ærøcigar.dk

Det mindste 
galleri i Danmark

Et galleri med godt overblik
– et galleri med kun et maleri!

DIETMAR’S SKULPTURHAVE
TVÆRBYMARK 18

dvettermann@web.de

RISE SPAREKASSE
Store Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 14 08
www.risespar.dk

PENGEAUTOMATER: Havnevejen 1, Søby
St. Rise Landevej 10

...Ærøs eneste lokale pengeinstitut!

ærø.dk
Book ferie 
og oplevelser på
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Ærø Guide 2016 51Rise Bryggeri • Vandværksvej 5 • 5970 Ærøskøbing • Mail: risebryggeri@risebryggeri.dk

I 1926 flød det første øl fra hanerne. 
Her 90 år efter brygges der stadig øl på bryggeriet.

Bryggeriet er i dag ikke blot leverandør til Ærø men til hele landet. Historien bag er alsidig og har gen-
nem årene budt på flere eventyr i form af produktion af sodavand, is, tobaksdyrkning og i dag som en 
af øens største turistattraktioner, der tilbyder rundvisninger og frokost i den gamle bryggers dagligstue. I 
2016 vil vi fejre 90 året med en masse spændende aktiviteter - især med en ganske særlig festuge i uge 
24. Hold øje med risebryggeri.dk, facebook.com/risebryggeri og ugeavisen.

Periode fra 22. april, maj, juni & september  
Butik: lørdag kl. 11-14 / Café lukket

Rundvisning og ølsmagning lørdage kl.11 • Pris 100,-
 

Periode juli & august - Åbent alle dage 
Butik kl.11-15 • Café kl.11-16 

Rundvisning & ølsmagning: Onsdage & lørdage kl.11 • Pris 100,- 
Rundvisning, ølsmagning & buffet: Onsdag og lørdag uge 28-32 kl.11 • Pris 225,-

Ølsmagning & rundvisning Ærø Cigar: Torsdag juli og august kl.11 • Pris 125,-

Det er muligt at booke rundvisning og ølsmagning for min.12 personer
uden for åbningstiden. Reservation anbefales på: tlf. 6252 1132

Rise Bryggeri åbningstider 2016

Final_A4_Rise.indd   1 19/11/15   14.38
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www.arremus.dk

Gå på opdagelse i Ærøs historie

Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

Ærøskøbing Fjernvarme
Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06
www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m2 samt et pillefyr. 652 for -
brugere er tilknyttet værket.

- en »lun« partner...

Ærø 
Folkebibliotek

Marstal Bibliotek 
–

Borgerservice Light
–

Turistinformation
Skolegade 28 
5960 Marstal

Tlf. 6352 6360
Mail: marstal@arrebib.dk

–
Ærøskøbing Bibliotek 

Søndergade 16 B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

GRATIS WIFI

For åbningstider og info:

www.arrebib.dk

Pilebækkens 
Cykler
Pilebækken 11
Ærøskøbing
Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning
3 gear / 7 gear 75,- kr. pr. dag

BENZIN & DIESEL
På automat med kroner, euro,
Dankort og kontokort.

Røde Kors Butikken
Tøj og sko til børn og voksne • Ting og sager
Vestergade 53, Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 90

Pæne møbler • El-artikler • Køkkenting
Musik • Bøger • Spil og meget andet.

Pilebækken 12, Ærøskøbing. Tlf. 24 77 56 20

SOMMERBOGBIX I DE TRE ÆRØSKE HAVNE

Læs mere på www.aeroe.drk.dk
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WWW.DGKSHOP.COM 
TLF. 9125 5970

TORVET 5, 5970 ÆRØSKØBING
ÅBENT HELE ÅRET!

BUTIK I CAFE I WHISKYHUS
Lokale specialiteter - Skøn gårdhave

ÆRØ MØBLER A/S
Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99
Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER
GULVBELÆGNING
KØKKEN
MØBLER

DAME- & HERRETØJ
GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

       BLÅBÆR                

   www.blåbærshop.dk

Gårdbutik 
“ h o m e  &  g a r d e n “

Gårdcafé

Kælegrise

PILEBÆKKEN 22 - ÆRØSKØBING

Tlf. 30257007
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  Ærø Marina

Feriehusområde bestående af individuelle ferielejligheder beliggende
i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst både-
havnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste bade-
strande. Husene (37 m2) består af stue med køkkenniche, separat
soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus.
Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved ind-
købsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til gæster,
der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indven-
digt skelnes der mellem A, B og C kategorier da husene er ejet af
individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/udstyr i huse-
ne. Telefon og Wi-Fi linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina 
Paradiset 

5970 Ærøskøbing
Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk
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Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

KURT HANSEN
ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 22 22

E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk
www.ærø-redningskorps.dk

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!
TEGN ABONNEMENT 
MED FORBINDINGSKASSE
- til bilen - til hjemmet
- til arbejdspladsen.
Eftersyn og opladning af
ILDSLUKKERE udføres.
Nye ildslukkere på lager.

LEJ EN CONTAINER � KOMMUNER
� VIRKSOMHEDER
� HÅNDVÆRKSMESTRE
� PRIVATE

• tyske og tyske-danske retssager - spørgsmål vedrørende 

• rådgivning i tysk ret - selskabsret, aftaleret, fast ejendom osv.

• strukturrådgivning - afklaring, organisering, målsætning, sparring

Ele Wagner · Andreas Seeck · Rechtsanwälte/EU-advokater
Vindeballevej 27 · DK-5970 Ærøskøbing Uhlandstr. 12 a · D-14482 Potsdam

Wagner & Seeck
Rechtsanwälte – EU-advokater
Dine tyske advokater på Ærø

mail@wagnerseeck.de · www.wagnerseeck.de · Tel. 0049-331-275 800

Din lokale rådgiver.
På www.deloitte.dk kan du  
læse mere om Deloitte og  
om vores rådgivningsydelser.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Dunkær
Slagterforretning

v/ René Holm
DUNKÆRGADE 16 - TLF. 62 52 14 87

Velkommen i

� Vi forhandler Ærøsk kødkvæg, lam og grise af egen
slagtning.

� Leveringsdygtig i alle former for udskærings-ønsker.
� Alt i hjemmelavet pålæg.
� Stort udvalg af pølser og spegepølser lavet efter

gamle håndværksmæssige traditioner.

Udlejning af 
grill til helstegt 
pattegris og den 
store grillfest.

Du finder os 
midt på øen!

Østermarksvej 9
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
Mobil 61 36 65 13

www.dunkaer-auto.dk

Ærø Tennisklub
www.aeroetennisklub.dk

Baneudlejning:

Pilebækkens
Cykler

i åbningstiden
PILEBÆKKEN 11 · ÆRØSKØBING

Vi vedligeholder og vinteropbevarer
din plæneklipper og havetraktor.

Vi holder øje med din ejendom,
så du undgår f.eks. frostskader.

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

Dunkærgade 22 · Dunkær · Tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk
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RESTAURANT
KROSTUE
GÅRDHAVE

100 m fra 
Marstal Havn

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave
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MONGUL

Torsdag (Juli)............
Fredag...................
Lørdag...................

23 - 05
23 - 05
23 - 05

We dance and sing - all night long!

MISS SOPHY
NIGHTCLUB
Møllergade 21 - Marstal

Find os på Facebook for mere info

Kongensgade 24, 5960 Marstal
Tlf. 22 88 76 40

Mail: karlmortenpedersen@gmail.com

Oplev

Førende i hudpleje og solbekyttelse
Marstal Apotek
Kirkestræde 23
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 68
Fax 62 53 30 68

Ærøskøbing
Apoteksudsalg
Vestergade 34
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 10
Fax 62 52 19 10

Søby Håndkøbsudsalg
Fra Marstal Apotek
DAGLI’ BRUGSEN
Langebro 13
5985 Søby
Tlf. 62 58 12 64

RYGE
STOP

Kvit  tobakken og vind en rejse . 
Læs mere på www.apoteket .dk

Café Vaffelhuset

Kirkestræde 19, Marstal
Tlf. 62 53 39 39

Åbent alle dage kl. 11-18
www.facebook. com/cafevaffelhuset

BENZIN OG KIOSK
Nørremark 
Cykelforretning
v/ PETER THYGESEN
Møllevejen 77 · Marstal
Tlf. 62 53 14 77
peter.thygesen@mail.dk

ÅBENT:
Mandag-fredag  . . . . . . . . kl. 08-18
Lørdage  . . . . . . . . . . . . . . kl. 08-14
Søndag i juli/aug.  . . . . . . . kl. 10-13

CYKELUDLEJNING 
i forhavnen

ved busstoppestedet

Biler udlejes uden fører
5 og 9 personer
Se priser på 
www.aeroeautocenter.dk

Skolevej 12 · Marstal · Tlf. 62 53 13 02 / 21 27 69 65
E-mail: aeroeauto@tdcadsl.dk

ÆRØ AUTO-CENTER

Åbent
hele

sommeren

Reparation
af alle

bilmærker
udføres
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MARSTAL SØFARTSMUSEUM

EN MARITIM OPLEVELSE I SØSTÆRKE OMGIVELSER
Nybygning i 2016 – helt i særklasse – et besøg værd!

Overraskende –

spændende og overvældende

for damer og herrer – piger og drenge

Prinsensgade 1, Marstal
Tlf. 62 53 23 31

www.marmus.dkB
ør

n 
gr

at
is

 a
dg

an
g

KIRKESTRÆDE 2-4 · MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

ØENS STØRSTE BUTIK

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Marstal

 

OK støtter lokalt
Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med
gode kontanter til deres arbejde. Kom og
få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til
M.I.F., hver gang du tanker hos os.

Gratis OK Benzinkort fredag
kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14
Med et OK Benzinkort får du:
• Gebyrfri oprettelse
• Kort til mere end 500 benzinanlæg 

i Danmark
• Kort til betaling af broafgift på 

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort,  ID-
kort eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Gratis OK’thellolagkage
Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg
med en gratis OK’thellolagkage til de
første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag 
kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en 
pølse samt en forfriskning.

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL
(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)TANK I 24 TIMER

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 800-1900

Lørdag - Søndag  . . . . . . . . . . . . kl. 800-1800

Bageren åbner alle dage kl. 700

SOMMERÅBENT
fra d. 4. juli til og med d. 7. august:

Alle dage  . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 800-2100

Bageren åbner alle dage kl. 700-2100
Prinsensgade 6 
5960 Marstal

Tlf. +45 62 53 21 73
www.ritalund.dk

Rita Lund
M A L E R I E R
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MARSTAL FJERNVARME
SKOLEVEJ 15 · TELEFON 62 53 15 64

Et af Danmarks største
SOLFANGERANLÆG

Sportigan Ærø · Kongensgade 33 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 14 07 · aeroe@sportigan.dk

Beer Garden · Full selection whiskey
Best Irish Cofee in town · Free WiFi

Big screen for EM-football · Great music

Foley’s Pub
Marstal - Strandstræde 39 B 
Tlf. 62 53 13 23

Chr. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13, Marstal
Tlf. 62 53 10 60

Åbent: Mand.fred.  .9.30-17.30
Lørd.  . . . . . 9.30-13.00

Uge 26-31:
Mandag-fredag kl. 10-19

Lørdag og søndag kl. 10-14

DAME- OG
HERRETØJ

SELECTED
- tøj til unge mænd 

og piger

KANSAS ARBEJDSTØJ

LOGO-TRYK

SY-TILBEHØR OG
KNAPPER

Ærøs lokale spisested
Restaurant /Café

Kirkestræde 15, Marstal
Tlf. 62 53 27 47

www.denlillecafemarstal.dk

Te - grøn, sort, rød og frugt
BRAINTREE · PONT NEUF · CA’SHOTT

KAFFE · CECIL · STREET ONE · HIMALAYA
ONE TWO LUXZUS · ANGEL CIRCLE

Dansk smykkekunst · Treats skindpunge

butikalberte
Kirkestræde 12B, Marstal

Tlf. 62 53 24 64
Mandag-fredag kl. 10.00-17.30

Lørdag kl. 10.00-14.00

Uge 26-31:
Mandag-fredag kl. 10.00-19.00

Lørdag og søndag kl. 10.00-14.00

FRU BERG RESTAURANT
ISHUS

1. parket på
Marstal Havn
- ved færgelejet

Telefon 
32 53 30 36
24 63 56 57
www.bergsres tauranter.dk

Restaurant China House
Kirkestræde 5-7, 5960 Marstal
www.chinahouse-marstal.dk

Restaurant China House i Marstal
Vi har et udvalg af à la carte retter, sammensatte menu�er og en 
aftenbuffet som hele familien kan nyde ad libitum. Tlf. 6253 2562

www.marnav.dk · marnav@marnav.dk
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NYE SKO
ATURLIGVIS

FREDDY SKO

Kongensgade 36 · Marstal
Tlf. 62 53 17 44

Søndagsåbent uge 28-31 kl. 10-14
ECCO · R

IEKER · TAMARIS · A
NGULUS

Sejlmagervej · Marstal · Tlf. 62 53 12 71 / 23 20 21 98
e-mail: steanmoller@outlook.dk 

• Beslag, tovværk.
• Tryk af wire.
• Daglig reparation og 

fremstilling af sejl og 
kalecher. (Kan hentes og bringes)

• Specialopgaver.
• Syning og svejsning 

af presenninger.

• Salg af: 
Sko, støvler, sejlertøj, 
maritimt tøj:
- Key West 
- Helly Hansen
- Gill

• Salg af Kosangas.

– og meget mere.

Alt til lystbåden

CYKELUDLEJNING
Marstal og Ærøskøbing

- ring 23 20 21 98

Lige ved sejlklubben, både i 
Marstal og Ærøskøbing (ved den nye havn)

Reparation af sejl, kalecher m.m.
Hentes og bringes – også fra Søby

Ommelsvejen 50 · 5960 Marstal

Syning og svejsning af presenninger

Sejl- og presenningsservice

KIRKESTRÆDE 12·MARSTAL
TLF. 62 53 22 88

Lyst til shopping?
Vi ses i

DAMETØJ
Masai • Zerres

2·Biz • Soulmate
I Say • Junge

Sorgenfri • Steilmann

ÆRØ BLOMSTER
& HAVECENTER

OMMELSVEJEN 23 A
5960 MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk

VESTERLED GALLERI
Anne Værnes · Malerier & grafik

Vesterskovsvej 20,
Ommel, 
5960 Marstal
Tlf. +45 30 53 30 32
www.anneværnes.dk

Åben dagligt 
i juni, juli og 
august

Vestergade 30 C · Marstal · Tlf. 62 53 15 66

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag-søndag  . . kl. 9.00-14.00

ÆRØ

Industrivej 5 · 5960 Marstal · 62 53 11 21 · www.jsxl.dk

»Vi kan det der med træ!«
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FERIEHUS MED HAVUDSIGT
Nørrevejen 18, 5985 Søby
Kontakt: hanne-finn@hotmail.com eller
tlf. 61 28 13 40

Lejes ud på ugebasis fra 
april til oktober.

Priser fra 1.800-3.500 kr. pr. uge.

Feriehus på 46 m2. 
4-6 sovepladser fordelt i 3 rum.
Køkken/alrum. Toilet/bad.
Stor ugenert overdækket terrasse/
have med grill.

Se mere på
Godsommer.dk - hus nr. 1192.

TEAM-TJAVS
BED & KITCHEN FOR YOU
Biografvej 5. 5985 Søby
Tlf. 20 43 08 65
www.team-tjavs.dk
Mail: b.fr.larsen@gmail.com

Åbent hele året
2 dobbeltværelser m. egen indgang /
badeværelse, tekøkken og tv. 
Pris fra: 400,- kr. v/ 2 pers.
En 4 pers. lejlighed m. egen indgang /
badeværelse , køkken og tv.
Pris fra: 500,- kr. v/ 2 pers.,   
800,- kr. v/ 4 pers.
Værelserne er beliggende ned til 
havnen i Søby. Se mere på vores 
hjemmeside.

LILIANS BED & BREAKFAST
Havnevejen 3
5985 Søby
Tlf. 24 65 49 60
lilianfunkholm@gmail.com

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser, fælles bad og
tekøkken samt mindre spisestue med
radio og TV.

Pris 1. dag: 450,- kr.
Følgende dage: 400,- kr.

Gratis Wifi.

5 km fra golfbane, 
150 m til færge, strand og Søby Marina
med spiserestaurant

Vitsøhus
Sommerhus
�Oakhouse�
Øster Bregningemark 24
5970 Ærøskøbing

Sommerhuse / B&B
�Lille Villa�
Søbygårdsmarksvej 3TV
5985 Søby Ærø

�Holmegård� (nyt)
Søby Landevej 4
5985 Søby Ærø
Priser fra:  Sommerhuse: 1.950,- Kr. pr. uge 
  B&B: 338,- Kr. pr. nat og person

Vitsøhus

Feriehus �Oakhouse�
Øster Bregningemark 24
5970 Ærøskøbing

Feriehus / B&B �Lille Villa�
Søbygårdsmarksvej 3TV
5985 Søby Ærø

Feriehus / B&B�Holmegård�
Søby Landevej 4
5985 Søby Ærø

Vores sommerhuse har alle en smuk 
beliggennhed med udsigt til hav / sø. 
Haverne bliver dyrket og plejet økologisk.

Priser fra:  Sommerhuse: 1.950,- Kr. pr. uge 
  B&B: 338,- Kr. pr. nat og person

VITSØHUS
Feriehus »Oakhouse«
Øster Bregningemark 24
5970 Ærøskøbing
Feriehus / B&B »Lille Villa«
Søbygårdsmarksvej 3TV
5985 Søby Ærø
Feriehus / B&B »Holmegård«
Søby Landevej 4
5985 Søby Ærø
Vores sommerhuse har alle en smuk beliggenhed
med udsigt til hav / sø.
Haverne bliver dyrket og plejet økologisk.
Priser fra: Sommerhuse: 1.950,- kr. pr. uge.

B&B: 338,- kr. pr. nat og person.
Kontakt: info@vitsoehus.dk • www.vitsoehus.dk

+45 36 98 19 19 • +45 25 64 40 03

VITSØHUS
Oplevelses overnatning »Jurte«
Søbygårdsmarksvej 3
5985 Søby Ærø
Hold ferie i en ægte Kirgisisk jurte beliggende
med en fantastisk udsigt over Vitsø.

Udendørs bruser og komposttoilet eller inden-
dørs badeværelse (max 6 personer)

Feriehus »Skovvejen«
Skovvejen 3
5985 Søby Ærø
Stort sommerhus med masser af plads og en
dejlig stor og ugenert have med bålsted, 800
meter til stranden.

(Max 8 Personer)

Kontakt: info@vitsoehus.dk • www.vitsoehus.dk
+45 36 98 19 19 • +45 25 64 40 03

ØKOGÅRD / YOGASTUDIO VITSØ
Ferielejigheder og B&B
Dorit Lassen
Søby Landevej 20, 5985 Søby
Tlf. 33 21 11 11 - Mobil 41 48 68 95
mail@yoga-aeroe.info
www.yoga-aeroe.info

Åbent hele året.
2 nyrenoverede solrige ferielejligheder til 1-4 personer.
Stort alrum m/ brændeovn, sove-/badeværelse med
gulvarme, havudsigt, egen indgang og haveplads. 
Cykler, vaskemaskine, sauna m.m. 

Fra 2570 kr. inkl. el./uge. 

B&B (kun ydersæson): Dobbeltvær. 630 kr./nat. 
Enkeltvær. 475 kr. inkl. økologisk morgenmad.

Beliggende på en økologisk gård i naturskønt område
ved Vitsø Nor, 1 km fra Søbyfærgen, direkte til 
Øhavsstien og Østersøen. Velkommen også til yoga og
meditaion i naturens store have...

ALBERTSLYKKE
Elsebeth og Peder Pedersen
Albertslykke 8, Leby, 5985 Søby
Tlf. 62 58 10 44
albertslykke8@gmail.com
www.albertslykke.dk
Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed.

Pris inkl. morgenmad:
Enkeltværelse: 350,- kr.
Dobbeltværelse: 550,- kr.
Rabat ved flere dage.

Ferielejlighed: ring for pris.

Fri WiFi.

Beliggende overfor busstoppestedet 
i naturskønt område med Vitsø, cykelruter,
Øhavsstien og »Søbygaard«.
Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.

GODTHÅB NR. 9
Godthåb 9, Leby, 5985 Søby
Tlf. 63 52 70 33
Email: jette.selmer@yahoo.dk
www.godthaab9.dk
Åbent fra 1/4 til 1/10
2 dobbeltværelse / 1 enkeltværelse - med fælles
bad og toilet.

Stor opholdsstue med TV/radio - samt tekøkken
med køleskab. Hyggelig morgenmadstue med
adgang til terrasse.

Pris inkl. morgenmad:
Dobbeltværelse 550,- kr. pr. nat
Enkeltværelse 350,- kr. pr. nat
Extraopredning 200,- kr. pr. nat

Rabat ved flere nætter.

Beliggende i naturskønt område tæt ved Søby-
gaard og Vitsø, og ca. 3 km. fra Søby.
Hunde er velkomne.
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BAKKEHUSET
Mogens Theisberg
Øverste Skovbymark 14
5985 Søby/Ærø
Tlf. 62 58 12 36
Mob. 27 59 12 36
info@bakkehuset-aeroe.dk
www.bakkehuset-aeroe.dk

Åbent 01.04-01.10 - ellers efter aftale
2 Dobbeltværelser/TV
Eget bad og toilet samt internet.
Højsæson:
Pris inkl. morgenmad 1070,- kr. pr. nat.
Følgende nætter 970,- kr.
Ved 4 overnatninger 900,- kr. pr. nat
6 km fra Søby i naturområde.
Kort gå-afstand til badestrand.

GÆSTGIVERI BREGNINGE
Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing 
Tlf. 3023 6555
kontakt@gaestgiveri.dk
www.gaestgiveri.dk
Beliggende i landsbyen Bregninge. 8 km. fra 
Ærøskøbing, nær cykelruter og øhavsstien.

Åbent 29. april – 11. september 2016.

4 hyggelige dobbeltværelser.
1 familieværelse med hems (2-5 personer).
Stort fælles opholdsrum med TV. Fri kaffe og the.
Internet. 2 store badeværelser til deling.

Priser fra kr. 750,- for dobbeltværelse inkl. mor-
genmad.

Stor frodig have med kig til Østersøen. Her er god
plads til både voksne og børn.

I restauranten serverer vi mad og drikke af høj
kvalitet, baseret på lokale råvarer, fortrinsvis øko-
logiske. Vi smører gerne en madpakke

FERIEIDYL PÅ ÆRØ
Marianne Linnet
Vester Bregninge 20
5970 Ærøskøbing
Tlf. 26 14 00 03
marianne@linnetrothe.dk
www.ferieidyl.dk

Lille ferielejlighed:
Værelse med 3 sovepladser, 
thekøkken, eget bad og toilet, egen
indgang og lille have. Internet og TV.

Pris: pr. dag for 2 personer: 500,- kr.
For 3. person + 150 kr.
Uden morgenmad

Overfor Gæstgiveri Bregninge
(restaurant, café, butik).

NATURPARKENS 
BED & BREAKFAST
Øster Bregningemark 15, 
5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 20 88 44
www.pertouenergi.dk/werborg
lw@pertouenergi.dk

Åbent hele året.
Ny opført ejendom med 3 dobbeltværelser
Mulighed for brug af køkken.
Pris incl. Morgenmad:
Dobbeltværelse pr. nat kr. 780,-.
Rabat ved mere end 3 nætter.

Mulighed for at leje køkken og alle værelser
samt opholdsrum. Ring for pris.

Fantastiske omgivelser ved Ærø Naturpark.
Frit internet.
Ca. 6 km til Ærøskøbing og 300 m til strand.

BED&NATURE
Vesteraas, Voderup Klint
Nils og Maja Ørum
Voderup 41, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 61 28 62 52
info@vesteraas.dk
www.bedandnature.dk
Åbent 01.04 - 01.10 
Lejligheder fra 1500 kr./døgn.
Værelser fra 600-900 kr./døgn.
Udlejes i højsæsonen fra den 2.7. til
20.8., kun på ugebasis / 7000 kr.
De to indbydende ferielejligheder er indrettet
med tanke på det som giver ro, mening og skøn-
hed for både øje og sjæl. 
Gården Vesteraas tilbyder enestående naturkva-
liteter, som en del af den nationale seværdighed
Voderup Klint. 7 km. fra Ærøskøbing. 

FERIE PÅ HESTEGÅRDEN 
Ride in Balance v/ Iris Winkler
Tranderupmark 3
5970 Ærøskøbing
Tlf. 52 61 10 03
kontakt@ride-in-balance.com
www.ride-in-balance.com

Åbent hele året

Ny-indrettet ikke ryger feriehus med to dob-
beltværelser, stue med brændeovn, satellit
TV, komplet køkken inkl. opvaskemaskine,
brusebad, gulvvarme. Rolig beliggende med
terrasse. Tæt på strand og Voderup Klint, 
10 min. gå-afstand til bus/købmand.

Pris inkl.: 750,- kr. / 600,- kr. ved 3 dage
3500,- kr. / uge 
400,- kr. rengøring / 
75,- kr. pr.sæt sengetøj

ALAMEDA
Karin og Vigert
Smedegade 13, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 06
Mob. 21 73 24 18

Dobbeltværelser med fælles bad.
Wi-Fi.

Pris: 475,- kr. / 65 €.
Morgenmad: 50,- kr. / 7 € pr. person.

Centralt beliggende i den gamle bydel.
200 mtr. fra færge og havn.

FERIEHUS - Baggavle 10
Her får du et sommerhus med masser af
plads til hele familien i Ærøskøbing bymidte.
Et roligt kvarter, med 800 m til stranden.

Kun 6.500,- kr. pr. uge

Pris incl. sengelinned og forbrug (el, vand og
varme)

Indretning
• Entre
• Stue med Radio/TV/DVD
• 3 værelser med hver 2 sovepladser
• 2 toiletter/bad
• Overdækket terrasse
• Køkken med alle moderne faciliteter
• Stor have med egen parkering
• Husdyr ikke tilladt

Booking: Preben Pedersen
Vestergade 21, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 23 46 36 61 - jettepreben@hotmail.com
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TORVET 3
Bed & Coffee
Torvet 3, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 29 62 61 22.
www.ferieboligaeroe.dk
Mail: joffi@post.tele.dk

Dobbeltværelse, 2 pers. 450 kr. / 60 €.

Stor moderne familiesuite med eget køkken:
2 personer  735 kr. / 100 €.
3 personer  900 kr. / 125 €.
4 personer 1100 kr. / 150 €.

Alle værelser har moderne, delt badeværelse.
Adgang til sauna.

Gratis cykler, internet, kaffe/the og god nat
vin.

Centralt beliggende midt på Torvet i 
Ærøskøbing.

DET HVIDE HUS 
Bed & Kitchen
Smedegade 14, 5970 Ærøskøbing.
Tlf. 29 62 61 22.
www.ferieboligaeroe.dk
Mail: Joffi@post.tele.dk

Lækkert lille fritidshus med 2 sove -
værelser (4 sengepladser), spisestue,
dagligstue, køkken og bad, lille uge-
nert have, alle moderne faciliteter.
01.01-30.04 samt 01.09-20.12:
Euro 135 pr. døgn / Euro 535 pr. uge.
01.05-31.08. samt juleferien:
Euro 160 pr. døgn / Euro 700 pr. uge.

Centralt beliggende i stille, brostens-
belagt gade.

ANDELEN GUESTHOUSE
Et unikt kulturhus i hjertet af den 
historiske købstad Ærøskøbing

Søndergade 28a, 5970 Ærøskøbing
Mobil +45 61 26 75 11 el. 61 60 75 11
www.andelenguesthouse.com

Enkelt 695 kr. Dobbelt/twin 795 kr.
Tremandsværelse 995 kr.
Familie-/bryllupssuite 1995 kr.
Biografbilletter inkluderet i prisen
Gratis te, kaffe og Wi-Fi
Udsøgt morgenmadsbuffet 75 kr.
Adgang til hyggelig have
5 minutters gang til strand og færge

Andelen Guesthouse tilbyder moderne
komfort og en atmosfære, der emmer
af fordums charme og idyl.

B&B STORM
v/ Gerd og Knud Storm
Smedegade 24
5970 Ærøskøbing
Tlf. 22 21 99 30
E-mail: gerdstorm1@gmail.com

1 dobbeltværelse med TV og solrig 
tagterrasse. Kr. 500,- / Euro 68,-

1 dobbeltværelse. Kr. 450,- / Euro 61,-

Toilet og bad på gangen.

Rum til cykler.

Morgenmad pr. person Kr. 50,- / Euro 7,-

Centralt beliggende i Ærøskøbings 
gamle bydel, tæt til færge, lystbådehavn,
restauranter og indkøb.

KAREN-LISE RASMUSSEN
Sygehusvejen 25
5970 Ærøskøbing.
Tlf. 62 52 14 34
www.karenlises-bedandbreakfast.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:
550,- kr.

Etplanshus, beliggende centralt i
Ærøskøbing med gåafstand til dejlig
badestrand og indkøb. 

VILLA BLOMBERG
(Det gamle vandrerhjem)

Guesthouse
Herberg

Overnatning fra 250 kr.

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 44 / 30 96 03 87
E-mail: villablomberg@gmail.com 

GUESTHOUSE »HARMONI«
250 m fra Østersøen
Marijanne Meyer
Vejsnæs 2,  5970 Ærøskøbing
Mob. 61 75 48 84
Email: Harmoni-aeroe@paradis.dk
www.harmoni-aeroe.dk
Åbent hele året
Priser pr. nat (min. 3 nætter)

Enkeltvær. 495,- Fam.vær. ( 3 pers.) 795,-
Dob.vær. 695,- Lejlighed (4 pers.) 1290,-

Ved min 1 uge gives 10% rabat.

Priser på værelse, inkl. stor økol. morgenmad, linned og
badekåbe. 2 fælles bad og sauna. 4 dobb.vær., tekøkken,
udekøkken, grill, bålplads.

Stor have, klintsti, lamaflok, husdyr. 250 m til Klinten.
Tilbud: Massage,Tai Chi, meditation, altern. behandling,
homøopati, rådgivning.

Ca. 8 km fra Ærøskøbing og Marstal

DREJHUSET PÅ ÆRØ
Ronæsvej 14, 5960 Marstal
Tlf. +45 20 68 48 07
ebbe@kalnaes.com
Lystfiskerparadis - 20 m fra Østersøen. 
3 værelser med 10 sovepladser. 
Gratis busforbindelse til døren.

Uge 14-25: pr. uge kr. 2.900,-
Fredag-søndag el. søndag-fredag kr. 1.600,-

Uge 26-32: pr. uge kr. 3.900,-
Kun hele uger.

Uge 33-39: pr. uge kr. 2.900,-
Fredag-søndag el. søndag-fredag kr. 1.600,-

Uge 40-13: pr. uge kr. 1.900,-
Fredag-søndag el. søndag-fredag kr. 1.100,-

Ovenstående leje + forbrug af vand og el.

Kontakt: Ebbe Kalnæs, mobil 20 68 48 07
Mail: ebbe@kalnaes.com
www.drejhuset.dk
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KIMBERLEYS MINDE
Økologisk Bed & Breakfast
Trousløkkevej 9
5960 Marstal
Mobil. 24 43 55 80 / 20 44 59 53
bb@kimberleysminde.dk
www.ærø-bb.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.
Eget bad og toilet.
Gratis trådløs internet.

Pris inkl. morgenmad:
650,- kr. første nat, 
følgende nætter: efter aftale

På landet i udkanten af Marstal.
Husdyr tilladt efter aftale.

SOLKROGENS UDLEJNING
B&B/Feriehus
Solkrogen 2, 5960 Marstal
Mobil: 30 29 17 20
E-mail: udlejning@solkrogen.net
www.solkrogen.net 
Find os også på www.booking.com
www.tripadvisor.dk og www.facebook.dk

Åbent hele året
Huset har 3 dejlige dobbelt værelser. (B&B)
2 pers. i dobbeltværelse kr. 650,- pr. døgn.
Priserne er incl: sengelinned, håndklæder, tag-selv
morgenmad, vand og el. Der er fælles stue, køkken,
bade værelse og gårdhave. Der er trådløst internet og
TV.
Du har også mulighed for at leje hele huset på uge-
basis. Pris: kr. 4900,- og pr. døgn kr. 1500.

Gå-afstand til byen, stranden og havnen. 
Bussen holder 50 meter fra huset.

MARSTAL BED AND BREAKFAST
- sov godt på Ærø
Ronæsvej 7, 5960 Marstal
nanlinstow@gmail.com                   
www.marstal.blogspot.com     
Tlf. 24 25 85 37

Værelset er stort og lyst. 
På værelset kaffe og the samt internet.
650 kr. pr. overnatning for 2 personer
alt inkl. 
Yderligere opredning 200 kr. pr. person.

Ekstra mindre værelse haves hvis I er
2 par el. lign. på tur/cykeltur. De 2 
gæsteværelser deler badeværelse.

Sov godt, i fredelige omgivelser, nyd
hjemmelavet økologisk morgenmad i
havestuen.

FERIEHUS I MARSTAL
P. M Gang 14, 
tæt ved havn, strand og by.

Stemningsfyldt og hyggeligt indrettet
feriehus med ugenert og solrig have.

Huset har 2 soveværelser samt mulig-
hed for ekstra opredninger.

Kr 800.- pr døgn. 
Rabat ved flere dages booking.

Se og hør nærmere på:
www.nostalgimarstal.dk
book@nostalgimarstal.dk
Tlf. 22 99 83 84

FERIEBOLIG 
I SKIPPERBYEN MARSTAL PÅ ÆRØ
Hyggeligt, funktionelt og  helårsvenligt ferie-
hus på 95 kvm. Med plads til 4+4 personer.
Beliggende på rolig, lukket vej med egen 
p-plads. Ugenert, indhegnet have. 300 meter
til vandet, havnen, indkøb og caféliv mv. 
Husdyr er tilladt. Byhuset er i underetagen
indrettet med entre, badeværelse m. gulv-
varme, stue, køkken/all-rum m. udgang til ter-
rasse og bryggers m. gulvvarme. I overtagen
er stor repos m. soveplads, 2 værelser m.
senge, hems med madrasser. Huset indehol-
der komfur/ovn, køleskab, vaskemaskine,
farve TV/ DVD, radio, barneseng, barnestole,
strygebræt/-jern mv.

Læs og se mere om huset, Marstal og Ærø
på: www.gittelykke.odderweb.dk. 
Henvendelse til: Familien Lykke Hansen, 
tlf. 86 53 13 68 eller gitte@gittelykke.dk

SKIPPERGADE’s BED & BREAKFAST
Skippergade 21
5960 Marstal
Tlf. 22 51 43 72 / 24 48 68 09
Mail: bandiit123@yahoo.dk

1 dobbeltværelse incl. morgenmad.

Eget bad og toilet.

Pr. nat:
Kr. 550,- for 2 personer.

NOSTALGI
Sølvgade 9, 5960 Marstal.
Tlf. 22 99 83 84.
book@nostalgimarstal.dk
www.nostalgimarstal.dk

Åbent hele året..
3 maritimt indrettede dobbeltværelser.

Pris: 2 pers. i dobbeltværelse kr. 650.-
incl. morgenmad.
Flg. dage kr. 600,-.

Køkken, stue og dejlig gårdhave 
- kun til vore gæster.

Idyllisk og fredeligt – i hjertet af Marstal.
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Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

• Ideel plads for familie r
og seniorer.

• Separat afdeling for
lette campister.

• Udlejning af
bjælkehytt er.

• Lyse toilet-, bade- og
køkkenforhold.

• God legeplads med
boldbane.

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · mail@aeroecamp.dk

EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 63 52 63 69

mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

� Hyggeligt fælleshus, TV og brændeovn.
� Samsøhytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
� God velfungerende servicebygning.
� 2 afdelinger for lette campister.

NYT PERS BRO i Ommel

Dejlig Bistro i bedstemors have
med sydlandsk atmosfære

(cykelvej 92)

VAFLER, SMØRREBRØD,
HÅNDMADDER, SILD m.m.

Åbningstider og info:
www.pers-bro.eu
info@pers-bro.eu

Uddannelse på gymnasialt niveau

2-årig HF og 3-årig HF-søfart
samt HF-enkeltfag

Kontakt vores kontor for
nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONS VEJ 1
5960 MARSTAL
TELEFON 62 65 65 90ÆRØ

Ærøs pay and play golfbane
er åben for alle
Tag familien med til Skjoldnæs og prøv en dejlig sport.
Spil hele dagen for 150 kr. pr. person incl. golfudstyr.

Besøg også fyrtårnet og nyd den betagende udsigt
over Ærø og Det sydfynske Øhav.

Læs mere på aeroegolf.dk

Skjoldnæsvej 8, Søby
Tlf. 62 52 23 63
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Vandrerhjem / Danhostel / Camping
VANDRERHJEM

CAMPING

ÆRØYEUÆRØ

YEU

YEU

ÆRØ

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø
Deux fois île

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques
Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver
helt som før, når man har været på en ø og mærket den
parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som
øen er...
Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille
bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille
franske ø Yeu, og finder at lig hederne er større end
forskellene.
Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af
Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med 
akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med
akvareller af Olivier Dumont.

80 sider. 
Format 205x244 mm 

KR.128,-
FORLAGET MARK & STORM

FEMMASTEREN
Hotel & Vandrerhjem
Færgestræde 29
5960 Marstal
Tlf. 29 65 48 21
www.femmasteren.dk 
info@femmasteren.dk

Centralt beliggende i Marstal.

Nær strand, skov, havn, legepladser og bus.

26 værelser. 4 værelser med eget bad og toilet.

SØBY CAMPING ÆRØ
Vitsø 10
5985 Søby
Tlf. 62 58 14 70
www.soeby-camping.dk
soebycamping@mail.dk

Åbent 1. maj - 1. sep.

Ærøs mindste campingplads

Pris pr. døgn kr.: Voksen 94,- / Barn 59,- / 
Hund 10,- / Plads 40,- / Strøm 40,-

Udlejning af Hytter/Campingvogn/Camp-let 

Natur / Fred og ro / Badebro

DCU - DK-CAMP - Back to Nature

ÆRØSKØBING 
CAMPING
Sygehusvejen 40B
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk
mail@aeroecamp.dk

Åbent 1. april til 23. oktober

Kr./døgn/person: 
Voksen: 78,-/Barn 48,- (2-14 år)
Strøm: 48,- kr. pr. døgn

4-6 pers. hytter udlejes

MARSTAL CAMPING
Egehovedvej 1
5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 69
www.marstalcamping.dk
mail@marstalcamping.dk 

Åbent hele året.
Kr. pr. døgn pr. person:
Voksen 78,-
Barn 48,- (2-14 år)
Strøm 48,- pr. døgn
Hytter udlejes både med og uden 
bad og toilet
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Damgaarden’s ferielejligheder
Damgaarden’s 8 ferielejligheder 
ligger ca. 3 km fra Ærøskøbing 
ved Borgnæs Bugt, tæt på skov 
og strand, hvor der er mulighed 
for alsidige oplevelser bl.a. gode
fiskemuligheder.

Lejlighederne er smagfuldt 
møbleret og har alt det udstyr,
som gør ferien til en dejlig 
oplevelse.

2 af lejlighederne er handicap-
venlig indrettet, så der er god 
plads til kørestol.

Få mere information på tlf. 40 34 51 61 · info@hoteldamgaarden.dk eller www.hoteldamgaarden.dk

Reberbanen 58 · 5960 Marstal
Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing

TLF. 62 58 13 13 
info@jesperbus.dk

KØRSEL I IND- OG UDLAND
ÆRØ TURISTFART

Øens VVS Ærø A/S
  – vi udfører også totalentrepriser 
 Ærøskøbing 62 52 24 90
 Marstal 20 13 72 40
 København 21 63 71 78

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

DET LILLE HOTEL
Hyggelig restaurant (50 pers.)

Gårdhave · Krostue
6 værelser

v/ Heidi Thrane
Smedegade 33

5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

Egehovedvej 4, Marstal

Ærøs største hotel

Se vores mange ophold på
www.AeroeHotel.dk

Feriehusudlejning

aeroeferiehus.dk

mail@aeroeferiehus.dk
Tlf. +45 27574427

aeroeferiehus_annonce_DK.pdf   12/7/09   9:26:55 PM

Vestergade 70
5970 Ærøskøbing
mail@aeroeferiehus.dk
Tlf. 27574427

aeroeferiehus.dk

ærø.dk
Book ferie 
og oplevelser på
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FAMILIEDREVET HOTEL
OG RESTAURANT

TÆT VED HAVNEN
12 DEjLIGE VÆRELSER

med bad/toilet, TV og køleskab.

6 pÆNE VÆRELSER
med bad/toilet på gangen.

HyGGELIG 
RESTAURANT OG GåRDHAVE

i hjertet af Marstal.

DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk
hotel@hotelmarstal.dk

Brogade 1
5970 Ærøskøbing

Tlf. 42 50 00 05
www.badehotel-aeroe.dk

Vi har hotelhave lige i vandkanten, værelser med
havudsigt og en atmosfære i de gamle stuer som du blir 
helt afhængig af!

28 enkelt/dobbelt værelser til rimelige priser.

Morgenmadsrestaurant i havestuen med fantastisk 
panoramaudsigt over øhavet.

Cafe med uhøjtidelig stemning og lækker sommermad.

Riv et par dage ud  af kalenderen og nyd stemningen
i den magiske købstad Ærøskøbing. Vi vil gøre hvad
vi kan for at jeres ferie bliver værd at huske!

Kom og nyd livet...    på Ærøskøbings hyggelige gamle badehotel

Gæstgiveriet ligger 8 km fra Ærøskøbing i den aktive landsby Bregninge.
Det perfekte udgangspunkt for cykelture på cykelruten eller vandring ad
den smukke øhavssti. Man kan også slappe af og nyde livet i vores dejlige
have med kig til Østersøen.

Vester Bregninge 17, 
5970 Ærøskøbing 
Tlf. 3023 6555
kontakt@gaestgiveri.dk
www.gaestgiveri.dk

• 5 hyggelige værelser.
• Restaurant med mad baseret på sunde,

friske lokale råvarer.
• Et aktivt hus med kulturelle arrange- 

menter. 
• Højt til loftet og god plads til både 

børn og voksne.

Åbent maj - september

Få de bedste oplevelser på Ærø… 
Cykelture, guidede bus- og vandreture, Ærø på egen hånd, 
spis med ærøboerne, gå tur med vægteren, lystfiskerture.

Rabatterede endags- eller flerdagesture med færgebillet og frokost. 

Læs mere om vore mange turforslag på www.aeroetours.dk. 

Telefon 4046 6675 – e-mail: info@aeroetours.dk 

Ta’ en tur til Ærø – den smukkeste ø
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Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder
SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER
Østerbro 2-4
5985 Søby - Ærø
Tlf. 62 58 11 20

Ni eksklusive og moderne ferie-
lejligheder med egen sol-terrasse, spa
og gratis trådløst internet

2-8 personer pr. lejlighed

Tæt på Golfbanen

500 m til færgen/lystbådehavn/
strand/badebro
200 m til bager/købmand

Se mere på: www.sobylyst.dk

GÆSTGIVERI BREGNINGE
Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing 
Tlf. 3023 6555
kontakt@gaestgiveri.dk
www.gaestgiveri.dk
Beliggende i landsbyen Bregninge. 8 km. fra 
Ærøskøbing, nær cykelruter og øhavsstien.

Åbent 29. april – 11. september 2016.

4 hyggelige dobbeltværelser.
1 familieværelse med hems (2-5 personer).
Stort fælles opholdsrum med TV. Fri kaffe og the.
Internet. 2 store badeværelser til deling.

Priser fra kr. 750,- for dobbeltværelse inkl. mor-
genmad.

Stor frodig have med kig til Østersøen. Her er god
plads til både voksne og børn.

I restauranten serverer vi mad og drikke af høj
kvalitet, baseret på lokale råvarer, fortrinsvis øko-
logiske. Vi smører gerne en madpakke

DAMGAARDEN`S 
FERIELEJLIGHEDER
Borgnæsvej 4, Borgnæs
5970 Ærøskøbing
Tlf. 40 34 51 61
www.hoteldamgaarden.dk
info@hoteldamgaarden.dk

Beliggende i Borgnæs bugt, 
ca. 3 km fra Ærøskøbing

8 ferielejligheder i størrelsen 71-91 m2,
alle med køkken, stue, 2 soveværelser
og eget bad/toilet.
Adgang til vaskemaskine.

Gratis trådløst netværk.

Priser: se www.hoteldamgaarden.dk
eller kontakt Damgaarden.

PÅ TORVET
Torvet 7
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 40 50
info@paatorvet.dk
www.paatorvet.dk

Centralt beliggende overnatningssted
ved torvet i smukke Ærøskøbing.

På Torvet har egen café, vinhandel
samt butik.

Hyggelige lejligheder med eget bad &
toilet, TV, minikøkken med køleskab

Vi glæder os til at se dig!

HOTEL »ÆRØHUS«
Vestergade 38
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 03
Fax. 63 52 31 68
www.aeroehus.dk
mail@aeroehus.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

56 senge / 30 værelser.

Værelser med eget bad/toilet, Tv og
gratis Wi-Fi.

For priser: 
Venligst forhør nærmere på hotellet.

ÆRØ MARINA FERIEHUSE
Paradiset
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 03
Fax. 63 52 31 68
mail@aeroehus.dk
www.aeroemarina.dk 

Åbent hele året

Få meter fra lystbådehavn og centrum.

Iindividuelle feriehuse
med plads til 4 personer/TV.

3 kategorier – ring for pris.
Dags- eller ugebasis.

Mulighed for telefon og Wi-Fi.

DET LILLE HOTEL
Smedegade 33
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 23 00
www.det-lille-hotel.dk
mail@det-lille-hotel.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

16 senge / 6 værelser

Værelse u. bad/ 
inkl. morgenmad 850,- kr. 

Restaurant med plads til 50 personer
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Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder

Mark & Storm Grafi sk A/S
Korsvangen 15 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, fl yers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

PENSION VESTERGADE
Vestergade 44
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 22 98
www.vestergade44.com
contact@vestergade44.com

Beliggende centralt i Ærøskøbing

12 senge / 6 værelser

Priser inkl. morgenmad:
990,-  / 1150,- kr.
Enkeltværelse 
750,- / 1150,- kr.

Vinder af TripAdvisors Travellers Choice

BADEHOTEL ÆRØ
Brogade 1
5970 Ærøskøbing
Tlf. 42 50 00 05
www.badehotel-aeroe.dk 
info@badehotel-aeroe.dk

Beliggende midt i Ærøskøbing og med
have lige til vandet. 

38 senge / 28 værelser

Stor teatersal velegnet til fester, møder
og koncerter.

Du kan leje hele hotellet til bryllupsfest
eller firmamøder 

Ring og bestil dit ophold på 
tlf. 42 50 00 05

HOTEL MARSTAL
Dronningestræde 1 A
5960 Marstal
Tlf. 62 53 13 52
Fax 62 53 23 40
www.hotelmarstal.dk
hotel@hotelmarstal.dk

Beliggende centralt i Marstal

35 senge / 18 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad
625,- kr. u. bad / 925,- kr. m. bad
Enkeltværelse inkl. morgenmad
495,- kr. u. bad / 795,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 75 personer.

ÆRØ HOTEL
Egehovedvej 4, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 06
Fax 62 53 25 06
www.aeroehotel.dk
E-mail: info@aeroehotel.dk

Ærø Hotel er kendt for sin gode stan-
dard, hyggelige atmosfære og venlige
betjening.

Der rådes over 100 moderne værelser.
På hotellet findes en stor restaurant,
hyggelig bar og en dejlig swimming-
pool. Desuden er der elevator.

Ærø Hotel – Gode oplevelser du tager
med dig.
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Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø. Den grønne
ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs
spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals
imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk.

Ole Ege
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130 sider i farver

Indbundet

Kr. 249,-

Æ R Ø B O G

STORT FORMAT · FLOT BILLEDBOG

FORLAGET ESPER  ·  DISTRIBUTION: ÆRØ UGEAVIS

Ole Ege - hel side_Layout 1  10/12/15  08.29  Side 1



Ærø Guide 2016 71

N

KYSTVEJEN 

KO
M

M
EN

S
AG

RE
M

OS
EV

EJ

 M
ØL

LE
M

AR
KS

VE
JE

N 

HAVEVEJ 

JØRBÆKSVEJ 

KÆ
R

VEJ 

   
BU

EV
EJ

 

SKOVVEJEN 

SØNDERVEJEN 

AB
IL

DV
EJ

 BUEVEJ

PR
Æ

ST
EV

Æ
NG

ET

LANGEBRO 

  N
ØR

RE
BR

O 
DO

KV
EJ

BI
OG

RA
F-

VE
J

AL
LE

EN EL
LE

HØ
JV

EJ

ØSTERBRO

RU
M

M
ES

 A
GR

E

    HAVNEVEJEN 

    SØBY NØRREMARKSVEJ     NØRREVEJEN 
LÆ

RK
E-

VE
J

MINES-VEJ

SØBYTVÆR-VEJ MOSE-
GÅRDS-VEJ

NØRREBRO 

  LODSGYDEN 

NØ
RR

EV
GT

. 

Fåborg + Fynshav

Lystbådehavn

Søby Strand
Nach Æ

røskøbing

Søby Skole

Søby
   

 N
ac

h
Sk

jo
ld

næ
s

©
 M

ar
k 

&
 S

to
rm

 G
ra

fis
k 

A/
S

SØBY
MIDTVEJ

 S
ØB

AK
KE

VE
J 

   
 H

AV
NE

VE
JE

N 

   
   

KA
PP

EL
HØ

J 

1

2

3

4

1   Fremdenverkehrsbüro
2   Minigolf
3   Sporthalle
4   Hafenbüro
5   Geldautomat
     Defibrillatoren

5

Ærø Flyveplads
- Hurtigste vej til og fra Ærø!
� Flyvning til og fra hele Europa
� Rutetaxaflyvning til Svendborg og København
� Cykel- og biludlejning
� Kiosk
� Lille hyggelig flyveplads med international  atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67
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Ærøskøbing
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  8   Lægehus/sygehus
  9   Museer
10   Rådhus
11   Tennis
12   Politistation/told
13   Petanque
14   Hæveautomat
       Hjertestartere

2-timers parkering
P-skive påbudt

141

AFTEN-GRILL KL.18-21- alle ugens dage -
fra lørd. d. 25. juni til lørd. d. 20. aug.

H
av

ne
n 

15
 · 

Æ
rø

sk
ø

b
in

g
 · 

62
 5

2 
40

 0
7

I hele højsæsonen er grillen tændt hver aften, fra kl. 18.00 til kl. 20.30, 
hvor der kan vælges mellem 

Laks, Tun eller Smeltevandsforel 
serveres med salat, dressing, flûtes, gratinerede kartofler eller kartoffelsalat 112,-
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  1   Turistinfo
  2   Lægehus
  3   Søfartsmuseum
  4   Rådhusbutik
  5   Bibliotek
  6   Ærøhallen

  7   Stadion og Tennis
  8   Navigationsskole
  9   Havkajakcenter
10   Havnekontor
11   Apotek
12   Petanque

13   Beachvolley
14   VUC / HK Søfart
15   Hæveautomat
       Hjertestartere
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Lej Drejhuset på Ærø
20 meter fra Østersøen

www.drejhuset.dk
Kontakt: ebbe@kalnaes.com - 20 68 48 07
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ADVOKATER
Wagner & Seeck  . . . . . . . . . . . . 54

APOTEKER
Marstal Apotek  . . . . . . . . . . . . . 56

ARBEJDENDE VÆRKSTEDER
»Det Gamle Værft«  . . . . . . . . . . 52

AUTOMOBILER / 
AUTOREPARATION
Dunkær Auto-Service  . . . . . . . . . 54
Ærø Autocenter  . . . . . . . . . . . . . 56

BEKLÆDNING
Ærø Gårdbutik, Uldgården  . . . . . 49
Tøjshoppen  . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Fru Nørgaard  . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sportigan  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Alberte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Chr. H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
La Bella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

BENZIN
Pilebækkens Cykler  . . . . . . . . . . 52
Nørremark Cykelforretning  . . . . 56
OK Benzin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

BIBLIOTEKER
Ærø Folkebibliotek  . . . . . . . . . . . 52

BILUDLEJNING
Ærø Autocenter  . . . . . . . . . . . . . 56

BLOMSTER
Ærø Blomster & Havecenter  . . . 59

BRUGSKUNST
Ærøshoppen  . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fru Nørgaard  . . . . . . . . . . . . . . . 56

BRYGGERIER
Rise Bryggeri  . . . . . . . . . . . . . . . 51

BUSKØRSEL / RUNDTURE
Jesper Bus  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

BØGER / ÆRØSK LITTERATUR
Ærø Museum  . . . . . . . . . . . . . . . 52
Marstal Søfartsmuseum  . . . . . . 57
Forlaget Mark & Storm  . . . . 65, 70

CAMPINGPLADSER
Ærøskøbing Camping  . . . . . . . . . 64
Marstal Camping  . . . . . . . . . . . . 64
Søby Camping  . . . . . . . . . . . . . . 75

CHOKOLADE, HJEMMELAVET
Øhavets Chokolade  . . . . . . . . . . 56

CYKLER / CYKELUDLEJNING /
SEGWAYS
Vitsøhus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pilebækkens Cykler  . . . . . . . . . . 52
Nørremark Cykelforretning  . . . . 56
Stean Møller ApS . . . . . . . . . . . . 59

DAGLIGVARER / SUPERMARKEDER
Dagli’ Brugsen . . . . . . . . . . . . . . 48
SuperBrugsen  . . . . . . . . . . . . . . 57 
Let·Køb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

DIGITAL- & OFFSETTRYK
Mark & Storm Grafisk A/S  . . . . . 69

DISKOTEKER
Miss Sophy  . . . . . . . . . . . . . . . . 56

EJENDOMSHANDLERE
Øbolig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

FERIELEJLIGHEDER / 
PENSION / SOMMERHUSE
Bakkehuset  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vitsøhus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pension Vestergade 44 . . . . . . . . 52
Ærø Marina  . . . . . . . . . . . . . . . . 53
På Torvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
MOB Sommerhusudlejning  . . . . 64
Feriehusudlejning  . . . . . . . . . . . 66
Damgaarden’s Ferielejligheder  . 66
Drejhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Søbylyst Ferielejligheder  . . . . . . 75

FJERNVARMESELSKABER
Ærøskøbing Fjernvarme  . . . . . . . 52
Marstal Fjernvarme  . . . . . . . . . . 58

FLYSELSKABER / FLYVEPLADS
Ærø Flyveplads . . . . . . . . . . . . . . 71
Starling Air  . . . . . . . . . . . . . . . . 75

FRAGT- / 
VOGNMANDSFORRETNINGER
Ærø Redningskorps - 
Kurt Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . 54

FÆRGEFART
Ærø Færgerne  . . . . . . . . . . . . . . 75

GENBRUGSBUTIKKER
Røde Kors  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

GOLF
Ærø Golf Klub  . . . . . . . . . . . . 64, 74

HANDELS- OG 
ERHVERSFORENINGER
Marstal Handelsforening . . . . . . 55

HOTELLER / KROER /
RESTAURANTER / CAFÉER
Hotel »Ærøhus«  . . . . . . . . . . 38-39
Bregninge Gæstgiveri  . . . . . 50, 67
Blåbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Café Vaffelhuset  . . . . . . . . . . . . 56
»Minde«  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Foley’s Pub  . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Den Lille Café . . . . . . . . . . . . . . . 58
Restaurant Fru Berg . . . . . . . . . . 58
China House  . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pers Bro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Det Lille Hotel  . . . . . . . . . . . . . . 66
Ærø Hotel  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Badehotel Ærø  . . . . . . . . . . . . . . 67
Hotel Marstal  . . . . . . . . . . . . . . 67
Ærøskøbing Røgeri  . . . . . . . . 72, 76

INTERNET BOOKING
ærø.dk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 66
Ærø Tours  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

KIOSKER / IS
Nørremark Cykelforretning  . . . . 56

KUNST / GALLERIER / GARN
Galleri Rusager  . . . . . . . . . . . . . 48
Sommer Skulptur Søby 2016  . . . 48
Fies Strik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dietmar’s Skulpturhave  . . . . . . . 50
Galleri Rita Lund Malerier  . . . . . 57
Vesterled Galleri  . . . . . . . . . . . . 59

MUSEER
Ærø Museum  . . . . . . . . . . . . . . . 52
Marstal Søfartsmuseum  . . . . . . 57

MØBLER
Møblér, Bolighuset, Søby  . . . . . 48
Ærø Møbler A/S  . . . . . . . . . . . . . 53

OFFENTLIG FORVALTNING
Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . . 2

PENGEINSTITUTTER
Rise Sparekasse  . . . . . . . . . . . . . 50

REDNINGSKORPS
Ærø Redningskorps  . . . . . . . . . . 54

REVISIONSFIRMAER
Deloitte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

RUNDFLYVNING 
Starling Air  . . . . . . . . . . . . . . . . 75

RØGERIER
Ærøskøbing Røgeri  . . . . . . . . 72, 76

SEJLERSHOP / SEJLMAGER
Stean Møller ApS . . . . . . . . . . . . 59

SKOLER
Kunsthøjskolen på Ærø  . . . . . . . 48
Marstal Navigationsskole  . . . . . 58
VUC / HF Søfart  . . . . . . . . . . . . . 64

SKOTØJSHANDLERE
Freddy Sko . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

SLAGTERFORRETNINGER
Dunkær Slagterforretning  . . . . . 54

SMEDE- & VVS FORRETNINGER
Ærø Maskiner & VVS A/S  . . . . . . 54
Øens VVS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

SUNDHEDSKLINIKKER
Harmoni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

TENNIS
Ærø Tennisklub  . . . . . . . . . . . . . 54

TOBAKSPLANTAGER
Tobaksplantagen  . . . . . . . . . . . . 50

TRÆLAST / BYGGEMARKEDER
XL-Byg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

VANDRERHJEM / DANHOSTEL
Femmasteren  . . . . . . . . . . . . . . 64

ØKOLOGI
Sæberiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Den Gamle Købmandsgaard . . . . 53

Danmarks svar på 
»Pebble Beach«
- med havudsigt fra 
alle 18 huller...

www.aeroegolf.dk

Attraktivt fleksmedlemsskab i Ærø Golf Klub
Book fordelagtige

golfophold på
www.aeroehotel.dk

Nordeuropas smukkeste seaside bane
ligger på Ærø!

Kun kr. 750 
i kontingent 

inkl. 1 gang gratis golf årligt 

Se mere på
www.aeroegolf.dk
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Øbolig I  Skippergade 50 I  5960 Marstal
v/ Rino Jenssen I  Ejendomsmægler MDE

Mobil: 2021 0269 I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Søbylyst · Østerbro 2-4 · DK-5985 Søby · Ærø · www.sobylyst.dk · info@sobylyst.dk

• Gratis WiFi 
• 2 – 8 pers. lejligheder
• Ferie for hele familien
•  Afslapning, velvære eller 

aktiv ferie, du bestemmer selv

MODERNE FERIELEJLIGHEDER

Altid god og personlig service
Ring nu på 62 58 11 20
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HIMMELSKE OPLEVELSER
FOR HELE FAMILIEN

International flyveplads
omgivet af øhavsidyl

STARLING AIR
Tlf. +45 62 53 33 94 www.starling.dk

ÆRØFÆRGERNEÆRØFÆRGERNE
www.aeroe-ferry.dk

ÆRØFÆRGERNE
ÆRØ!

Svendborg - Ærøskøbing
Faaborg - Søby
Fynshav - Søby

Pladsbestilling / Reservation for alle 3 ruter : 
Tel: +45 62 52 40 00, E-mail: info@aeroe-ferry.dk

Book selv din bil

www.aeroe-ferry.dk

Ma n sejler  da ti l  en 
rigtig ø.. .  
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