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Beboerhuset i Ommel
Husets historie igennem mere end 118 år
Missionshuset i Ommel blev indviet den 25. september 1889

Den forhistoriske baggrund.
Ommel er en meget gammel landsby, hvor man fortæller, at den blev etableret i ca.
1114, og fik navnet Am Holte, hvilket er plattysk og betyder ”Ved Skoven”, da var
området skovbevokset. Den har i en lang række år været en af de det største
landsbysamfund på Ærø. Sammenholdet har været stort, idet indbyggerne var en
blanding af søfolk og bønder, og ofte begge dele. Mange af søfolkene havde også
mindre landbrug, hvilket gjorde, at de 2 erhvervsgrupper var tæt knyttet. Desuden var
der servicefag dvs. bager, håndværkere, købmænd, og andre. Man kan betegne
Ommel som en landsby med et stort sammenhold, hvilket har forplantet sig ind i
nutiden. Man havde behov for at kunne mødes, hvilket indtil 1889 skete i private
hjem. Religiøsiteten var stor, hvor søens folk kunne forsvinde på havet, og en enke
kunne stå med mange børn tilbage, der skulle forsørges. Landmændenes høst kunne
slå fejl, hvilket kunne betyde fattigdom, og dødeligheden var samtidig stor. Dette
bevirkede, at man måtte stå sammen, derfor var religionen fast forankret blandt
ommelsboerne, som det var mange andre steder med tilsvarende erhvervsmæssigt
indhold. Derfor blev det af en gruppe beboer i Ommel besluttet at bygge et fælles
religiøst samlingssted, der i 1988 overgik til at blive et beboerhus. Man kendte
dengang ikke ordet krisehjælp, men opbyggede sin egen løsning på dette med
kristendommen som grundholdning.
Tiden op til 1889.
Huset har, som mange vil vide, en religiøs baggrund, ja det var det første hus på
Østærø, hvor de kristne beboere kunne samles næstefter Marstal Kirke. En gruppe
beboer havde indset at behovet for et sted, hvor religiøs beboer i Ommel og omegn
kunne samles, disse var af den sekteriske gruppe, der kaldtes Indre Mission (var ofte
forkortet til IM) kunne mødes og samles om deres tro. Denne indremissionske
bevægelse opstod i 1880erne, hvilket så var årsagen til husets opståen. Det første
”Missionshus” som husene blev kaldt i daglig tale, blev bygget i Ærøskøbing og fik
navnet ”Mamrelund”. Dette dannede forbillede for missionshuset i Ommel. Mange
fra Østærø samledes i Ærøskøbing omkring det etablerede missionshus, hvor
sognepræsten Otto Moe, i gennem sin forkyndelse fik stor betydning for det åndelige
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røre, der opstod i befolkningen. Mange fra Østærø samledes omkring hans
prædikestol.
Baggrunden for bygningen af et Missionshus i Ommel.
Da missionshuset i Ærøskøbing blev bygget, var skibsfører A. Frederiksen, Ommel,
involveret og her høstede man rig erfaring, der blev af stor betydning for bygningen
af missionshuset i Ommel ved ”Bethania”s opførelse. Man kan sige, at han var sjælen
i oprettelsen af missionshuset. Han blev på grund af sin indsats ganske naturligt også
dets første formand. Man besluttede sig til i 1889 til at bygge et missionshus. En
indsamlingskomite rejste penge og en grund blev købt af Erik Kristensen,
Vesterskov. Murermester Hans Jørgen Olsen, Ommel stod for husets bygning, der
kostede 3800 kr. Provst John Hansen indviede huset, hvor der hver søndag blev holdt
møder, der lignede de tidligere afholdte ”hus-møder”.
Hvorfor byggede man et missionshus i Ommel? I 1800-tallet var den kristelige
bevægelse på Ærø vokset, hvilket også var tilfældet over hele Danmark, men især i
Ommel var det kristelige åndelige liv blevet stort. At den kristelige bevægelse var
blevet stor, var nok groet frem af, at usikkerheden om de mange sømænd der fandtes
på havet, hvis færden og arbejdet krævede mange menneskeliv, dødeligheden blandt
børn var stor i 1800 tallet, mange barslende kvinder døde. Mange folk døde desuden
af det, man i dag vil kalde ganske banale sygdomme. Frygten groede frem. Alle disse
faktorer bevirkede en hastig voksende religiøs rørelse. I dag ville man søge
krisehjælp, men dengang havde man troen, som man kunne finde i religionen og
dermed i missionshuset, hvor man også fandt ligestillede, der havde forståelse for ens
situation.
For at kunne forstå hvorfor det nuværende Beboerhus og tidligere Missionshus blev
bygget, må man dykke ned i nogle historiske kendsgerninger i 1800-tallet:
Før Missionshusets blev bygget, var der stærke religiøse rørelser i Ommel som på
resten af øen, der blev forstærket i 1880erne. Det fortælles at et par ommelspiger tog
på ”Apostlenes Heste” den lange vej til Søby, hvor der var ” Vekselvirkning med de
troende”, som man udtrykte det. De var iført træsko, og når ømheden og varmen
bredte sig i fødderne, tog de træsko og strømper af og gik så en del af den lange vej
barfodet. Ommel blev hovedsædet for de kristnes sammenkomster.
Allerede fra ca. 1820 var der en stærk religiøs bevægelse, hvor man samledes til de
tidligere hus-møder i Stærkegården (Kærvejen 1-3-5 og Marstalvejen 2-4-6), ikke at
forveksle med ”Stachegården”, hvor Anne Cathrine og Rasmus Hansen Stærke
åbnede deres hjem for at samle de troende til jævnlige møder. Efter deres død i 1866
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blev møderne holdt i ”Sandemandsgården”, hvor brødrene Erik og Hans Eriksen var
stærkt præget af det åndelige vårbrud i trosfællesskabet støttet af svigersønnen smed
Therkelsen fra Rise. Den tidligere sandemand Eriksen (død 1855), som stod højt hos
øens Herredsfoged, fik stiftet et bibellegat, hjulpet af frimenighedspræst N. P.
Grunnet. Før 1820 var de kristne nærmest forfulgte i Ommel, hvor den senere stærkt
religiøse Ane Katrine (Stærke) nærmest forfulgte de ”hellige”, hvor hun truede dem
med at hælde kogende vand over dem. En sømand truede med at vælte bøtter med
mælke fra hylder ned over deltagerne i de kristne møder. Ommel blev hovedsædet for
kristne møder og forsamlinger.
I ”Sandemandsgården” blev der udover åndelige møder også afholdt Søndagsskole og
Børnegudstjenester i Hans Eriksen lade. Denne Søndagsskole blev senere afholdt i
den gamle skole (Kirkevejen 68) hvor nu familien Fabricius bor, indtil den blev
overflyttet til det nybyggede Missionshus.
Et aktivt Missionshus.
I Missionshuset gjorde mange sig gældende for at varetage husets drift. Som tidligere
nævnte blev den første formand skibsfører F. Frederiksen. Han var meget aktiv i dette
arbejde.
Missionshuset blev et samlingssted for Indre Mission og de forskellige kristelige
grupperinger inden for Indre Mission. Bl.a. kom den såkaldte Oxfordbevægelsen, der
også havde til huse der, desuden K.F.U.K. det var dog først i 1920-erne. I
Hovedgaden 15 blev huset indrettet som samlingssted for Baptisterne, der var en af
de sekteriske grupper, hvor huset fik navnet ”Elim”(Hovedgaden 17), det menes
nedlagt i nitten hundrede og halvtresserne. Desuden var der ”Syvende dags
Adventisterne” og ”Pinse-missionen”, ”Indre Mission”, ”Ydre Mission”, ”K.F.U.K.”.
Det blev igennem tiderne en bred vifte af religiøse grupperinger.
Præsterne i Marstal har altid igennem tiderne vist stor interesse for Missionshuset, og
det arbejde der blev gjort der. Også den lokale befolkning er gået op aktiviteter i
Missionshuset igennem de 98 ½ år, huset blev brugt til religiøse aktiviteter. Der skal
nævnes følgende: Skibsfører A. Frederiksen, Ommel, der tidligere er nævnt,
boghandler Jacob Bruun, Marstal, der var med til oprette Søndagsskolen, Karla
Eriksen, Ommel, der etablerede Børnegudstjenester, skibsfører Peter Hansen,
Marstal, sømandsmissionær Jens Groth, Ommel, førstelærer Hans Nielsen, Ommel,
snedkermester Albert Hansen, Ommel (i daglig tale benævnt Alb. Snedker).
Overlærer Peter R. Petersen og Karen Daugaard lagde igennem mange år et ihærdigt
arbejde i Missionshuset. Der kan måske nævnes andre, men de nævnte lagde
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betydelige kræfter i og omkring Missionshuset. Huset igennem de næste hundrede år
blev renoveret gentagne gange, således det kunne fremstå smukt og nydeligt.
Det skal nævnes, at man i 1893 besluttede at bygge en kirke i Ommel. Baggrunden
for denne beslutning menes at være til en samling af alle de religiøse rørelser, der
fandtes i Ommel. Kirken, der blev tegnet af arkitekt Jakobsen fra Odense, blev
færdigbygget i 1894 og indviet 6. maj 1894 og placeret på et sted, hvor den kunne
være kirke for både Kragnæs og Ommel (prisen var 23.000,- kr.). Tidligere omtalte
snedkermester Albert Hansen var som håndværker med til at bygge kirken.

En afsluttet epoke for Missionshuset inden overgangen til Beboerhus.
Dette er så en beskrivelse af den historiske baggrund for det hus, som i dag er blevet
Ommel Beboerhus, hvilket officielt skete den 1. april 1988. På dette tidspunkt var
tilslutningen til Missionshuset meget formindsket, og da bilen var blevet et alment
eje, var vejen til ”Bethesda” i Marstal ikke lang, hvilket nok indgik i beslutningen om
at lukke. De mennesker der var tilknyttet ”Bethania” blev færre og huset
vedligeholdelse var ganske ringe. Året efter den 25. september 1989 kunne
”Bethania” havde holdt sit 100 års jubilæum. Det var et hus, som mange havde haft
rigtig megen glæde af. En tryghed havde det været for mange mennesker i Ommel.

Om dannelsen af og aktiviteter i OMMEL BEBOER-FORENING.
Det var blevet bestemt, at der skulle laves lokalplaner i Danmark. Senere borgmester
i Marstal kommune Karsten Landro havde erfaret det, hvorfor han satte en annonce i
Ugeavisen, hvor han indkaldte beboer i Ommel til et møde i den anledning. Mødet
mundede ud i, at man ville starte en forening, der skulle tage sig af forhold i og
omkring Ommel. Der var den 28. august i Marstal kommune indkaldt til møde på
Hotel Danmark om kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen havde udbedt sig
kommentarer til det udsendte oplæg til planen, hvilket blev behandlet på mødet.
Man havde stadig behov for at kunne samles i Ommel, hvilket gjorde at man talte om
at skabe en beboerforening. En gruppe af beboer i Ommel havde ønsket at lave nogle
aktiviteter for beboerne i landsbyen, for at den med sine mange år på bagen ikke
skulle henfalde til at blive uddøende. Dette skete ved, at der efter nærmere drøftelser
blandt interesserede, blev indkaldt til en stiftende generalforsamling på Ommel Kro
torsdag den 10. juni 1982. Der var et meget flot fremmøde af interesserede, hvor i alt
56 personer var til stede. Hvilket præciserede at behovet for en fælles aktivitet var til
stede.
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Følgende oplæg der dannede grundlaget for et indledende møde, som igen skulle
danne grundlaget for en beboerforening:
Oplæg til møde på Ommel Kro torsdag 10. juni 1982, med det formål at få stiftet
foreningen ”Ommel Beboerforening”
1: Valg af dirigent
2: Skal vi have en sådan forening?
I bekræftende fald hvad vil vi med den?
Her er nogle emner, der kunne arbejdes med:
Rækkehuse på Østervænget
Beskyttede boliger
Småindustrier ( i eksisterende privathuse)
Spildevand
Legeplads
Sportsplads
Havne
Campingplads
Buskørsel
Læskure - og disses farve
Telefonboks
Foreningssamarbejde
Hyggeligt og selskabeligt samvær
3. Hvis JA til punkt 2, da vedtagelse af foreningens love. Se særskilt bilag.
4. Ordinær generalforsamling, hvor dagsordenen følges.
Den nydannede forening fik navnet OMMEL BEBOERFORENING.
Som det ses af ovenstående, var Ommel et stykke foran de andre i forbindelsen i de
indledende aktiviteter om lokalplanen. Ved mødet i Marstal Kommune blev OMMEL
BEBOER-FORENING repræsenteret af Ernst Andersen.
Den nyetablerede Ommel Beboerforening havde forberedt foreningens love, der blev
vedtaget, og man fik nedsat den første bestyrelse, der ved et møde den 15. juni
konstituerede sig således: Formand Ernst Andersen, sekretær Janne Øhlenschlæger,
kasserer Per Hermansen, Helga Andersen og Leif Møller. Desuden 1. suppleant
Bente Elholm og Birgit Zinck. Til suppleanter blev følgende valgt: Karsten Hansen
og Helge Larsen, som yderligere suppleant blev Kristian Clausen valgt. Ved dette
møde blev der formuleret et skrift, der skulle udsendes til alle husstande i Ommel
med oplysninger om foreningen og kontingentet, der blev sat til 10,-kr..
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Desuden aftalte man følgende aktiviteter: At få lavet en forslagskasse, at få opsat en
opslagstavle og få lavet en velkomstskrivelse til nye beboer, hvilket var en et godt
indledende initiativ. Ved et senere bestyrelsesmøde den 18. august blev det vedtaget
at afholde en roelygte fest for børn, og desuden fremkom der forslag til følgende
praktiske aktiviteter: En telefonboks, beskyttede boliger i Ommel, et
foreningsbomærke og bænke på passende steder.
I november blev der sendt en ansøgning til kommunen om opstilling af en
telefonboks. Lotte Sonne holdt i samme måned det første foredrag i foreningen på
Ommel Kro om arkæologi.
Den 24. marts 1983 blev den første ordinære generalforsamling afholdt på Ommel
Kro. 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønskede at trække sig og følgende blev indvalgt:
Inger Hansen, Lotte Sonne og Peter Arne Christiansen, resten blev siddende. Ved
mødet blev der fremsat mange nye forslag bl.a. oprydning af strandene omkring
Ommel, plant et træ i den kampagne løb på dette tidspunkt, rutebil til Sygehuset,
suppleanterne mere med i arbejdet, samt de tidligere fremsatte kontakter til nye
beboer og bomærket/ logo for foreningen. Man må sige at beboerforeningen var rigtig
aktive på mange andre områder end lige det selskabelige. De spændte virkeligt bredt
og var målrettede. Ved denne generalforsamling blev det vedtaget, at kontingentet
skulle sættet op til 15,- kr. pr. person. Oprydningen på strandene blev sat i kraft,
mange frivillige mødte op, og ved Eskilden blev der den medbragte kaffe og det
bløde brød indtaget. Samtidig blev der plantet træer. Foreningen var udover at være
en selskabelig forening også blevet en naturbevarende forening, hvilket man må sige
er prisværdigt. Alt dette skete i april 1983.
Lotte Sonne havde undersøgt muligheden om en bus igennem Ommel i forbindelse
med besøgstiden på Sygehuset. Det blev gennemført og fungerer endnu den dag i
dag.
Det tidligere forsalg om et bomærke for beboerforeningen, blev forelagt
medlemmerne og udskrevet som en konkurrence. Det blev til en strålende sol med en
måge foroven og bølger på undersiden af solen. Solen var O-et i Ommel. Et værdigt
og fantasifuldt logo, som Helga Andersen havde udformet.
I den følgende tid blev der holdt en hel del møder, hvor bl.a. Erik Kromann viste
filmen ” Pelikanen” og ” Boye’s Ærøfilm” dette skete også på Ommel Kro den 14.
april 1983. Kampagnen ” Plant et træ” og det blev de Lotte Sonne og Peter Arne
Christiansen, der gik i front.
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Der blev gjort noget for børnene, idet der blev afholdt børne- og roelygtefest i
oktober, hvor der blev forfattet en roelygte sang. Festligheden blev afholdt som den
første i Beboerforeningen den 8. okt. 1983. Imellem jul og nytår blev der afholdt
juletræsfest med dans om juletræet og alskens godter. Det kostede så 10,- kr..
Tilslutningen var stor, idet der mødte omkring 40-50 deltagere op. Juletræsfesten
havde igennem mange år været en tilbagevendende fest for børn og forældre i
Missionshuset. En tradition som Ommel Beboer-Forening førte videre.
Ved generalforsamlingen den 1. marts, hvor deltagelsen ikke var overvældende gik
Ernst Andersen af, idet han af tidsmæssige grunde ikke ønskede genvalg. Harry
Jensen blev enstemmigt indvalgt i bestyrelsen og ved konstitueringen blev Lotte
Sonne valgt til ny formand.
Man havde ved flere lejligheder talt om at opføre en dilettant forestilling. En gruppe
havde sat sig sammen for at stable den på benene. Ole Mehr fik til opgave både at
skrive og instruerer den, hvilket var lidt af en opgave. Den fik titlen ” BILLET
MÆRKET” og blev opført på Ommel Kro. Billetprisen var 20,- kr. dertil kunne man
få serveret 3 snitter for den lave pris af 30 kr. ved selve forestillingen.
Den 5. april kl. 20.00 var der generalprøve, hvor ikke mindre end 60 tilskuer mødte
op. Dagen efter løb forestillingen af stablen, hvor der mødte ikke mindre end 90 op
hvoraf 50 til spisning og efterfølgende dans. Forestillingen var bygget op omkring en
kontaktannonce, hvor temaet var 2 menneskers ensomhed, men de fandt hverandre
gennem annoncen og alt endte vel i lutter lykke. Der var i alt 7 medvirkende og Ole
Mehr fik sin debut både som forfatter og som instruktør. Man må sige, at det var flot
klaret. En succesfuld forestilling tør man nok sige med et samlet publikum på 150.
Der blev naturligvis afsluttet med musik og dans.
I 1984 fortsatte oprydningen på strande, hvor man allerede kunne se, at det
henkastede affaldet var blevet mindre. Det foregående års indsats havde haft en god
effekt. Man planlagde fester for børnene, der mundede ud i en cykel ringridning, der
løb af stablen den 9. september. Her blev børnene delt op i 3 aldersgrupper, hvor de
ældste måtte være 14 år. Også for de større børn og forældre blev der arrangeret
konkurrence i form af ”Hospitals-tagfat” og sækkevæddeløb. Det hele sluttede af med
bål og snobrød i Kleven. Der blev bagt snobrød af 6 kg. mel, hvilket viser både noget
om deltagelse og måske ikke mindst om appetitten. Roelygte-festen blev afviklet den
7. november med deltagelse af 30 børn.
Julefesten dette år blev afviklet og gennemført efter de samme retningslinier som året
før. Deltagelsen var tilfredsstillende med 30 børn og 15 voksne. Det er jo børnenes
fest.
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Den 13. februar 1985 var der indkaldt til generalforsamling. Formanden aflagde
beretning og et revideret regnskab blev forelagt. Inger Hansen og Harry Jensen
ønskede at udtræde af bestyrelsen, og i stedet blev Ragna Friborg og Uffe Sørensen
indvalgt. Lotte Sonne og Janne Øhlenschlæger blev henholdsvis formand og
sekretær. Ved konstitueringen blev der nævnt følgende forslag til aktiviteter.
Beskyttede boliger evt. i Østervænget, Eskilden skulle ryddes. Der blev foreslået en
ny dilettant-forestilling, Barnekaret skulle laves til børnelegeplads og sidst en
museums tur.
Ved møder i foråret blev de beskyttede boliger diskuteret, og der blev rettet en
henvendelse til kommunalbestyrelsen. Der blev foreslået et foredrag af Green Peace,
der fandt sted den følgende september med 50 deltagere. Museumsbesøget blev
gennemført med en særdeles pæn deltagelse med 50 deltagere fordelt på børn og
voksne. Den 14. september blev der gennemført et familieorienteringsløb, der blev
gennemført med 5 grupper. Løbet blev kombineret med forskellige lege. Deltagelsen
var overvældende, idet der kun mødte ca. 20 op, og det var mest børn. Dagen var
vellykket. I oktober var der roelygteoptog. Året sluttede af med juletræsfesten den 21.
december. Børnene havde lavet pynten til træet, og fornøjelsen var nok stor, da de
dansede om juletræet, hvor de selv havde produceret udsmykningen.
Året 1986 startede med generalforsamlingen den 26. februar, hvor Lotte Sonne
aflagde formandsberetningen og Peter Arne Christiansen gennemgik det reviderede
regnskab. Bestyrelsen ændrede sig ikke meget med undtagelse af, at Christian Holm
blev indvalgt. Det var ellers en generalforsamling med et hav af forslag til
aktiviteter. Der skulle opstilles en container til glas. En amatøraften blev foreslået,
Signe Andersen ville være behjælpelig med at finde personer til underholdning, en tur
til Birkholm med både, en beboersangbog med ærøsange, en tur til Egehoved,
skriftlig oplysning om bestyrelsen sammensætning til medlemmerne, en tur til
Ærøskøbing Museum og en overrisling af Barnekarret.
Allerede den 10. april blev der gennemført en amatøraften på Ommel Kro med
deltagelse af 55 voksne og 8 børn. Udover sange var der mange optrædende bl.a.
læste Signe Andersen ” Rejsen til de grønne skyggers dal ” og Harald Rasmussen
(kromandens Harald) fortalte om Jul på havet og ”Da Alp. Krog fik barometer”. Peter
Arne Christiansen læste ”August” og ”En krønike” af Storm P. og Anne Pedersen
spillede violin. I maj blev der arrangeret en køretur ud over øen. Man havde i oktober
et møde med Knud Nielsen fra Marstal kommune om lokalplanlægningen, hvor man
havde forskellige indsigelser. Roelygtefesten blev afholdt den 2. november, hvor
rigtig mange børn var mødt op sammen med mange voksne. Den 27. december blev
der afholdt juletræsfest med ikke mindre end 56 deltagere både børn og voksne. Der
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var dans om juletræet. Ragna Friborg læste op og Herman Gering spillede. Der var
uddeling af godter og sodavand til børnene.
I midten af januar 1987 afholdt bestyrelsen et møde, hvor de planlagde forårets
aktiviteter. Torskespisning, generalforsamling, amatøraften og en tur til Glücksburg
var blandt emnerne. Den 12. februar blev der afholdt generalforsamling. Lotte Sonne
og Peder Arne Christiansen aflagde henholdsvis beretning og fremlagde regnskab.
Kontingentet blev uforandret 20,- kr., pensionister 15,- kr.. Da Peder Arne
Christiansen ikke ønskede genvalg blev Jørgen Fabricius valgt ind. Christian Holm
overtog derefter jobbet som kasserer. Der var forslag om, at den ældre gruppe af
beboer i Ommel skulle have en månedlig aften med sang og evt. lade Ærøspillemændene underholde. Der kom også forslag om at holde aftner med gamle
danske film, viseaftner og foredragsaften med Tove Kjærbo eller Seidelin. Den 23.
marts blev der afholdt amatøraften med sang, violinspil og oplæsning. Den 15. april
blev Morten Korch filmen ”Landsbylægen” vist. Den 15. maj gik fællesturen til
Glückburg med 35 deltagere, hvilket må siges at være et pænt deltagerantal. Den 8.
oktober blev der på Ommel Kro holdt en foredragsaften, hvor forfatterinden Tove
Kjærbo fortalte om emnet ” Aftægt”. Den 1. november blev der holdt Roelygte-optog
med 30 børn og 20 voksne.
Forspillet til køb af beboerhus.
Den 3. december 1987 holdt bestyrelsen et møde, hvor køb af et beboerhus blev
grundigt behandlet, og satsede på en ekstraordinær generalforsamling den 7. januar
1988, hvor man ville fremlægge sagen.
Den 27. december blev der afholdt juletræsfest, og denne gang havde man lånt
Missionshuset til at afvikle det i. Det var så første gang man lånte og benyttede huset,
der fremover skulle danne rammen om Ommel Beboerforening i fremtiden. Selve
julefesten foregik i en hyggelig atmosfære som i de tidligere år, men i nye
omgivelser. Noget nyt var julemanden, som blev fremført af Jørgen Fabricius, der
blev pyntet op som nissefar. Bielefeldt spillede børne- og julesange. Der var mødt 30
børn og 35 voksne, hvilket må siges at være flot. Nysgerrigheden til at se de nye
omgivelser, som det måske kommende beboerhus, var vel nok medvirkende.
Beboerforeningen afholder en ekstraordinær generalforsamling om køb af
beboerhus.
Efter indkaldelse blev der den 7. januar 1988 afholdt en ekstraordinær
generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsorden var køb af beboerhus
(”Bethania”). Karsten Landro blev valgt til dirigent/ordstyrer. Der blev redegjort for
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økonomien omkring huset, hvor man håbede at få beløbet dækket ind igennem fonde,
banker, kommunen samt personlige bidrag.
Prisen for huset var 80.000,- kr.
Hvilket var billigt, idet Missionshuset offentlige vurdering var sat til 100.000 kr.,
men husets tilstand var ikke af det bedste, hvilket nok var grunden til afslaget i
prisen.
Der var også forslag om at lave auktion om effekter, der skulle komme fra bysbørn,
der hver især skulle komme med en gave, og andre udefra kunne være med. Desuden
talte man om bankospil og pakkespil, som skulle medvirke til finansieringen.
Der blev foretaget en afstemning om køb af huset med følgende resultat fra de 57
fremmødte:

3 ugyldige stemmer
4 nej stemmer og
50 ja stemmer
Fremmødet må man sige viste en stor interesse for at få et eget mødested for Ommel
Beboerforening.
Der blev nedsat et Beboerhus-udvalg bestående af: Solveig Pedersen, Allan ”Taxa”,
Karin Kristoffersen, Annelise Almlund, Gitte Bielefeldt samt en fra bestyrelsen.
Der blev i januar udsendt en meddelelse til alle husstande i Ommel, der fortalte om
beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling, der opfordrede til at yde et
bedrag stort eller lille for at få et fælles samlingssted. Man pointerede, at bidragene
ville være anonyme, så det, de enkelte ydede, ville ikke fremgå nogen steder. Det
primære var at skabe et finansielt grundlag for købet af Missionshuset og dermed
styrke lokalsamfundet.
Man søgte 19 fonde, og fik en positiv tilbagemelding fra 6. Desuden søgte man
midler fra pengeinstitutter, kreditforeninger, Marstal Kommunen o.a.. I midten af
februar var der igennem indsamlingen blandt beboerne indkommet 9.310 kr.. dertil
kom Kreditforeningen Danmark (KD) med 5.000,- Amtssparekassen med 5.000,Marstal Kommune 8.000,-kr. og Ærø Walkie Klub 1.000,- kr.. Efter alt at dømme
skulle der så være indkommet 28.310,- kr., hvilket må siges at være ret godt. Det
resterende blev 51. 698,- kr., dertil kom så diverse stempelpenge, gebyrer, salær m.v.
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i alt 7.o64,- kr., dette blev i alt 58.759,- kr., hvor der så skulle optages lån. Det
optagne lån blev på 60.000,- kr..
Man forsøgte ad andre veje at skrabe penge sammen ved forskellige aktiviteter bl.a.
gennem gammeldags pakkespil den 24. januar, hvor der mødte 90 op i Bethania,
hvilket må siges at være flot. Den 10. februar var der filmforestilling med Dirch
Passer i ”Charlies Tante”.
Den 23. februar blev der afholdt den årlige generalforsamling, hvor Lotte Sonne
aflagde sin formandsberetning og Winnie Holm præsenterede regnskaberne. Lilian
Groth Hansen blev indvalgt i bestyrelsen. Kontingentet blev sat til 30,- kr. for
ordinære medlemmer og 25,- kr. for pensionister. Der var enighed om at nedsætte et
legepladsudvalg ved et kommende møde den 12. marts.
Nu begyndte det at gå rigtig stærkt med arrangementer. Den 9. marts viste Erik B.
Kromann Ærø-filmen og fortalte om Ærø. Den 16. marts blev Morten Korch filmen
” Manden på Svanegården” vist. Prisen for disse filmaftner var 10 kr. for voksne og 5
kr. for børn. Der kunne naturligvis købes kaffe og kager ved arrangementerne. Det
skal nævnes, at fremmødet var overvældende henholdsvis 45, 82 og 56. 10 ihærdige
medlemmer mødte den 26. marts op med spande, koste og gulvklude for at gøre huset
rigtig fint til overtagelsesdatoen den 1. april, der ville blive et vendepunkt i
Beboerforeningens historie.
Indflytning og indvielse af ”Beboerhuset” den 1.april 1988.
”Missionhuset” havde nu virket som nævnt i 98 år og 6 måneder, men stadig forblev
det et samlingssted for byen borgere, men med et noget andet indhold, dog stadig et
tilholdssted for byens og omegnens borgere.
Så kom den 1. april 1988, dagen, hvor den officielle overtagelse af ”Missionshuset
Bethania” skulle finde sted. Nu skulle beboerforeningen ikke mere føre en lidt
omflakkende tilværelse, nu havde man fået sit eget faste ståsted, der gav muligheder
for gode aktiviteter. Der blev annonceret i avisen, at man ville afholde reception på
dagen mellem kl. 10-11. Den positive og festlige stemning fyldte huset. Der blev
serveret sandwich, fadøl og sodavand. Ting og penge blev doneret. Der blev holdt
tale om husets både fortid og nutidige mission. Naturligvis blev der takket for den
opbakning blandt beboerne, der mundede ud i, at man kunne få etablere sit eget
Beboerhuset her i Ommel.
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Formanden Lotte Sonne byder den 1. april 1988
velkommen i Beboerforeningens nye hjemsted.

Der blev på utallige opfordringer i april måned afholdt endnu en pakkefest. Den 28.
april var der foredrags- og oplæsningsaften. Signe Andersen holdt foredrag om
digterpræsten Kaj Munk og læste fra hans erindringsbog ” Foråret så sagte kommer”.
Her deltog 22 damer.
Den 15. maj var der arrangeret en tur til Legoland, prisen for voksne var 175,- kr. for
børn var den 75,- kr. Et rigtig godt initiativ der gik ud over det ærøske område. Både
for voksne og børn var det attraktivt sted at besøge.

Mange genkendelige deltog ved indvielsen den 1. april 1988
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Signe Andersen, Dorete og Karsten Landro, Lilian Andersen
ses bl.a. her ved indvielsen den 1. april 1988

Legeplads projektet kom igen på tapetet. Et møde om legepladsen blev gennemført
den 19. maj. Fremmødet tidligere havde været skuffende, men nu gjorde man et sidst
forsøg, der også blev noget skuffende. Kun 8-10 mødte op, men på trods af det, tog
bestyrelsen og de fremmødte fat på etableringen. Der blev fordelt arbejder, således at
man skulle lave sandkasser, vipper og bænke. Der blev også talt om en ældre båd,
man skulle sætte op. Der skulle plantes træer og lægges græs, efter at jorden var
beplantet. Alt skulle udføres på den mest økonomiske måde ved brug af f. eks. gamle
el-master. Alle ville udfører et arbejde. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev
der diskuteret, hvorledes man skulle takle udlejningen af beboerhuset, hvilket så blev
planlagt. Servicen og køkkenudstyret skulle bringes i orden på en økonomisk
forsvarlig måde.
Indvielsesfesten den 28. maj startede med en strandrensning, hvorefter folk mødte op
i beboerhuset med deres madpakker. Det blev til 70 deltagere (voksne og børn) til en
hyggelig og munter aften, hvor en swing-om til ” Helses Råkostband”, der spillede
hyggemusik.
Den 31. august blev der holdt beboermøde om husets hårde hvidevarer og
installationerne samt billigste indkøb af service. Fremtidige arrangementer blev
diskuteret og fastlagt.
Den 12. september var der indkaldt til en sang- og ideaften, hvor medlemmerne blev
opfordret til at møde op for at de kunne være medbestemmende og fremkomme med
ideer til, hvad ”huset” skulle bruges til. Der fremkom et væld af ideer blandt de
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mange var: Dilettantforestilling, amatør, oplæsning, åben-hus, klippe juledekoration,
sangaften og folkedans alt naturligvis om aftenen. På bestyrelsesmøder blev disse
muligheder diskuteret, hvor man bl.a. kom frem til et ”åbent hus” aften hver anden
torsdag, roelygtefest m.m.. Fra og med den 6. oktober 1988 ville ” Åben-hus”
aftnerne blive sat i kraft. Ugen efter var der folkedans. Ved dansen instruerede Signe
Andersen og Hans Albert spillede. Pris for deltagelse: Voksne 15 kr. børn 10 kr.
Ved bestyrelsesmøder blev der fremlagt en række af forslag til aktiviteter, som
bestyrelsen bearbejdede f.eks. filmaften, hvor der igen blev vist danske spillefilm.
Man ville låne filmapparat fra Sparekassen.
Den 3. november blev den årlige roelygte-fest afhold. Kl. 15 samledes børnene ved
beboerhuset, hvor de fik udleveret roer. Kl. 18 samledes 40-50 børn og en hel del
voksne ved huset, hvor optoget drog ud fra. De var inde 5 steder, hvor de sang
roelygte-sangen. Da det var slut, samledes man i huset, hvor der blev serveret boller
og kakao. Den 10. november blev filmen ” På den igen Amalie” med Marqurite Viby
vist naturligvis med efterfølgende kaffe og kage.
Den 1. december blev der arrangeret Jule-klippe-aften, hvor man blev bedt om at
medbringe papir og saks, så man kunne forberede sin julepynt i samvær men andre.
Det skal så indskydes, at det foregik under indtagelse af kaffe og kage, uden at
julepynten blev fedtet for meget til. Interessen var god, idet der var mødt 23
deltagere op.
For på et tidligt tidspunkt at varme op til julen, afholdt man en sangaften den 15.
december. I den forbindelse blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor hovedpunktet
var planlægning af juletræsfesten med julemand (Jørgen Fabricius) Lotte Sonne og
Winnie Holm fik begge æren af at skulle bage æbleskiver, men andre aktiviteter blev
diskuteret og opgaverne blev fordelt blandt de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Juletræsfesten blev afholdt 3. juledag, denne dag var nu blevet en tradition, hvad også
den medbragte pynt til juletræet var. Man havde arvet juletræet fra Marstal Skole. Det
blev en stor succes, og ca. 76 børn deltog plus en hel voksne.
1889, endnu et år med mange aktiviteter.
Man kan sige, at udbudene til sammenkomster var meget varierende i indhold. Året
startede 26. januar med en foredragsaften, hvor Torun og Søren A. Gjelstrup fortalte
om deres rejse til Kina og viste lysbilleder fra rejsen. Den 9. februar var igen
filmaften. Den gang var det filmen ”Kristiane af Marstal” Med en mængde kendte
danske skuespillere, den havde udover titlen ikke meget med Marstal at gøre.
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Den årlige generalforsamling blev afholdt den 23. februar. Efter Lotte Sonne
formandsberetning og fremlæggelse af regnskaber blev det vedtaget, at bestyrelsen
skulle bestå af mindst 5 medlemmer. Winnie Holm og Jørgen Fabricius ønskede at
udtræde af bestyrelsen. De blev så afløst af Allan Johansen og Peder Thomsen. Der
blev ikke ændret på kontingentet 30,- kr. for ordinære medlemmer og pensionister
25,- kr.. Der fremkom gode forslag om aktiviteter f. eks tur til Den Fynske Landsby,
gymnastik for ældre, amatøraften, og anden fysisk aktivitet som fjernelse af ukrudt
omkring huset m.m.. Der var blevet indkøbt service og glas til 50 personer (så
fremover behøvede man altså ikke at medbringe tandglasset hjemmefra). Der var 27
mødt op inkl. bestyrelsen.
Så skulle man den 9. marts igen ud i den store verden. Denne gang med Karen
Margrethe og Jørgen Fabricius, der fortalte om deres rejse til og Australien, hvorfra
de også viste egne optagelser på videofilm. 50 personer var mødt op til et par gode
timer. 10 dage efter var der gammeldags pakkespil.
Den 6. april var der mulighed for at lære folkedans, hvor Signe Andersen instruerede
de fremmødte i den ældgamle kunst at danse folkedans. Herman Geering leverede
dansemusikken. Tilslutningen var rigtig dårlig, idet kun 4 udover bestyrelsen var
mødt op. Hvilket egentlig var synd, da det var et godt initiativ. Folkedans samler folk
både fysisk og psykisk. I det efterfølgende bestyrelsesmøde blev en tur til Den
Fynske Landsby og til Fyn Tivoli drøftet. Desværre viste det sig senere, at
tilslutningen var for ringe til at gennemføre arrangementet.
Den 24. april var der foredrag om Indien. Foredragsholder var Jytte Klausen, der i 3
mdr. havde opholdt sig i Indien for Mellemfolkligt Samvirke. Der blev vist
lysbilleder fra opholdet. Ca. 20-25 var mødt op. Som tidligere nævnt blev turen til
Odense aflyst på grund af for ringe tilmelding. Ved pakkespillet den 23. maj var der
igen for lidt tilslutning, også dette måtte aflyses af samme grund. Lidt kedeligt må
man konstatere.
Den 1. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor legepladsen var oppe, og status for
etableringen blev lagt på bordet. Mange frivillige havde deltaget, og der var nu
etableret en fin legeplads med mange legemuligheder for børn. Et rigtig flot initiativ.
Det næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til 28. august. Den 3. juni blev der foretaget
strandrensning, sammen dag kl. 19 løb ”Årets Fest” af stablen. Alt var vel tilrettelagt,
men fremmødet var absolut ikke det bedste. For de der mødte frem var det en
hyggelig og munter aften, hvor der blev snakket, sunget og danset.
Den 14. september var der indkaldt til møde om legepladsen, hvor der talt om
reparation og ideer til foråret. Det var vigtigt for byen, at der var en velfungerende
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legeplads for den yngre generation. Bagefter blev der vist film med Dirch Passer og
Jørgen Ryg” Fængslende feriedage”. Deltagerantallet kom op 23 børn og voksne.
Den 20. september var der sangaften med diskussion om den kommende vinters
aktiviteter. Der var i mellemtiden møde i bestyrelsen, hvor kommende arrangementer
blev planlagt. Den 19. oktober blev en video vist fra Boldklubbens Revy, til dette var
der mødt 24 deltagere. Karen Margrethe Fabricius læsten den 26. oktober op af Erik
Rasmussens ”Dagligliv i Ommel”.
Så kom vi til årets ”Roelygte-optog”, der blev afholdt den 9. november, hvor man
traditionen tro gik Ommel rundt, og der blev stoppet op 4 steder (Anna”Hoki”,
Margrethe Landro, Signe Andersen og ved Karen Kristoffersen). 30 deltog i optoget.
Roerne var blevet afhentet dagen før til forarbejdning. Den 16. november fortalte
skoleinspektør Søren Gjelstrup om familiens mangeårige ophold på Grønland, hvor
foredragsholderen mødte op i hundeslædedress. Den 26. var der Pakkespil med et
deltagerantal på 36. Den 6. december kunne man aflevere gaver til Julemarked, der
blev afholdt dagen efter. Den 14. var der sangaften med Lucia optog med Janne
Øhlenschlægers blokfløjtepiger. Så kom årets sidste arrangement, hvilket traditionen
tro blev afholdt juletræsfest den 27. december. 35 børn var mødt op med forældre og
bedsteforældre. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor juletræet nåede helt op
til loftet. Traditionen tro skulle det gøres. Det kom i øvrigt fra skolen.
Året 1989 var nu udløbet med en masse flotte og fantasirige arrangementer, hvilket
skyldes gode ideer udefra men ikke mindst fra en initiativrig bestyrelse, hvis indsats
var enestående og ikke mindst tidskrævende. Der må være bragt et hurra for deres
indsats.

1990 året med mange og nye aktiviteter.
Nu gik man så ind i det ny årti 90erne:
Bestyrelsen samles den 11. januar for at tilrettelægge de kommende arrangementer i
januar og februar.
Det startede med bordtennis, hvor bordtennisborde blev lånt af Ommel Boldklub,
således at man kunne spille bordtennis de aftner, hvor huset var åben. Derudover
indledtes året den 25. januar med en Dirch Passer film ” Piger til Søs”. Huset var ikke
fuldt besat, hvilket nok skyldtes vejret. Kun 22 var mødt op.
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Årets ordinære generalforsamling blev afholdt den 8. februar, hvor 22 var til stede.
Formanden aflagde en beretning, her i beretning om årets aktiviteter og gaver, der
indeholdt flag, blomsterkummer og 5000,- kr. fra Oktoberfonden. Der var købt nye
stole. Der skulle undersøges om finansiering af vedligeholdelse og reparationer af
huset. Winnie Holm og Britta Rasmussen blev indvalgt i bestyrelsen. Suppleanter
blev Birgit Zinck og Bente Elholm. Til revisorer blev Karsten Landro og Helge
Larsen valgt.
Beboerhuset havde i året løb fået gaver, der bestod af flag, blomsterkummer samt
5000,- kr. fra Oktoberfondet. Der blev diskuteret istandsættelse af huset, hvor Carsten
Jensen fremlagde overslagspriser. Der blev foreslået en mulighed for at ansøge om
penge og senere indkalde til en ekstra generalforsamling for en ændring af
foreningens love. Kontingentet blev sat til 40,- kr.
Den 22. februar blev filmen ”Brødrene Løvehjerte” vist. Der var stadig for lidt
tilslutning til disse filmaftner.
En børneaften blev afholdt den 15. marts, hvor naturligvis voksne også kunne
deltage, af disse deltog kun 7 incl. bestyrelsen og 11 børn mødte op. Der blev
foreslået svævebane, dæk under vippe, skraldespand, bålplads, bænke samt
bordtennis alle dage. Der blev også foreslået børnedilettant forestilling hjulpet af
forældrene samt børnedyreskue på legepladsen. Bagefter var der film. Kaffe og kager
var også på bordet.

Forældre og børn gør sig klar til festligheder
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Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 22. marts, hvor kommende arrangementer blev
diskuteret. Da man havde besværligheder med en opbakning til foreningen, fyldte det
meget ved mødet.
Den 29. marts blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor 40 var mødt op.
Emnerne var alvorlige bl.a. manglende opbakning fra medlemmerne i sæsonen.
Hvorfor kommer folk ikke? Var der varme nok i lokalet under møderne? Hvis dette
ikke var tilfældet, måtte man sætte entreen op for at finansiere det. Var mødedagene
valgt forkert? Hvad med typen og antal af tilbud? Økonomien var ikke så god, man
talte om forskellige muligheder, bl.a. således at Sparekassen fik pant i huset. Her ville
bestyrelsen lægge et budget i en beboermeddelelse, således at der var mulighed for at
protestere. Der blev foreslået at sætte en mælkejunge op ved Ekstra (købmanden) til
indsamling af penge. En anonym indsamling blev også foreslået. Den blev foreslået
at møder/arrangementer blev afholdt på faste dage. Man appellerede til frivillig
arbejdskraft. Signe Andersen ville forære maling. Lotte Sonne sluttede af med at
opfordre til at bruge huset.
Den 12. april var der strandrensning. Desværre var tilslutningen ikke så god som den
plejede, kun 8 voksne og børn. Den 19. april fortalte Gitte Jakobsen om Sudan.
Den 5. maj var reparation og fornyelse af legepladsen, men på grund af en noget
elendig opbakning blev det kun til nødvendig vedligeholdelse.
Den 23. august: Bestyrelsen afholdt møde hos Britta Rasmussen, hvor bl.a. udlejning
af huset var oppe til revision, blandt andet større kontrol. Man havde fået tilbudt en
ny moderne dør af Ernst Andersen, men da den ikke passede ind i lokalplanen måtte
man sige nej tak, i stedet bestille et svendestykke fra Svendborg Tekniske Skole.
Bestyrelsen havde i september opfordret Signe Andersen til på Ommels vegne at
deltage i konkurrencen om ”Årets Landsby” i Europa. Ommel blev så ikke Årets
Landsby i Danmark og så heller ikke i Europa, desværre kan man sige, men det blev
til en meget beskrivende omtale af vor landsby.
Den 15.-16. september blev huset repareret og gennemgået, hvor der sammenlagt
mødte 10-12 folk op, der blev malet og regeret. Jo, huset blev rigtig gjort i stand.
Maling af vinduerne, hvor Signe Andersen som før omtalt leverede malingen. Per
Maler leverede også maling og tapet.
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Damerne gør rent udendørs

Den 27. september var der igen bestyrelsesmøde, hvor nye arrangementer blev
planlagt. Da Winnie Holm, der var kasserer skulle flytte, blev den nye kasserer Lilian
Andersen udset til det job. Eller skal man sige, at loddet faldt på hende.
Ind i mellem var der bestyrelsesmøde, hvor arrangementer blev planlagt.
Den 8. oktober var der det årlige roelygteoptog. Et rigtigt tilløbsstykke, hvor i alt 55
deltog (40 børn og 15 voksne). Det blev til besøg hos Margrethe Landro, Ekstra,
Karen Kristoffersen. Signe Andersen gav flødeboller til alle. Der blev sluttet af med
kakao og boller.
Torsdag den 15. november opførte 5B klassen i Marstal Skole (Lilians klasse)
skuespillet ” Orla Frøsnapper”. En flot præstation af børnene. Efter forestillingen blev
der sunget nogle sange, derefter var der kaffebord. Det blev til en herlig aften.
Den 17. september fortsatte reparationen af huset.
Vi var nu kommet ind i julemåneden og den 13. december blev der holdt julemarked,
hvor der var en god omsætning i de indleverede varer, men også på de enkelte stande.
Der var rigtig julestemning med et blokfløjtehold samt julemusikbånd. Det blev til en
rigtig fornøjelig aften.
Juletræsfesten var der kaldt sammen til den 28. december kl.15. Ca. 40 børn og
voksne var mødt op, hvor der blev danset og leget omkring juletræet. Til børnene var
der sodavand og godteposer og de voksne indtog kaffe og æbleskiver. Julemanden
var der også og han hjalp rigtig til.
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Året 1991:
Året startede den 24. januar med et bestyrelsesmøde hos Janne Øhlenschlæger, hvor
aktiviteter for det første halvår blev fastlagt. Desuden blev der vedtaget priser for
udlejning af huset, udlejning af stole og strømforbrug. Katja (efternavn)? meddelte, at
hun gerne ville lave et motionshold. Det blev til en motionsaften hver tirsdag under
ledelse af Katja (efternavn)?? med 10 deltagere.
Den 7.februar var der sangaften, men desværre mødte kun få op udover bestyrelsen,
lidt sørgelidt må man nok sige, man kunne få det indtryk at aftenen var tilrettelagt for
at vise bestyrelsens sangglæde, hvad der sikkert ikke var tilfældet.
Noget bedre gik det ved Generalforsamlingen den 21. februar. Her mødte 13 op dertil
kom bestyrelsen. Efter beretninger ifølge dagsorden fremkom der om
husstandsabonnement, men kontingentet skulle fortsætte som tidligere. Allan
(efternavn)?? og Ragna Friborg gik ud af bestyrelsen og i stedet kom Poul Jørgensen,
Ulla Jensen og Orla Jensen ind. Signe Andersen forærede Pinotex til vedligehodelse
af de opsatte bænke. Der blev foreslået træer foran huset, desuden ville man lave
Café Aften med levende musik. Der blev også foreslået aftner med folkedans og
medbragt mad (evt. under ledelse af Gerda Rydahl), foredragsaften om lande,
Kristian Bager skulle holde foredrag, samt Merete Groth skulle undervise i
blomsterbinding. Forslagene var mange, hvor man så håbe på, at det skabte genhør i
området.
Den 14. marts var der foredragsaften, hvor 10 børn og voksne (inkl. bestyrelsen) var
mødt op til en spændende aften. Han?? fortalte og viste billeder fra sit ophold på
Grønland (ikke i Sirius patruljen). Den 21. marts havde Jørgen Fabricius medbragt
video og tegnefilm, her var der 30 tilhørere både voksne og børn. Bagefter var der
kaffe og sang. Den 3.april havde bestyrelsen møde hos Janne Øhlenschlæger. Man
foreslog at der skulle sendes en ansøgning til Brugsen om en industrikaffemaskine.
Der blev planlagt kommende arrangementer og Jørgen Fabricius ville få fat i nogle
folk til at renovere legepladsen.
Den 11. april løb det planlagte familieorienteringsløb af stablen, det blev et fint
kompasløb, med en alt for lille tilslutning.
Den 25. april var der en tur til Ærøskøbing Museum, turen foregik i privatbiler.
Desværre var museet under reparation, så det lod sig ikke gøre at komme ind, men i
stedet blev besøget omlagt til Hammerichs Hus. Deltagerne blev guidet rundt en
interessant aften. Ved hjemkomsten til Ommel var der kaffe og kager. En fin tur med
20 deltager fordelt på voksne og børn.
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Den 3. maj var der strandrensning i silende regn, der mødte 20 børn og voksne op for
at samle skidt op. Det endte med at blive et strålende solskin. Om aftenen mødte 25
mennesker op til café aften, hvor Janne Øhlenschlæger fløjtehold sammen med Frode
Veddinge og Inger, Bent Lindegård og Preben Dybdahl og hans kone underholdt. Det
blev en vellykket aften.
Den 10. september holdt bestyrelsen møde for at planlægge efterårets aktiviteter, hvor
bl. a. nogle reparationen skulle foretages.
Den 26. september blev en aften, hvor forskellige misforståelser gjorde det til lidt af
en kaosaften. Dog alt kom trods alt under kontrol, således at den endte med en rigtig
hygge aften. Sådan kan tingene vende sig. Filmen ”Styrmand Carlsen flammer”
skulle, men enten var styrmand Carlsen eller også var flammerne taget på dov-di. De
mødte i alt fald ikke op. Men kaffe og kager var gode. Sådan kan det gå!
Man havde den 28. september indkaldt til møde for at medlemmerne for at holde styr
på pladsen, der blev givet udtryk for i indkaldelsen, at det ikke kun skulle være
bestyrelsen alene, der skulle holde for. (Det var rart at se, at bestyrelsen tog bladet fra
munden).
Den 24. oktober blev der efter en noget rodet start arrangeret en sangaften, hvor
Frode Veddinge kom, desværre kun med få deltager.
Årets tilbagevendende roelygteoptog den 2. oktober, gik som sædvanlig strålende
med 35 børn hvor til kom forældrene, der var mødt op, og hvor var der mange fine
roelygter. 3 steder blev besøgt.
Den 21. november instruerede Merete Groth deltagerne i at binde blomster- og
juledekorationer. Ler og gran blev leveret af Beboerhuset (inkl. i entreen). Der kom
rigtig mange. Merete Groth leverede en fin instruktion, der nok satte sit præg i
hjemmene.
Den 28. november var der arrangeret julemarked. Der mødte rigtig mange op og
aftnen blev vellykket. Janne Øhlenschlægers fløjtehold underholdt.
Så kom til året afslutning i form af og den traditionelle julefest den 27. december,
hvor 35 deltog. En rigtig fin dag, men bestyrelsen gav udtryk for, at de lidt større
børn var savnet.
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Året 1992:
Den 13. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor man fremkom med forslag til
forårets sammenkomster af forskelligt art.
Den 20. februar blev der afholdt generalforsamling. En lidt sørgelig aften for
bestyrelsen, da kun 2 medlemmer udover bestyrelsen var mødt op. Med Egon
Rasmussen som dirigent blev de vedtægtsbestemte punkter gennemgået. Kontingentet
blev fortsat 40,- kr. pr. person. Hele bestyrelsen forsatte. Huset havde været udlånt 21
udgange i løbet af året.
Der skulle etableres køleskab. Perlegrus skulle lægges ud på P-plads, flagstang skulle
sættes op, og bordene skulle laves bredere.
Den 20. marts blev der holdt Forårs- og Jubilæumsfest:
Beboerforeningen havde nu eksisteret i 10 år, og det skulle fejres i Beboerhuset til en
ordentlig fest, der startede kl. 19.00 med en rigtig god tilslutning på 40 personer. Det
var med spisning med mad fra ”Den lille Café”. Man kunne vælge mellem Lasagne
med hjemmebagte flütes og grøn salat eller bayon-skinke med blandet salat og flütes.
Drikkevarer kunne købes. Pop-rock spillede op til dans med en rigtig fin musik.
Igennem aftnen var der en rigtig god stemning blandt de 40 deltagere.
Den 11. april blev der afholdt familieorienteringsløb, hvor bestyrelsen
traditionsmæssigt var poster. Der var bedre tilslutning end året før. Efter turen blev
der solgt tarteletter, franske hotdogs samt drikkelse i Beboerhuset.
Den 29. april gik turen til Ærøskøbing Museum. Man fik en meget fin rundvisning og
tilslutning til turen var også rigtig fin. Der blev sluttet af med kaffe og kager i
Beboerhuset.
Foråret blev startet med en strandaktivitet den 1. maj, hvor stranden skulle renses.
Vejret viste sig ikke fra sin venligste forårsside, hvilket betød at folk holdt sig
indendørs, hvad man ikke kunne fortænke dem i. Men stranden blev renset fra
Strandbyen til Eskilden og fra Kleven til (næsten) Ommelshoved.
Bestyrelsen gik i gang med oprydning i huset, dertil kom opsætning af køleskab, der
var foræret af John Vestergård, der blev planlagt møder og arrangementer frem til 3.
december.
Den 1. november var der Roelygteoptog. Det er vel nok den aktivitet der kan trække
flest fra huse. En aktivitet der er meget populær. Rigtig mange mødte op med rigtig
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fine roelygter. Flere og flere er gået over til cykellygter i steder for stearinlys. Der
blev talt om at lave en ny sang til det kommende år. Der var blevet hængt en meget
flot ”Græskarlygte” op uden for Beboerhuset, da vi kom til huset kl. 18.00.
Den 11. november var der Folkedans. Desværre var der ikke mange danselystne den
aften, men de der var mødt op fik en rigtig festlig aften under ledelse af Gerda Rydal.
Ind imellem blev der serveret kaffe og kager.
Den 26. november havde beboerforeningen inviteret til en blomsterbindings aften,
hvor Lars Sørensen kom og instruerede de fremmødte i at binde adventskranse og lav
Juledekorationer. Lars gav en masse gode tips og lavede flotte dekorationer, der blev
udloddet på amerikansk lotteri ugen efter.
Uge efter den 3.december var der lagt op til en rigtig julehyggeaften med et rigtig fint
besøg. Der var først pakkespil, derefter udlodning af juledekorationen. Derefter blev
der serveret kaffe, gløgg og æbleskiver.
Den 27. december var der julefest. Efter mange festligheder i juledagene rundt om
hjemmene, var lysten til at møde op stor. Der var alene 40 børn. Flemming var
julemand. Vi havde også i år arvet juletræet fra Marstal skole, sikkert ét der fyldte
godt i de hyggelige omgivelser. Kevin Duggan spillede til sanglegene. Det blev en
meget hyggelig eftermiddag.

Året 1993:
Den 25. januar blev der afholdt et bestyrelsesmøde hos Britta for at planlægge
forårets aktiviteter. Disse indeholdt mange interessante fællesoplevelser.
Generalforsamlingen blev afholdt den 11. februar. Fremmødet var rent elendigt kun 4
mødte op udover bestyrelsen, det var dog 2 mere en ved generalforsamlingen året før.
Med den indsats bestyrelsen havde gjort igennem året, ja også i de tidligere år, var det
ikke en måde at honorere dem på (kommentar fra skribenten). I det forløbne år var
huset udlånt 16 gange.
Der er heller ikke skrevet nogen beretning om året gang, så der har nok ikke været
nogen aktivitet. At bestyrelsen var blevet trætte, var nok ikke uden grund.
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Året 1994:
Den 21. januar blev der afholdt fiskespisning med 50 deltagere, hvilket var en stor
succes. Så meget at man ville gentage det næste år.

Ordinær generalforsamling i februar: Lotte Sonne og Janne Øhlenschlæger meddelte,
at de gik ud af bestyrelsen. Der var ingen der kunne stille op, da kun at par stykker
udover bestyrelsen var mødt op. Der blev besluttet at afholde en ekstraordinær
generalforsamling. Her var deltagelsen lige så dårlig som ved den ordinære, hvilket
gjorde at det ikke var muligt at finde 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Fabricius fik mandat sammen med Helge Larsen at finde en løsning på husets
økonomi. Endvidere blev det besluttet, at de 2 bestyrelsesposter skulle stå åben for
eventuelle interesserede.
Den 22. marts 1994 var der samlet deltagere til en bestyrelse. Følgende medlemmer
var nu kommet i bestyrelsen: Lilian Andersen. Orla Jensen, Britta Rasmussen , Poul
Jørgensen og Ulla Jensen.
Første møde med den nye bestyrelse blev afholdt hos Britta Rasmussen og man
konstituerede sig således at
Formand: Lilian Andersen
Kasserer: Orla Jensen
Sekretær: Britta Rasmussen
Poul Jørgensen
Ulla Jensen
Ved samme møde blev forårets aktiviteter besluttet.
Den 16. april løb et familieorienteringsløb af stablen. Der var mødt 9 voksne og 16
børn, ikke så ringe endda, de blev delt op i 7 hold, hvert hold blev udstyret med kort.
Der var afsat 10 poster med sjove og spændende opgaver. Alle hold klarede
opgaverne godt. Man skulle på hvert hold bl.a. lave et vers om Ommel, dette skulle
senere synges i huset, hvor man senere mødtes. I huset kunne man købe pølser.
Den 1. maj kl. 14 var der med 33 deltagere udflugt med bus langs Ærøs kyst til
Skjoldnæs Fyr, via Ærøskøbing gennem Borgnæs til Søbygård, hvor der blev gjort
ophold og drukket kaffe med kager. I Haven besøgte man Jørgen Hansens spændende
og meget besøgte fugle- og fjerkræopdræt. Der var hønse-, ande- og gåseracer,
desuden havde han påfugle, papegøjer m.m. Det blev en rigtig hyggelig tur hvor man
sluttede kl. ca. 18 ved huset.
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Den 7. maj var der strandrensning, som ikke trak så mange deltagere til. Udover
bestyrelsen var der kun 1 voksen og 3 børn.
Den 1.august deltog beboerforeningen i højtidelige arrangement, hvor et kirkeskib, en
jagt bygget af Heinz Kisby, blev opsat i Ommel Kirke. Bl. a. ved opsætning af
beboerforeningens telt til Menighedsrådets traktement til glæde for deltagerne.
Initiativer til denne udsmykningen var baseret på og bunder i ideen fra Ejnar
Vestergaard, sognepræst Sophie Seidelin og provsten Anders Hauge. Processionen
udgik fra pladsen foran SPAR købmanden, hvor kirkeskibet blev båret på et åg på
skulderne af en gruppe mænd. Dette foregik med De Småborgerlige i spidsen for
prosessionen. Festligheden tiltrak mange mennesker både fra Ommel og fra Marstal.
En stor og mindeværdig dag for Ommel, hvor Beboerforeningen igen viste sin aktive
deltagelse.
Den 30. oktober var der roelygteoptog. Efteråret havde meldt sin ankomst, der blev
udleveret roer ved huset ved middagstid, hvorefter man så drog hjem og dekorerede
dem efter alle kunsten regler. Kl. 18 mødte 40 børn og voksne op ved huset for i
optog at vandre Ommel rundt, hvor 6 steder blev besøgt. Derefter tilbage til huset for
at nyde kakao og boller, der kunne købes. Denne gode gamle tradition blev afviklet
til stor glæde for deltagerne.
Den 24. november var der julehygge med pakkefest - æbleskiver - glögg og kaffe.
Det blev en hyggelig aften med 25 deltagere.
Mandag den 19. december blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor julefesten blev
planlagt.
Bestyrelsen aftalte at afholde en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4.
januar 1995. Eneste punkt på dagsorden var at opløse Ommel Beboerforening samt at
sælge ejendommen til Ommel og Omegns ny Beboerforening af 1994.
En ros til de bestyrelsesmedlemmer der startede i 1889 og videreførte Ommel
Beboerforeningen til dens opløsning 1994.
De hidtidige bestyrelser og dets medlemmer havde gjort et fantastik stykke arbejde,
som de burde belønnes for. De gjorde nok ikke deres indsats for at blive belønnet,
men for at knytte ældre og nyankomne beboer sammen. Her skal blot nævnes nogle
af resultaterne: Bussen der søndag eftermiddag kørte til Sygehuset. Den nu nedtagne
telefonboks, der før mobiltelefonen blev hver mands eje, ivrigt blev benyttet af
ommelsboer samt af turister. Opstilling af bænke. Miljøaktiviteter. Måske ikke
mindst for at give folk i og omkring Ommel en følelse af fællesskab og en form for

26

stolthed over at være tilknyttet et så attraktivt landsbysamfund som Ommel, der er
beliggende i smukke naturlige omgivelser og med en spændende historisk fortid med
baggrund i landbrug, fiskeri og søfart.
Den siddende bestyrelse planlagde den traditionelle julefest den 27. december, hvor
deltagelsen var enorm med 45 børn og ca. 30 voksne, der kunne samles om juletræet.
Hans Albert Jensen havde foræret juletræet, der sammen med godteposer udleveret af
julemanden vakte stor begejstring hos børnene.
Der var ikke alene godter til børnene, men også de voksne fik undtagelsesvis en gave
endda en meget stor gave. Julemanden (Jørgen Fabricius) bad formanden for Ommel
Beboerforening træde frem i sin egenskab af ”overnisse”. Gaven var til den ny
forening og helt utrolig på 88.000,- kr.. De 50.000,- kr. var fra et nyoprettet Lokaleog anlægsfond, 38.000,- kr. var fra 10 erhvervsdrivende i Ommel og omegn, samt fra
Marstal kommune.
Det blev alle tiders aften, hvor det økonomiske grundlag nu blev lagt for en
kommende nyetableret beboerforening. Bagmændene bag tilvejebringelsen af dette
grundlag måtte man rose for deres initiativ. Man kunne så gå ind i det nye år med
lettet hjerte. Dette krævede en ekstraordinær generalforsamling, der skulle finde sted
onsdag den 4. januar 1995 i Beboerhuset.
Året 1995:
Den 4. januar 1995 var der igennem avisannonce indkaldt til den omtalte
ekstraordinære generalforsamling, der skulle vedtage opløsningen af den eksisterende
Ommel Beboerforening, der nåede at blive næsten 11 ¾ år gammel, med et hav af
tidligere omtalte resultater bag sig, hvilket man må prise dem for den indsats, de
havde gjort for sammenholdet og de aktiviteter, de havde sat i gang for befolkningen i
Ommel og sandelig også for omegnen, hvilket ikke må gå i glemmebogen.
Den ekstraordinære generalforsamling:
Formanden Lilian Groth Andersen aflagde beretning for Ommel Beboerforening for
1994.
Advokat Morten Nordenbæk orienterede om salget af bygningen Beboerhuset og køb
af samme af den kommende beboerforening.
Formaliteterne ang. opløsning af den bestående beboerforening blev gennemført.
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Jørgen Fabricius, Lotte Sonne og Janne Øhlenschlæger blev bemyndiget til at sælge
huset.
Der blev stiftet en ny beboerforening.
Jørgen Fabricius redegjorde for forslag til nye love for ny forening. Der blev fremlagt
forslag til loft på gæld, hvor X-procent af kapital og evt. 10 % af egenkapital.
Foreningens nye navn, der blev foreslået og vedtaget blev:
OMMEL OG OMEGNS NY BEBOERFORENING AF 1994

Den gamle bestyrelse forsatte, dertil kom 2 nye suppleanter.
Den første bestyrelse i den nye forening fik følgende medlemmer:
Formand Lilian Groth Andersen
Kasserer Orla Jensen
Sekretær Britta Rasmussen
Poul Jørgensen
Ulla Jensen
Suppleanter: John Vestergaard og Solvej Pedersen
Bestyrelsen besluttede herefter at købe det bestående Beboerhus og fortsætte i samme
ånd.
Den 21. januar 1995 var der traditionen tro torskespisning, hvilket igen var en stor
succes, der deltog i alt 40 personer, og det blev en rigtig god og sjov aften.
Spisningen i sig selv var en nydelse, men dertil kom der fællessang, dans og
harmonikamusik leveret af Kim Groth Andersen. Ind imellem blev musikken fra Kim
suppleret med cd- og båndmusik. Man tror det næppe, men der blev fortæret 35 kg.
fisk, 5 kg. flæsketerninger, 17 kg. kartofler og 3 breve fiskesennep. Dertil kom kaffe
og småkager antal af kager og kg. kaffe, der ikke blev registreret. Prisen for hele
denne kulinariske oplevelsesrige aften var 75,- kr. pr. person. Man kunne naturligvis
købe drikkelse af forskellig art.
Der blev en 1. marts holdt møde hos formanden, hvor foråret møder/ arrangementer
blev tilrettelagt og umiddelbart efter den 4. marts, blev der igen holdt et
bestyrelsesmøde, i anledning af pengene fra Lokale- og Anlægsfonden var blevet
udbetalt.
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Der blev indrykket en takke-annonce til de lokale handlende i Ugeavisen og i Fyns
Amts Avis. Planlægningen af renoveringen af inventar fandt sted på mødet, og
beslutning om at service skulle suppleres op til 60 personer. Lås skulle sættes på
skab.
Den 30. marts blev der arrangeres squaredance, hvor bestyrelsen havde været så
heldige at få Gerda Rydahl til at instruere deltagerne i den populære dans, der havde
fået indpas i Danmark. Alle skulle kunne deltage eller se med på denne glade
danseart. 24 personer var mødt op til denne sjove og lærerige aften, hvor også
lattermusklerne blev grundig rørt. En rigtig sjov aften for de fremmødte.
Den 27. april var der indkaldt til en hyggelig aften, hvor Chr. Folmer viste et
lysbillede show om Ærø for 50 år siden. 40 personer var mødt op for at se de ca. 200
lysbilleder fra en cykeltur Ærø rundt i 1942. Alle konstaterede, at man havde haft en
god og interessant og ikke mindst en lærerig aften, hvor man kunne se forgangne
tider på Ærø.
Den 13. maj blev året familieorienteringsløb efter tidligere års mønster med
holdopdeling og poster. Ragna Friborg og Janne Øhlenschlæger + børn blev vinder,
hvor præmien var en rundflyvning. Det blev afsluttet pølsespisning dertil kom
amerikansk lotteri, hvor Orla Jensen blev vinder af endnu en rundflyvning.
Beboerhuset trængte til en kærlig hånd, hvorfor der blev indkaldt et møde den 29.
maj, og opgaverne blev fordelt. Der var god opbakning til denne indsats.
Den 10. oktober holdt bestyrelsen et møde, hvor man kunne konstatere, at der var
udført et flot stykke renoveringsarbejde, som man var stolte af. Bestyrelsen gjorde
rent efter arbejdet. Man planlagde efterårets arrangementer og fordelte arbejdet blandt
bestyrelsesmedlemmerne. Der skulle f. eks. bages boller og æbleskiver, og der skulle
købes ind.
Den 30. oktober foregik det årlige Roelygte-optog, der blev en dundrende succes med
73 deltagere, børn og voksne, hvor man besøgte 6 steder i byen. Bagefter var der
boller og kakao i huset. Et vellykket arrangement.
Den 22. november blev der arrangeret et lysbilledforedrag om Kina.
Foredragsholderne Birgit og Hans Lind Christensen fortalte levende om deres
oplevelsen ved 2 rejser disse rundrejser i dette spændende land. De fremmødte blev
sandelig heller ikke snydt for kinesisk te og duften fra røgelsespinde. Lidt skuffende
var der kun mødt 25 deltager op.
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Den 7. december var der det traditionelle pakkespil. Det blev snevejr, og man troede
at pakkespillet skulle aflyses, hvilket ikke blev tilfældet, og 24 spillelystne havde
fundet vej til julehygge og spil. Til en sådan aften i december hører der naturligvis
kaffe, glögg og Lilians æbleskiver til.
Årets afslutningsfest var naturligvis juletræsfesten, der blev afholdt den 27.december
om eftermiddagen. Der blev danset om juletræet og arrangeret sanglege. Flemming
Thygesen var blevet udstyret som julemand til stor fornøjelse for børnene, da han
uddelte godteposer. Kevin spillede rigtig flot musik til sangene. Juletræet var doneret
af Ulla og Hans Albert Jensen. Der blev solgt kaffe og glögg (det sidste satte
stemningen i vejret hos de voksne). Bestyrelsen havde håbet på mere end de ca. 45
børn og voksne. Til Juletræsfesten i 1994 var der ca. 75 deltagere. Det blev for
deltagerne en fornøjelig eftermiddag. Det første år i ”Ommel og Omegns nye
Beboerforening af 1994” var forløbet godt.

Året 1996:
Den 17. januar holdt bestyrelsen et møde for dels at planlægge en del af forårets
møder, samt henvendelser til bl.a. turistkontoret om ændringer cykelruter i Ommel og
kommunen for at få kørespejle om ved Hovedgaden/Strandbyvej og Hovedgaden/
Baggårde, og indkøb af lampetter til salen og en reol samt et skab.
Begrundelsen for ændringen af cykelruten skyldes, at turister og andre skulde komme
mere rundt i Ommel for dels, at man passerede både kroen og Merco (købmanden),
herom senere.
Lørdag den 17. februar blev årets fest med 47 til torskespisning. Selv om isen lå tykt
omkring Ærø, lykkedes det at skaffe det nødvendige antal kg. torsk. Gudskelov
påvirkede kulden /isen ikke leverancen af flæsketerningen, fiskesennep og kartoflerne
og slet ikke det gode humør. Aftenen blev en succes med godt humør til Kim Groth
Andersen stemningsmusik på sin velklingende harmonika. Denne form for
arrangement trækker deltagere til. Prisen var kun 75,- kr. pr. person. Himmelråbende
billigt! Det skal dog nævnes, at det var exkl. drikkevarer. Det blev en rigtig hyggelig
aften.
Den 29. februar blev generalforsamlingen afholdt. Deltagerantallet var som
sædvanligt ret ringe, idet kun 10 deltagere var mødt op hertil kom dog bestyrelsen.
Man havde i indkaldelsen opfordret medlemmerne til at møde, men som det vil ses
blev opfordringen ikke fulgt.
Valget af ordstyrer faldt på Karsten Landro. Efter formanden beretning blev
naturligvis de tidligere omtalte aktiviteter overfor Turistforeningen om ændringer af
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cykelruten og til kommunen om opsætning af spejle nævnt. Kassereren aflagde
beretning, hvor han omtalte at Husets brandforsikring skulle undersøges.
Bestyrelsen ønskede at bestyrelsen skulle udvides til være på 7 personer.
Kontingentet skulle være uændret 50,- kr, pr. husstand.
Der blev vedtaget en lejeforhøjelse af huset: Fest, lys og varme ville koste 500,- kr.,
børnefødselsdage inkl. lys og varme 300,- kr., foreninger 250,- kr.
Bestyrelsen valgt på den første ordinære generalforsamling fik følgende udseende:
Lilian G. Andersen, Britta Rasmussen, Karsten Landro, og Jan (Merco). Suppleanter:
Birgit Hansen, og Inger Hansen. Revisorer: Helge Larsen og Michael Andersen,
suppleant Jørgen Fafricius.
At Ommel krævede cykelturister fik en større flot omtale i Fyns Amts Avis, hvor en 4
spaltet omtale af et interview med formanden Lilian Groth Andersen, hvor
Beboerforeningens aktiviteter blev omtalt.
Den 14. marts blev der demonstreret ” Nyhed i forårsrengøringen”, hvor Dorthe
Hansen demonstrerede miljøvenlige rengøringsmidler. En rigtig god aften for de der
holder af dette felt og ikke ønsker at forurene miljøet. Det var åbenbart et emne der
havde stor interesse, då 46 personer var mødt op. Enhver ordentlig husmoder måtte ej
undvære de hjælpemidler, der blev demonstreret, naturligvis måtte man ride med på
den miljørigtige trend.
Den 25. april blev der holdt bestyrelsesmøde i Beboerhuset, hvor arrangementer for
den resterende del af forårets aktiviteter blev fastlagt, herunder strandrensning og en
tur til Marstal Søfartsmuseum med efterfølgende kaffe i beboerhuset. Man havde fået
besked fra Turistforeningen, om at den foreslåede cykelrute ikke blev ændret i 1996,
dog kunne bykortet, der blev sat fast på skiltet blive ændret.
Torsdag den 9. maj mødtes man ved huset, hvor deltagerne fordelte i biler. Der var
kun mødt 13 deltager inkl. bestyrelsen. Det blev en meget interessant aften, hvor
museumsinspektør Erik B. Kromann fortalte om en verden som museet visualiserer
og om den globale tilværelse ommels- og marstalsboer har bevæget sig i igennem
mange århundrede. Det blev til en fantastisk spændende aften, der sluttede af med
kaffe i Beboerhuset.
Den 11. maj var der forårsrengøring. Man kunne konstatere, at der ingen opbakning,
og at tilstanden af huset var til medlemmernes fulde tilfredshed. Der mødte kun 4
bestyrelsesmedlemmer op til det foreslåede forårs rengørings og malerarbejde. Der
var ellers blevet foreslået følgende malerarbejde: Toilet, køkken, vinduer i salen og
udvendig samt udhæng.

31

Den 1. juni blev annonceret strandrensning. -----UPS kun 1 person---- mødte op,
hvilket resulterede i, at det skulle foreningen ikke beskæftige sig med fremover.
Så kom den 3. august med en nyhed i Beboerhuset tilværelse, idet man lavede et
samarbejde med Strandbyen Havn i forbindelse med afviklingen af dennes
Pålidelighedssejlads. Et arrangement der startede kl. 13.00 og blev et
kæmpearrangement og tilsvarende succes. Der deltog 49 både i sejladsen, og der var
en masse mennesker i havnen, hvor stemningen var høj både på land og i bådene.
Fællesspisningen blev afviklet i Beboerhuset, der blev proppet til kvadratcentimeter
idet ca. 80 personer mødte op med madkurv enten selvsmurt eller fra kroen. Den
liflige musik blev leveret af Kim Groth Andersen, som der blev fundet et lille hjørne
til. Aldrig havde Beboerhuset haft så mange gæster. En rigtig herlig dag for
beboerforeningen og alle de mange deltagere.
Efteråret startede med et bestyrelsesmøde den 26. september, hvor efterårets
arrangementer blev planlagt, og bestyrelsen måtte se i øjnene, at de måtte købe en ny
støvsuger, da den gamle havde udtjent sin værnepligt. Man vedtog også, at der skulle
uddeles arrangements sedler til medlemmerne.
Den 27. oktober blev det traditionsrige roeoptog med 50 børn og voksne afviklet,
hvor man besøgte 7 steder og roelygte-sangen tonede igennem Ommel. Man sluttede
af med boller og kakao i Beboerhuset.
Den 21. november blev det til en filmsaften, hvor Erik B. Kromann viste den gamle
og interessante Ærø-film. Der var mødt 37 deltager op, som fik en spændende aften.
Den 26. november blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor arrangementer for resten af
året blev fastlagt. Udhæng skulle males, Per Maler havde givet tilbud på 8.300,- kr.
Indkøb af juletræ. Hvem der skulle være julemand? Der skulle laves nye
husreglementer.
Den 4. december blev juletræet pyntet til Julehyggen i beboerhuset den 5. december
med pakkespil, hvor hver især som traditionen bød på de medbragte en pakker.
Kortprisen var 5,- kr. arrangementet var velbesøgt idet 43 spilleglade satte sit præg på
aftenen. Kortprisen var 5,- kr.. Der kunne købes kaffe, glögg og kager. En rigtig
hyggelig aften.
Den 28. december løb den årlige julefest af stablen som årets sidste arrangement.
Som altid blev det en dejlig eftermiddag. Der mødte mange deltager op i alt 64
personer fordelt med 42 børn og 22 voksne. Der blev danset omkring juletræet,
herefter blev der uddelt godteposer til børnene, det gjorde stor lykke. Kaffe, glögg og
æbleskiver stod også på menukortet. Jo, årets sidste komsammen var vellykket. Det
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andet år i ”Ommel og omegns ny beboerforening af 1994” måske nok lidt bedre end
1. år. Det så ud til at fremgangen havde bidt sig fast, måske havde beboerne opdaget
værdien i at have en sådan forening i et mindre bysamfund, hvor samhørighed burde
være et krav.

Året 1997:
Den 21. januar blev der afholdt bestyrelsesmøde hos Lilian, hvor den kommende
måneds arrangementer blev planlagt. Det var de 2 tilbagevendende arrangementer:
Torskespisning den 2. februar og generalforsamlingen den 27. februar. Den gamle
støvsuger var nu blevet rigtig gammel, for ikke at sige udtjent, så man derfor nød til
at anskaffe sig en ny, det var lidt kedeligt, da man havde fået et ellers godt
”venskabeligt” forhold til den gamle. Nå, pyt.
Den 8. februar løb så torskespisningen af stablen. Det blev igen i år en stor succes.
Menuen var naturligvis den samme som i tidligere år. Vejrguderne var ikke rigtig
med foreningen, idet det blæste så kraftig, at fiskerne ikke kunne ud. Der blev dog
heldigvis et lille ophold i blæsten, så Ib kunne gå ud og blive leveringsdygtig i torsk
og redde aftnen til stor glæde for deltagerne.
Efter torskespisningen blev der serveret kaffe og kager. Hele menuen kostede kun
75,- kr.
Det blev en hyggelig aften med stemningsmusik leveret igennem Kims Groth
Andersens harmonika og igennem hans præcise fingerarbejde.
Der var indkaldt til generalforsamling den 27. februar, som blev afviklet i henhold til
vedtægterne. Antallet af deltagere var som sædvanligt meget lavt 9 personer +
bestyrelsen. Formanden Lilian G. Andersen aflagde beretning, derefter aflagde
kassereren sin beretning. Der var ikke kommet noget forslag og kontingentet skulle
forsætte uden ændringer. Den tidligere foreslåede ændring, der blev vedtaget i 1996,
om udvidelse af antallet fra 5 til 7 medlemmer blev gennemført. Følgende kom i
bestyrelsen efter skriftlig afstemning: Lilian Groth Andersen, Britta Rasmussen, Ulla
Nielsen, Poul Jørgensen, Orla Jensen, John Petersen og Gitte Hansen. Suppleanter:
Bente Andersen og Ulla Jensen. Revisorer Helge Larsen og Michael Andersen,
revisor suppleant Jørgen Fabricius.
Evt.: Elprisen sat op til 1,50 kr. pr. kW.. Bænken i Vesterskov var blevet påkørt. Den
skyldige vil sætte en ny op. Kontakt til kommunen ang. ” Blæksprutten”. Ændringen
af cykelruten tages op med Turistforeningen igen.
Den 18.marts blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der med en
passende enighed om følgende: Formand Lilian Groth Andersen, Kasserer Orla
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Jensen og sekretær John Petersen. Støvsugeren blev garanti repareret hos Skousen, så
var den bare hjemme igen. Pu-ha. Som støv dog kan samle sig uden støvsuger. Der
blev bestilt et malet skilt til huset hos Per Maler. Desuden foreslog Gitte Stærke en
Tupper-Ware aften til efteråret. Man ville have Marstal Småborgerlige i april helt
nøjagtigt den 15. april, og et familieorienteringsløb i maj eller juni. Nyt
bestyrelsesmøde den 14. april, hvor skiltet var færdig. Man debatterede pladsen bag
Focus som legeplads. Jørgen Fabricius havde penge til legetøj til pladsen, men
bestyrelsen var ikke stemt for det, da det var prøvet nogle år før uden større succes.
Orienteringsløbet blev fastsat til 14. juni kl. 15.00. Næste bestyrelsesmøde den 25.
maj i Beboerhuset.
Den 15. april blev en rigtig stor succes, hvilket nok skyldes at ”De Småborgerlige”
gav næsten hele deres repertoire af danske og engelske sømandssange, hvilket var
rigtig populært blandt deltageren, der sang med i det omfang, de kunne teksten ellers
nynnede de med. Der var rigtig mange deltagere, og opfordringen til at gentage det
manglede ikke.
Mødet med FOCUS bestyrelse blev udsat til 11. juni og skulle så foregå hos Karsten
Landro. Det blev her vedtaget, at man forsøgsvis skulle sætte lidt legetøj i første
omgang, og så se om det blev benyttet. Man ville så overveje, om man i næste
omgang skulle sætte borde og bænke op. Det vil tiden så vise.
Den 14. juni var der familieorienteringsløb. Der var en god deltagelse på trods af det
dårlige vejr. 8 hold kom til start. Deltagerne havde en god og fornøjelig dag.
( I det følgende er beskrivelserne af de enkelte aktiviteter blevet ret sparsom).
Bestyrelsesmøde den 6. august hvor klargøringen til pålidelighedssejladsen i
Strandbyen blev klarlagt med opgavefordeling og borde og stole blev sat på plads til
festen.
I pålidelighedssejladsen den 9. august deltog 39 både, og det var rigtigt fint vejr.
Trods den store tilslutning i sejladsen, var deltagelsen i spisningen om aftenen ret
ringe.
Den 8. september kom der ret mange mennesker til Tupperware demonstration, hvor
hovedtemaet var bagning og brug af de forskellige dele.
Bestyrelsesmøde den 21. oktober hos Gitte Hansen. En sponsoreret kasse øl af Poul
Erik (Tuborg) var væk og en reol i Beboerhuset var slået i stykker. Der blev givet
400,- kr. til en ny. Ærø Møbler sponsorerede en stigereol. Britta Rasmussen skulle
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fremover stå for udlejning af huset. Der blev sat et depositum ved udlejning på 1000,kr.. Der blev planlagt arrangementer for resten af året. Roelygte optog,
juletræspyntning, pakkespil og juletræsfest.
Den 2. november kl. 18 blev der afholdt et roelygte optog, der startede kl.18.00. Det
var nu blevet en rigtig afholdt tradition, hvilket deltagerantallet også viste. Der deltog
ikke mindre end 50 børn og 30 voksne. Optoget besøgte ikke mindre end 4 steder og
sluttede af i Beboerhuset, hvor der kunne købes kakao og boller.
Den 10. november blev juletræet pyntet og bordene pyntet til den følgende dags
pakkefest, der begyndte kl. 19.30, hvilket blev en rigtig hyggelig spændende aften
med ca.40 deltagere, hvor man kunne købe kaffe og æbleskiver bagt af Edith Stærke
og Kirsten Rasmussen.
Juletræsfesten, der blev afholdt den 27. december kl. 15, var som sædvanlig en
begivenhed, der kunne tiltrække en masse deltagere, der kom ikke mindre en 38 børn
og 21 voksne, der fik en rigtig god eftermiddag, hvor julemanden mødte op med bl.
godteposer, som frydede børnene meget.
Året 1998:
Den 3. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde for at tilrettelægge den årlige
torskespisning. Det var på et tidligere bestyrelsesmøde besluttet, at torskespisningen
skulle ske den 22. februar. Forberedelserne vor ret store, man lavede bl.a. en
indkøbsliste så lang som et ondt år. Bestyrelsen fordelte arbejdet imellem omkring sig
til forberedelserne. Desuden planlagde man generalforsamlingen til den 17. februar.
Den 11. februar blev der afholdt bestyrelsesmøde i Beboerhuset. Huset havde fået
overrakt 2 billeder fra Marstal kommune med luftfotografier af Ommel by og af
Ommelshoved. Man bragte også op på mødet, at man skulle søge Amtssparekassen
om midler til vedligeholdelse og forbedringer af Huset.
Den 17. februar blev der afholdt generalforsamling. 15 deltagere var mødt dertil kom
bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingen blev afholdt efter vedtægterne. Der
var indkommet 2 forslag.
Det første var et forsalg om at ændre den bestående cykelrute (nr. 92), således at den
kommer igennem Ommel i stedet for at løbe uden om byen. Forslaget blev vedtaget,
og der skulle rettes henvendelse til Fyns Amtskommune om ønsket.
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Det andet var oprettelsen af en selskabelig forening hvor bl.a. dans skulle indgå.
Forslaget blev knapt så godt modtaget, idet musikken var for dyr. Det havde været
prøvet i Marstal det foregående år uden succes. Man kunne eventuelt tale med Kroen
om et sådan arrangement. Lilian Groth Andersen og Britta Rasmussen var sammen
med Poul Jørgensen på valg, hvor Poul Jørgensen ikke ønskede genvalg. Dorete
Landro og Karin Mikkelsen blev indvalgt. Suppleanter blev Bente Andersen og Ulla
Jensen. Huset havde været udlejet 23 gange, hvilket må siges at være godt.
Bestyrelsen blev ændret fra 7 til 6 medlemmer.
Den 22. februar blev torskespisningen igen en stor succes. 42 deltagere var mødt op
til en herlig komsammen. Gitte Hansen havde sammen med andre
bestyrelsesmedlemmer rengjort den herlige torsk. Prisen for deltagelsen var 75 kr.
hvilket må synes at være billigt bl.a. når man tænker på alt det gode ærøske tilbehør,
der skal til en sådan ret. Desuden blev det også med kaffe og småkager. Der var og
konkurrence, eller skal man kalde det en Kina-auktion, hvor det der var under bud,
blev sponsoreret af Super 1.
Den 23. februar kl. 14.00 var der tøndeslagninger var tøndeslagning i Huset. Dette
blev ledet af Gitte Hansen, Lilian Groth Andersen og Jette Jonge.
Den 5. marts blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hos John Petersen.
Bestyrelsen fik følgende udseende:
Formand: John Petersen afløste Lilian Groth Andersen
Kasserer: Gitte Hansen afløste Orla Jensen
Sekretær: Karin Mikkelsen afløste John Petersen
Ulla ville ugen efter optælle porcelæn og glas så der var til 60 personer evt. lidt
ekstra. Der blev ”købt” nye borde fra Ærøhallen for 2600,- kr..
Dorete Landro skulle stå for fremleje af Huset fremover.
John Petersen ville kontakte Erik B. Kromann om et arrangement med De
Småborgerlige, så dette kunne løbe af stablen den 31. marts eller evt. efter påske.
Dorethe Landro ville undersøge, hvordan man søger midler (legat) i den lokale
Sparekasse, idet man savnede en dobbelt kaffemaskine, en termokande samt en
mikrofon.
Der fremkom forslag til følgende arrangementer:
- Udflugt til Søbygaard
- Udflugt til Sct. Alberts Kirke
- Loppemarked
- Kogning af påskeæg/snobrød
- Foredragsaften med Erik Kromann
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Den 31. marts blev det første arrangement afholdt med den nye bestyrelse. Det blev
en sangaften med Marstal Småborgerlige. De kom med 12 sangere og musikere og
leverede en meget stemningsfyldt aften med musik og sang, hvor alle var velkomne
til at synge med. Det var noget man kunne lide og 42 personer var mødt op, dertil
kam 5 bestyrelsesmedlemmer plus de 12 sangere, så salen var fyldt til bristepunktet.
Det var nok lidt af en overraskelse for bestyrelsen, så man besluttede næste gang at
dække op til 60 personer og bage det dobbelte antal kager.
Den 30. april blev der ryddet op og rengjort i Huset, hvor man fastlagde det
kommende orienteringsløb. Det næste møde blev fastlagt til den 18.maj.
Den 18. maj blev der luget ukrudt foran Huset. Man fastsatte at der skulle arrangeres
en udflugt til Sct. Albert og et familieorienteringsmøde. Øl, vand + pant på flasker
var væk, man overvejer om der skal mere lås på skabe.
Dorethe vil kontakte Orla Gravgård og ”Blæksprutterne”, om de vil gøre lidt i og
udenom huset. Skal til møde i kommunen efter Pinse, om det er i orden.
Den 28. maj blev der afholdt et planlægningsmøde om indkøb til Sct. Alberts
udflugten og planlægning af familieorienteringsløb.
Den 8. juni blev udflugten til Sct. Albert gennemført, hvor Dion Abrahamsen holdt et
spændende foredrag historien bagom Sct. Albert og området.
Man kørte derud i en fællestransport og ved hjemkomsten var der kaffe og småkager.
Det hele kostede 30 kr. Der var 30 deltagere.
Den 14. juni var der arrangeret familieorienteringsløb. Der var mange spændende
udfordringer, hvor man havde haft store forventninger til tilslutningen, men man blev
nok lidt skuffet over at kun 29 deltog. Man fik alligevel en hyggelig eftermiddag ud
af det. Efter løbet var der hotdogs og øl+sodavand. 1. Præmien til et hold der var til
fødselsdag hos Sina Andersen.
Ved bestyrelsesmødet den 5. august blev det besluttet, at bestyrelsesmedlemmer
skulle uddele kontingentopkrævningerne inden 1. september. Der blev søgt midler fra
Tuborg-fondet til nye vinduer eller et tilskud dertil, samtidig skrev man en ansøgning
til Amtssparekassen om et beløb til en dobbelt kaffemaskine samt nye termokander.
Der blev fastsat datoer for resten af efterårssæsonen og vinteren. Det kom til at bestå
af foredrag af Erik Kromann, Roelygte-optog og undervisning i juledekorationer,
pakkespil samt juletræsfest.
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Den 7. oktober blev der lagt ud med en film og foredragsaften, hvor Erik Kromann
fortalte om søfarten i gamle dage, desuden viste han en film, hvor der var optaget lidt
fra hele øen. Det blev en spændende aften, hvor deltagerantallet var 35 inkl.
bestyrelsen.
Den 27. planlagde man Roelygteoptoget med bl.a. hvad der skulle indkøbes.
Den 1. november løb Roelygteoptoget af stablen. Vejret viste sig fra den gode side
med klart men koldt vej, hvilket var skønt efter en ret blæsende oktober med megen
nedbør. Det kunne mærkes på deltagerantallet, at det var en flot aften. Det kom op på
37 børn og 23 voksne, det var så inkl. bestyrelsen. Det blev en rigtig god aften. Der
kom referat i Fyns Amts Avis, hvor man omtalte den 15-16 års gamle tradition.
Denne tradition blev ledsaget af en sang til lejligheden, hvor der helhjertet og smukt
blev sunget ” Her kommer jeg med min lygte, her kommer min med mig….”. Der
blev bagefter budt på kaffe, chokolade og boller. Endnu et referat i Fyns Amts Avis
med et stort billede foran et hus som børnene besøger på deres færden omkring i
Ommel. Man nævnte i avisen at stemningen til Gnags og Peter A.G. s
”Lygtemandens sang”. Jo, man kunne bare lave det festligt i Beboerforeningen.
Den 26. november blev der arrangeret dekorationsaften, hvor Connie Von Elbwart
kom og gav gode ideer til årets julekrans. Der var 15 deltagere.
Den 10. december blev årets pakkefest afholdt. 38 spillelystne havde fundet vejen om
til Beboerhuset til en hyggelig aften. Man afholdt i pausen amerikansk lotteri, hvilket
bar et udmærket indslag. 10 gevinster var givet fra lokale handlende.
Den 27. december afsluttede Beboerforeningen året med Juletræsfest. Julemanden
kom naturligvis og i år siddende i en kane (der var udlånt af Erik i Keramikgården),
den var trukket af en lille hest, der også var lånt til lejligheden. Mødedeltagere var
rigeligt mødt op, i alt var der 52.

Året 1999:
Den 4. februar blev der afholdt generalforsamling. Der mødte desværre kun 6
deltagere op dertil kom så bestyrelsen, hvor Gitte Hansen desværre ikke havde
mulighed for at deltage. Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til
vedtægterne, det skal dog nævnes at kassereren kunne fremlægge et regnskab med et
overskud på ca. 15.800,- (dette blev gjort af formanden i kassererens fravær). Under
eventuelt blev det omtalt, at man igen måtte ud at søge efter midler i fonde til
udbedring af Beboerhuset. Desuden talte man om at udsende en pæn påmindelse om
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manglende kontingentbetaling. Der fremkom ideen om at lave en lille folder om
Beboerhuset, og hvad der blev lavet.
Bestyrelsen blev genvalgt, og Erik Larsen blev indvalgt, således at bestyrelsen fik
følgende udseende:
John Petersen, Gitte Hansen, Karin Mikkelsen, Ulla Nielsen, Orla Jensen og Erik
Larsen.
Til suppleanter blev Bente Andersen og Ulla Jensen valgt.
Den 15. februar blev der afholdt fastelavnsfest, der blev en rigtig stor succes idet 84
var fremmødt fordelt med ca. 60 børn og 24 voksne. Tilslutningen til selve
tøndeslagningen var stor, den blev endda afholdt for anden gang. Der var regnet med,
at der kom 50, at der så kom næsten dobbelt så mange, det var helt utroligt.
Der var blevet gjort meget ud af påklædningen. Kattekonge blev Jesper Rasmussen
og dronning blev Katrine Fabricius. De mest fantasifulde påklædninger havde Sina
Andersen og Maria Helmann, der var udklædt som ugler. Nicoline Beck havde den
flotteste udklædning, som var en palme med en abe i toppen.
Tuborg havde givet seks kasketter som blev givet i ekstrapræmie. Det blev for alle
deltagere en rigtig dejlig eftermiddag. Entreen var 10,- kr. men så fik man også
kakaomælk og boller. En er en rigtig god tradition, hvor alle aldre kunne glæde sig.
Den 24. februar blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Man konstituerede
sig således:
Formand John Pedersen
Kasserer Gitte Hansen
Sekretær Karin Mikkelsen
Man besluttede ved samme møde planlægningen af torskespisningen den 27. februar.
Den 27. februar, hvor der var 52 tilmeldinger til spisningen, der var så enkelte der
ikke kom. Den blev endnu engang en fantastisk succes, ikke alene aftenen var
hyggelig, men hyggen fortsatte til langt ud på natten. Der kom mange roser til
bestyrelsen, der også var serveringspersonale. Maden var dejlig veltillavet og varm,
når den blev serveret. Hvad kan man så forlange mere?
Der blev afholdt kinesisk auktion, der forløb fint. 2 flasker vin indkøbt af
Beboerforeningen blev købt af Bente Luoma og købmandskurven fra Super 1, gik til
Kirsten Rasmussen. Så det blev en god aften for alle deltagerne.
Den 17. marts var der foredrag af Birgit og Hans Lind Christensen fra Marstal, der
fortalte om deres tur til Peru. Der kom 17 til foredraget + bestyrelsen. Det blev et
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meget spændende foredrag om deres oplevelser. Det blev krydret med lydbilleder.
Som indledning til aftnen blev der budt på en kop kokathe, der bliver anvendt meget i
bjergene i Peru. Det hedder sig, at det skulle tage angsten for højderne, således at
man kunne slappe af på de kanter. Nu får man ikke lige højdeangst på vores kanter.
Forårsrengøring i huset, hvor der blev gjort rent og repareret utætte vinduer.
Forgangen blev malet, og der blev sat beklædningsstykker op. Blev enig om at søge
kommunen om at få det gamle komfur med de store plader fra Klinten. Har fået
komfuret, der så skal tilsluttes.
Den 6. juni blev der lavet en tur til stranden, hvor man ville arrangere sjove
konkurrencer for både voksne og børn. Det blev aflyst på grund af dårligt vejr. Der
mødte også kun 7 voksne og ét barn op.
Den 25. juni blev der arrangeret en tur til Søbygaard for at se festspillene. Det blev
sandelig en stor succes, idet 36 havde tilmeldt sig til både spisning og spillet. Det
blev en rigtig god aften, da vejret også var perfekt.
Den 7. august blev der i Strandbyen afholdt Pålidelighedssejlads. Vejret var fint, som
så var årsagen til stor deltagelse. Der var tilmeldt og bestilt ca. 44 platter (75,kr./stk.) af deltagerne om aftnen, men i alt var der vel ca. 65 til spisningen, hvor så
resten medbragte sin egen mad. Præmierne fra sejladsen blev uddelt efter spisningen.
Temperaturen indendørs var tropelignende. Folk hyggede sig til tonerne af Kims G.
Andersens harmonikamusik.
Høstfest arrangementet den 11. september måtte desværre aflyses, Vejret var utrolig
godt, så man havde nok ikke lyst til at spise gule ærter, hvilket man også havde hørt i
forvejen.
Den 31. oktober kom traditionen tro Roelygteoptoget. I lighed med de andre år var
der et pænt fremmøde hvor ca. 25 børn og voksne deltog, hvilket var lidt mindre end
det forudgående år. Nu var vejret også koldt, men det var tørvejr. Man nåede at
besøge 6 steder, hvorefter det gik ”hjem” til beboerhuset, hvor der var varm kakao og
boller. Det lunede!
Den 17. november var der ”Klude”-demonstration med Lone Petersen, der viste sine
forhandler produkter. Det blev rent deltagermæssigt en dårlig aften, KUN 1 MØDTE
OP. Det har nok været bundrekorden i Beboerhusets historie, naturligvis var
bestyrelsen til stede. Kan det skyldes fodbold i fjernsynet eller kan det måske være
ringe interesse for Miljøklude, der blev demonstreret?

40

Den 8. december kom folk igen, idet denne aften var der arrangeret Pakkespil, Hurra
hele 37 deltagere hvortil man kunne tælle bestyrelsen. Det blev en rigtig hyggelig
aften, hvor deltagerne havde medbragt gaver, som der blev spillet om i 1-2-3 banko. I
pausen var der amerikansk lotteri. Man kunne købe glögg og æbleskiver. Et
arrangement der åbenbart kan trække mennesker.
Så kom årets helt store fest, nemlig Juletræsfesten. Deltagerantallet nærmede sig 70
personer fordelt på voksne, børn og bestyrelse, hvor børnene var i flertal med 42.
Hvert år skal nok ikke ligne hinanden, så man havde fundet frem til mere spænding. I
år skulle man lede efter julemanden. John Elholm kom med 2 heste + hestevogn. Han
kørte de af børnene, der havde lyst til det rundt i Ommel, før vi ledte efter
julemanden. I samlet flok gik turen til Kleven. Rygterne var gået, at han skulle være
ankommet dertil.
Det var en rigtig kold tur, men de fleste var klædt godt på til det kolde vejr. Derefter
gik turen så tilbage til Beboerhuset, hvor der blev danset om juletræet og sunget
sange med julemanden. Derefter kom godteposerne og sodavand frem, som vakte stor
glæde. Man kunne købe kaffe, glögg og æbleskiver. Der blev igen danset om
juletræet og kl. 17.00 sluttede julefesten.
Året 2000
Beboerhuset går ind i det nye årtusind og også et nyt århundrede, der er det
andet i husets historie.
Huset havde nu holdt sin 111 års fødselsdag, som et samlingssted for beboer i Ommel
og omegn. Det havde holdt ud, fordi det af beboerne var vedligeholdt og repareret,
for det meste ved frivillig arbejdskraft. Man holdt af huset og med den enkeltes
indsats, viste man sin kærlighed til bygningen af en enkelt grund, at det samlede
befolkningen i området. Det var på mange måder med til viderefører den kultur, der
herskede i området med de ændringer, der nu engang sker i et samfund.
Ved et bestyrelsesmøde hos John Petersen den 5. januar blev der lagt hårdt ud med at
skrive ansøgninger om midler, gaver og indhente tilbud.
Følgende fik en ansøgning:
Ansøgning til Amtssparekassen
Bede Carsten Jensen om nyt tilbud på vinduer
Leader ll : Rekvirerer ansøgningsskema
Lions Club: Ansøgning om klapstole
Rotary: Ansøgning om industristøvsuger
Tuborg/Carlsberg Fonden: Om midler
EU-midler: Ansøges den kommende sommer.
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John Petersen ville kontakte ”Blæksprutteprojektet”, om at de evt. malede i
Beboerhuset. Karin Mikkelsen skulle kontakte Ole Elektriker, om hvad en
industriopvaskemaskine ville koste med samme størrelse som en alm.
opvaskemaskine. Der skulle laves en ny seddel til udlån af huset, hvor leje skulle
udskiftes med at låne. Det blev samtidig besluttet, at når man låner huset, skal det
afmeldes, hvis man ikke benytter det alligevel. Gitte, Dorethe og Karin skulle optælle
porcelæn inden torskespisningen.
Man besluttede, at fra år 2000 ville man ikke annoncere juletræsfesten i Ugeavisen,
da der ikke kommer andre end de, der har fået en seddel, der bliver bragt rundt.
Arrangementerne i år 2000 blev fastlagt. Næste møde blev hos Gitte Hansen den 27.
januar.

Den 5. januar var der torskespisning. Det er åbenbart meget populært, da i alt 62
meldte sig med en udholdenhed, der varede til kl. 04.00. Folk var meget tilfreds med
maden. Kim G. Andersen underholdt med sin harmonika, og senere på aftnen blev
der spillet på et anlæg, som Kim havde medbragt. Der var rigeligt med mad, både fisk
og tilbehør. Festen gik rigtig godt.
Dagen efter, det blev så den 6. februar kom oprydningen, der -SUK- viste trætheden
efter en anstrengende for bestyrelsen.
Den 29. februar blev der holdt møde hos Karin Mikkelsen. Meget blev der snakket
om, men man havde fået 20.000 kr. af Amtssparekassens Gavefond til nye vinduer i
Beboerhuset. Desuden havde man fået 2.000 kr. af Lions Club, hvilket var meget flot.
Der blev talt om at lave en brochure om, hvad Beboerhuset er, og hvad der bliver
laves i foreningen.
Den 1. marts blev der afholdt generalforsamling, hvor der deltog 9 samt 4 fra
bestyrelsen. Formanden omtalte i sin beretning at en underskriftindsamling, at man
skulle bibeholde Sparekassen i Ommel. Der havde også været stormskade på huset,
hvor forsikringsselskabet dækkede skaden. Regnskaberne blev godkendt.
Under indkomne forslag, hvilket der var 3 af, blev det foreslået i første forslag, at
man under punkt 5 fjernede ordet budget, og i stedet erstattede det med: Fastlæggelse
af kommende år kontingent. Hvilket blev vedtaget. I punkt 7 rettes til:
Generalforsamlingen afholdes inden 1. april, hvilket også blev vedtaget. Hvor det nu
var i februar.
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I det andet forslag drejede det sig om udlån af om udlån af Beboerhuset til
ungdomsfester, hvor bestyrelsen blev spurgt om at stramme op om disse ”Abegilder”.
Kommentarerne fra bestyrelsen var, at man mente at havde gjort, hvad der kunne
gøres, idet der skulle være 2 voksne til sådanne fester samt ved rengøring af huset.
Desuden skulle der præsteres et depositum ved udlån.
Det forslag drejede sig igen om en legeplads, dels om at finde sponsorer og en
legeplads, der var egnet. Det blev svært og derfor havde bestyrelsen svært ved at gå
ind i dette projekt, da bestyrelsen i øvrigt havde mange opgaver, der skulle løses.
Det blev vedtaget at kontingentet skulle stige fra 50,- kr. til 75,-.
John Petersen, Gitte Hansen, Orla Jensen, og Erik Larsen var ikke på valg, hvilket
Dorethe Landro og Karin Mikkelsen var, men de modtog genvalg. Rikke Christensen
blev nyindvalg, Suppleanter blev Bente Andersen og Frank Møller.
2 hold tilflyttere fortalte, at de var glade for at flytte hertil. Alle syntes at bestyrelsen
lavede gode arrangementer, og at de var flittige. Bestyrelsen efterlyste forslag til
kommende arrangementer, og hvad man havde planer om at lave i den kommende tid.
Den 6. marts blev der afholdt Tøndeslagning for børn op til 10 år. Der var 34
udklædte børn og 15-20 voksne. Eftermiddagen forløb fint, dog var det temmelig
svært at slå tønden ned. Olle gav kakao og boller.
Kattekonge blev Philip Andersen, kattedronning Trine Andersen. Den sødeste
udklædning (Den lille Løve) havde Hans Peter. Den mest fantasifyldte udklædning
havde Julie Hansen som Pippi Langstrømpe.
Den 13. marts blev der afholdt bestyrelsesmøde hos Dorethe Landro. Der blev ingen
ændringer i bestyrelsesposterne. Der blev planlagt arrangementer i marts og april,
desuden en brochure om hvad man lavede i Beboerhuset, og hvilke arrangementer der
blev lavet.
Den 23. april holdt Birgit og Hans Lind Christensen et foredrag om deres tur til Tibet
med ledsagende lysbilleder. Det blev til en hyggelig og spændende aften.
Den 10. april besøgte Beboerforeningen med 21 deltagere Marstal Søfartsmuseum,
hvor Henning Terkelsen modtog gruppen og viste arkivet frem. Erik B. Kromann
overtog rundvisningen på Museet. Det blev til en meget spændende rundvisning, hvor
der var meget at se på og Erik Kromanns spændende fortælling om museets samling.
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Man kørte tilbage til Beboerhuset, hvor 22-30 deltog i afslutningen med kaffe og
kage.
Den 30. april gik turen til Odense Zoologiske Have, hvor der var fin tilslutning med
30 personer. Vejret var flot og Zoo var en oplevelse både for store og små. Glenn
Hansen kørte minibussen, der var blevet lejet. Bestyrelsen blev opfordret til at
gentage succesen næste år til et andet sted på Fyn, evt. Fyns Sommerland.
Den 22. juni gik turen til den anden ende af Ærø, hvor der var middag og voldspil. 19
personer deltog, hvor ”Farinelli” blev opført. Aftnen startede med middag i kælderen
under slottet. Der var en udstilling på slottet med Rita Lunds billeder/malerier, som
man havde stor glæde af at beskue. Så endelig blev der så tid til festspillet. Det blev
en herlig sommeraften, hvor det flotte stykke blev opført. Der var dejlig musik og
mange herlige sange, som fik glæden til at blusse op i enhver. Skuespillerne sørgede
for at deltagerne fik en fantastik aften.
Den 9. juli blev der afholdt Torvedag supermarkedet af Olle Petersen.
Beboerforeningen havde et par boder, hvor der blev solgt grill-pølser, vafler, kaffe
samt øl og sodavand. Vejret var fint lige indtil Torvedagen sluttede kl. 14, derefter
kom der en mægtig regnbyge. Torvedagen var ikke så velbesøgt som tidligere.
Torvedagen skal nok rykkes lidt frem inden alle sommerfesterne begynder.
Den 5. august var der pålidelighedssejlads i Strandbyen, hvor mange både deltog.
Beboerforeningen havde en god dag i Strandbyen med et godt salg af øl, vand og
kaffe. Om aftnen var der 30 til spisning i Beboerhuset, hvor størstedelen havde bestilt
en platte på Ommel Kro.
Den 12. august var der loppemarked. Der var rigtig mange ”loppe”-ting, og huset var
fyldt til randen med potter, pander og porcelæn og meget andet. Der blev solgt vafler,
kaffe, grill pølser, øl og vand. Man skulle starte kl. 11, men allerede kl. 10.30 var der
så mange mennesker, så man måtte starte lidt før. Med de mange mennesker var der
rift om varerne, og der blev ”pruttet” en del om priserne. Kl. 13 var der aktion over
nogle af de bedste effekter. Kl. 14 var det ved at være slut, så de resterende ting blev
sat til 2 kr.. Mange fik gjort en god handel. Loppemarkedet blev godt omtalt i Fyns
Amts Avis og med flere billeder. Man omtalte også, at man oparbejdede en kapital til
at få nye vinduer i Beboerhuset. ”Avisen” havde en rigtig god dækning af
arrangementet.
Den 29. september arrangerede Beboerforeningen en tur til Ærøskøbing
Bowlingcenter. Det blev en god tur, da de første drillerier var overstået, idet
bowlinganlægget ikke rigtig fungerede. Så rækkefølgen af aktiviteter blev lidt
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anderledes end planlagt. Man måtte så starte med at spise middagen, hvorefter vi
kunne gå til bowlingbanerne, der imellem tiden var repareret. Ovenpå anstrengelserne
fik man så isdessert. Klokken blev 23, inden man kom hjem igen.
Den 25. oktober prøvede man noget nyt, idet man afholdt andespil før Mortensaften.
Billetterne blev solgt igennem Olle Petersen (SPAR købmanden). Det blev en flot
succes idet ca. 70 spilleglade mennesker deltog. Man blev i bestyrelsen enig om at
skære lidt ned på præmierne, da det tog en stor del af overskuet fra arrangementet.
Man blev enig om at andespillet, det skulle prøves igen. Der var også amerikansk
lotteri med 2 købmandskurve. Billetterne var gratis.
Den 5. november blev det årlige Roelygteoptog rundt i Ommel afviklet. Denne gang
var man ikke så mange steder nemlig kun 4, men der var en meget fin tilslutning af
mennesker i optoget ca. 35 børn og ca. 20 voksne. Ikke så dårligt endda. Bagefter gik
man til Huset og fik kakao og boller.
Den 2. december blev der afholdt Julemarked med megen stor succes, hvor 7 havde
en stand med alt lige fra tøj, nisser og øko-grønt. Beboerforeningen havde en bod
med glögg, æbleskiver, kaffe, øl og vand. Desuden var der konkurrence om en
købmandskurv. Man skulle gætte hvor mange pebernødder, der var i et glas. Det
kostede 10,- kr. at deltage. Standprisen for boder var 75,- kr.. Det er et arrangement,
man bør prøve igen.
Den 13. december blev der afholdt pakkespil, hvor mange spillelystne deltog. Som
noget nyt var der puljebanko og amerikansk lotteri.
Den 27. december blev der afholdt julefest. Denne gang foregik det om aftnen, det
foregik denne gang om aftnen, hvor man havde håbet på, at der ville komme flere
deltagere, hvilket ikke var tilfældet. Der kom kun 20 børn, hvor man havde regnet
med 40. Af forældre var der kun 15 inkl. bestyrelses medlemmer. Men der blev så 2
godteposer pr. barn.
Året 2001:
Man startede med et bestyrelsesmøde for at planlægge årets arrangementer, hvor det
første arrangement var torskespisningen, det var næsten bragt på plads, så der var kun
få emner tilbage, der skulle drøftes.
Der var kommet nye vinduer i november 2000, Spørgsmålet var, om man skulle
bestille de sidste, men så blev der andre anskaffelser i det nye 2001. Man blev enige
om at bestille dem til uge 10. Man blev også enige om udlejningstakster, der så skulle
stige til 700,- kr. for udlejning til fest.
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Den 27. januar kl. 18.30 løb Torskespisningen af stablen. Som sædvanlig blev det
stor deltagersucces med 68 tilmeldte. Man startede i høj stemning og snakken gik
som sædvanlig fantastisk over bordene. Der var kinesisk auktion, der forløb godt.
Efter kaffen startede dansen og dansegulvet blev hurtig fyldt til tonerne fra Kims G.
Andersens stemningsfyldte harmonikamusik, Han spillede i øvrigt også under
middagen. Det blev en god aften og nat, de sidste forlod Huset kl. 05.15, og dermed
var også festen slut.
Den næste dag tidligt (kl. 10.30) stod den i oprydningens tegn, lidt hård kost for
bestyrelsesmedlemmerne, der efter en travl aften måtte lægge yderligere kræfter i at
bringe huset tilbage til normaltilstand.
Den 13. februar blev generalforsamlingen afholdt, hvor der var 15 tilsted inkl. 5
bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne.
Efter forelæggelsen af regnskaberne, blev det fra tilhørerne fremført at foreningen
havde nogle gode aktiviteter. Kontingentet på de 75 kr. skulle fortsætte. Der var et
overskud på 25.000 kr.. Der skete lidt ændringer i bestyrelsessammensætningen, idet
Orla Jensen og Erik Larsen udtrådte og Britta Hansen og Arne Jakobsen blev
indvalgt. Erik overgik til en suppleantpost. Der blev foreslået en udbygning af
toilettet, hvilket ikke kunne komme på tale, da der var mange andre forbedringer,
som bestyrelsen mente kom i første række. Der kom et forslag fra én af de ældre
deltagere, om man kunne igennem kommunen kunne arrangere en taxaordning til
Marstal, når man skulle til læge, tandlæge eller optikker. Bestyrelsen ville kontakte
kommunen om sagen, der først gik igennem teknisk udvalg, men blev overdraget til
socialt udvalg. Initiativet blev omtalt i Fyns Amts Avis, hvad i øvrigt også
generalforsamlingen gjorde. Foreningen havde igennem Ugeavisen takket
foreningens sponsorer og havde ønsket alle en god jul og et godt nytår.
Den 26. februar blev fastelavnsfesten afholdt, hvor mange børn kom i flotte
udklædninger. Der deltog ca. 45 voksne og børn. Tønden holdt meget længe, hvilket
gjorde spændingen større, men ved hjælp udefra blev tøndebåndene løsnet lidt, det
var en god hjælp, hvor det gik lidt nemmere.
Den 20. marts var der et arrangement, man gerne holdt med de altid velklingede og
humørfyldte sangkor. Det kan kun være De Småborgerlige i Marstal. Der var ca. 35
fremmødte. Arrangementet skulle være startet kl. 19.30, men da klokken blev 20,
havde man endnu ikke til alle sangerne. Man måtte så starte med kaffen, så de
fremmødte ikke blev utålmodige. Kl. 20.15 skete der noget, sangerne mødet op og
aftnen blev reddet. Alle fik en god aften både sangere og tilhører.
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Den 2. april løb Påske Bankospil af stablen. Man prøvede som året før at uddele
billetter supermarkedet (Olle). Man havde regnet med 70 billetter, men kun 60 blev
uddelt, og o’ ak og ve, der kom kun 40, så det var lidt ærgerligt. Det blev en god
aften. Præmierne var kaffe, kyllinger og hamburgerryg. Som ekstragevinster var der 2
lammekøller. Desuden havde Tuborg givet øl til at spille om. Den ene af
lammekøllerne var sponsoreret af Olle.
Den 6. maj var der udflugt til Egeskov, desværre blev turen aflyst. Der var 13
tilmeldte, men ikke nok biler. Det kunne ikke svarer sig at leje en bus.
Den 2. juni var der Pinsemarked. For første gang blev det afholdt i samarbejde med
Ommel Kro, SPAR og Ommel Beboerforening. Der blev så inviteret andre handlende
med fra øen til at opstille en bod. Desuden var der enkelte handlende med, der havde
købt én stand hos os (50,- kr. pr. bord). Beboerforeningen havde selv ringlotteri med
3 gevinster pr. ring. (1. præmie: 1 flaske Gin, 2.pr. 2 flasker rødvin, 3.pr. 2 pk. Kaffe.
Desuden havde man ” Det muntre køkken”, ”Fiske dam” , kaffe, vafler og popcorn.
Der var en hel del mennesker og vejret var rimelig. Buffet på kroen fra 18-20 til 120
kr.. Efter kl.20 spillede Kim G Andersen til dans.
Den 19. juni til 6. juli og fra den 20. september til den 19. oktober var der maling og
rengøring i Beboerhuset. Hele salen trængte til en meget kraftig og kærlig hånd. Det
var et stort stykke arbejde at male loft, paneler, døre og vægge, men resultatet blev
utrolig flot. Der blev desuden lagt nyt gulvtæppe på. Senere i september skulle resten
af huset have en gang maling, dog måtte køkkenet vente til næste år.
Den 28. oktober var der roelygteoptog. 47 deltog heraf 32 børn. Vejret var fint og det
blev til en hyggelig tur rundt i Ommel. 4 steder blev besøgt. Efter turen var der
traditionen tro varm kakao og boller i Beboerhuset. Mie Jensen havde bagt tykke
pandekager, der blev indtaget med stor glæde. Alle syntes at huset var blevet så flot,
efter der var blevet malet.
Den 4. november var der lagt op til andespil. Der var mødt 55 spillere op. Det blev en
rigtig hyggelig aften. Det sluttede kl. 21.30, og mange af deltagerne syntes, at vi
skulle have nogle flere af den slags. Det ville man tage op på et senere tidspunkt.
Den 24. november kom man så hen til det årlige julemarked, der blev en stor, stor
succes, og der var rigtig mange til markedet. Mange havde valgt at få en stand. Hele
huset var fyldt med stemning, selv udenfor var der handlende med lys og pileflet. Det
blev en god dag for Beboerforeningen. Mange mente det skulle blive en tradition
fremover.
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Den 9. december var der pakkespil, hvor ca. 40 spillelystne deltog. Det blev en
hyggelig aften og alle nød kaffe/glögg og æbleskiver.
Den 27. december var der juletræsfest, hvor den var flyttet tilbage til om
eftermiddagen, som man havde haft i mange år med undtagelse af sidste år. Der var
stadig ikke så mange børn og voksne, som man kunne tænke sig til et sådant
arrangement. Man ville finde på noget nyt til det kommende år.

Året 2002:
Lørdag den 26. januar blev til et af årets højdepunkter med torskespisning, man
benævnte det fra bestyrelsens side også som årets bedste fest. Mon ikke det samme
udsagn kom fra deltageren. Det løb op i 65 torskespisende tilmeldte dertil kom
bestyrelsen på 7. Så i alt var 72 samlet til spisning med baggrundsmusik, som efter
traditionen tro var leveret af Kim G. Andersen, og efterfølgende dans til den næste
morgen. Formanden og sekretæren gik hjem kl. 5. 15 efter en meget aktiv dag, hvor
de måtte bede de sidste om at låse og slukke når de forlod huset.

Den altid aktive formand John Petersen

Dagen efter var der oprydning, hvor der igen lød et suk fra bestyrelsen, som var ret
udkørte. Man måtte starte med kaffe og rundstykker for at mobilisere de sidste
kræfter.
Mandag den 11. februar havde mange børn lagt vejen forbi til den årlige
fastelavnsfest. Børnene var i festlige forklædninger, så det var svært at finde ud af,
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hvem der skulle have præmierne, men kattekonge blev Philip Andersen og titlen som
kattedronning blev tildelt Trine Andersen.
Den 5. marts kl. 19.30 blev der afholdt generalforsamling. Formandens og
kassererens beretninger blev hver for sig godkendt. Der blev fremsat ønske om at
sekretæren fik fuldmagt til bankbøgerne, så hun kunne træde til i kassererens fravær,
hvilket blev godkendt af forsamlingen.
På valg til bestyrelsen var Dorete Landro, Karin Mikkelsen og Rikke Christensen.
Dorete Landro og Karin Mikkelsen modtog genvalg. Rikke Christensen trådte ud af
bestyrelsen og nyt medlem blev Tove Jørgensen. Suppleanter blev Frank Møller og
Erik Larsen.
Beboerforeningen havde modtaget et brev om en verserende sag omkring
”Barnekarret”. Man blev på generalforsamlingen enig at forholde sig neutral og
blande sig uden om.
Beboerforeningen havde henvendt sig til kommunen angående busdriften til og fra
Ommel. Der kom ingen tilbagemelding derfra. Først på året havde Beboerforeningen
taget kontakt til kommunen om et forslag til en Minibus om indsættelse af sådanne
både formiddag og eftermiddag.
Vedtægterne for Ommels & Omegns Ny Beboerforening er blevet revideret og trykt
med påtegnelsen revideret 2002.
Et ønske om suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder blev taget til efterretning.
Der var konstitueringsmøde den 12. marts, hvor arbejdsfordelingen blev fastlagt.
Bestyrelsen fortsætter som det foregående år med:
Formand John Petersen, sekretær Karin Mikkelsen, kasserer Gitte Hansen og udlån af
huset blev lagt i hænderne på Dorete Landro. Øvrige medlemmer af bestyrelsen var
Arne Jacobsen, Britta Møller og Tove Jørgensen.
På mødet talte bestyrelse om et forslag, der skulle sendes til kommunens Tekniske
Forvaltning, hvor man ville fremfører, at der var ikke behov for en bus kl. 8.30, den
skulle rykker til kl. 9.30. Bussen der kører fra skolen om eftermiddagen kl. ca. 14.40.
gennem Ommel.
Bussen skal køre, så den passer til en færgeafgang. Formanden ville undersøge det og
evt. lave et spørgeskema.
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Kommende arrangementer blev fastlagt.
Den 17. marts blev der afholdt beboerbanko, hvor 34 var mødt op. Man havde både
amerikansk lotteri og puljebanko. Desværre gav arrangementet et mindre underskud.
Man må se i øjnende, at der må flere spillere til for at arrangementet kan løbe rundt.
Den 3. april var 20 mødt frem til en informationsaften med Marstal
Andelsbeboerforening for at høre om mulighederne for en andelsbolig i Marstal.
Hans Jørgen Hansen fra Marstal Andelsboligforeningen og Palle Dinesen som
økonomisk rådgiver var til stede for at orienterer om økonomien ved at opfører
Andelsboliger. Der blev uddelt sedler, hvor man uforpligtende kunne skrive sig på,
hvis i at leje en andelsbolig. Hvis der var nok interesserede, ville der blive afholdt et
møde senere, men der skulle være ca. 20 deltagere for, at man vil arbejde videre med
sagen. Beboerforeningen ville senere blive kontaktet, hvis det blev aktuelt.
Den 18. maj blev der afholdt Pinsemarked i samarbejde med købmanden og Ommel
Kro. Vejret var fint, og der havde tilmeldt sig 10 med stade. Markedet var godt
besøgt, og der var en god stemning.
Der var festspil på Søbygård, hvor vi var heldige med vejret. Der var arrangeret
kørsel dertil, for de der var uden bil. Dette år spillede man ”Styrmand Karlsens
Flammer”. Stykket var sat flot op og med gode skuespillere. Der var ca. 18 med fra
Beboerforeningen inklusiv 3 børn.
Pålidelighedssejlads den 3. august hvor bestyrelsen startede i stranden om
formiddagen med at sætte nyt telt op. Det var høj himmel som solen skinnede fra og
det var også dejlig varmt. Der var ca. 35 både der meldt til start Der var fint salg på
havnen af både chips, lotteri, postkort, øl, sodavand, Ærø-pandekager og kaffe. Til
spisningen i Beboerhuset var der mange tilmeldinger om aftnen, og inden vi var
færdige nede i Strandbyen var bestillingerne oppe på 35 platter, dertil kom der dem,
som havde medbragt mad med. Det var både en god dag og dejlig aften.
Den 28. september var der Høstmarked, Der var tilmeldt 9 stader, men der kom et par
afbud i sidste øjeblik. Så blev der kun 7 ialt. Det blev en god dag, dog kom der ikke
så mange forbi, som bestyrelsen havde håbet på, man troede at det skyldes en del
andre arrangementer bl. a. Seniorfestival. Det er svært at planlægge sådanne
arrangementer lang tid i forvejen, uden at det kolliderer med andre tiltag i området.
Den 9. oktober var der arrangeret besøg på Ærø Museum i Ærøskøbing. Da der kun
var en tilmeldt, så turen blev aflyst. Der var forslag om, at man skulle gentage det
enten en lørdag eller en søndag.
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Roelygte optog den 27. oktober, hvor vejret var imod os, da det stormede og regnede
blev det i år en meget, meget lille tilslutning, idet der kun var 12 deltagere udover
bestyrelsen med deres børn. Bestyrelsen var sikker på, at det skyldes vejret, men de
kom 2 steder, hvor de sang, inden turen gik tilbage til huset.
Den 22. november var der engageret vinsmagning, men det blev aflyst, da der kun var
8 tilmeldte. Der skal være mindst 30 deltagere, for at det kan gennemføres. Man ville
prøve igen til foråret.
Julemarked blev afviklet den 30. november med fulgt hus. Der var 10 stande med alt
lige fra juledekorationer, hjemmebag, nisser lys, kranse og meget mere. Det var en
god dag. Der var allerede tilmeldinger til stande næste år.
Man var kommet ind i julemåneden så det var tid til et Pakkespil. Det skete den 15.
december. Der kom 23 til pakkespillet, hvor man havde en hyggelig aften. Der var
både puljebanko og amerikansk lotteri. En aften som gav et fint beløb til foreningen,
selv om der ikke var flere mødt op.
Den årlige julefest fandt sted den 27. december som årets sidste arrangement. Der
mødte ca. 25 børn og 10 voksne, som fik en god dag, selv om det var ved at gå helt
galt, da julemanden blev syg, så derfor måtte der i al hast skaffes en ny i sidste
øjeblik. Vi ville have John Elholm til at komme med hest og vogn, men det blev også
aflyst på grund af det dårlige vejr.
Året 2003:
Årets første komsammen var den 25. januar og det var traditionen tro til
torskespisning. Endnu engang var der mange tilmeldinger til årets fest i Beboerhuset.
Der var tilmeldt 50 personer, hvilket var 10 mindre end året før, men til gengæld var
der mange nye. Bestyrelsen var blevet informeret om at nogle af de, der normalt
plejer at deltage de andre år, var blevet forhindret. Sådant kan ske. Det glædelige var
de nye ansigtet til dette arrangement. Det blev som sædvanligt en særdeles god aften
med feststemning og højt humør. Maden var godt lavet efter normalt ærøsk skik, og
der var nok af den.
Lotte og Maria kæmpede med opvasken i køkkenet.
Der kom forslag om, at næste år skulle menuen stå på suppe eller hotdogs. Men
tanken kan falde hen på at forslagsstillerne, enten havde fået for mange øller eller
kigget for dybt i snapseflasken.
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Februar var en stille måned, hvad arrangementer angik, men bestyrelsen havde travl
med at holde møder om investering i et nyt køkken. Det var hårdt tiltrængt, da det
gamle var for udslidt og ikke tidssvarende. Man glædede sig til det kom op at stå,
som ville lette arbejdet kolossalt.
Så kom vi til fastelavnsfesten, der blev afholdt den 3. marts. Det var velbesøgt med
40 børn og 20 voksne. Tønden var som sædvanlig sej at få has på, men det var ikke
ubekendt, det var nok også blevet en tradition. Kattekongen blev Nick Andersen og
Kattedronningen blev Trine Andersen. Af de udklædte valgtes den sjoveste, som var
udklædt som skurekone og det var Anders Andersen. Den smukkeste, som var en lille
prinsesse, var Line (Jørgensen?), og den ”farligste” var Batman Mikkel Andersen.
Man kan stille sig det spørgsmål om hovedparten af børnedeltagerne havde Andersen
som familienavn til efternavn?
Efter at børnene var gået, var der den sædvanlige oprydning, hvor bestyrelsen var
færdig kl. ca. 16.30. Bestyrelsen efterfølgende vurdering af festen var måske, at der
kunne være et par fastelavnsboller og andre boller mere, men det er svært at vide og
vurdere, hvor mange der kommer.
Fredag den 7. marts hvor man bød på gule ærter og som aftnens andet højdepunkt De
Småborgerlige, hvilket var et nyt arrangement i dette år. Men beklageligvis var der
kun 20 tilmeldte, men de hyggede sig og havde en god aften. De var 12 fra De
Småborgerlige. Godt gået ”drenge”. De gule ærter var fine og blev rost meget. Der
var nok af den gode mad. Og der blev foreslået at gentage succesen næste år.
Onsdag den 12.marts kom så året generalforsamling. Der var forbavsende ringe
tilslutning. Kun 2 mødte op, hvoraf den ene blev valgt som dirigent. Referatet blev
sat ind i alle mapper.
Resten af marts og næste hele april brækkede bestyrelsen og hjælpere det gamle
køkken ned, man gravede ud, tog tappet af væggen. Skorstenen blev brækket ned, og
det hele var et rod, men som dagene gik forandrede det sig hurtigt. Der blev støbt nyt
gulv og lagt nye kloakrør. Det blev et dejligt køkken. Man fik mange roser af
medlemmerne. Ja, og så kom der også en opvaskemaskine. Det hele blev lidt mere
enkelt og mere handy for bestyrelsen og hjælpere at have med at gøre.
Mandag den 28. april kom politiassistent Chr. Årup for at fortælle om sin
udstationering i ex. Jugoslavien. Desværre var mødedeltagelsen ret ringe. Det blev til
kun 5 deltagere, hvortil kom bestyrelsen. Det var et interessant foredrag, og han love
at ville komme en anden gang.
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Lørdag den 7. juni blev der afholdt Pinsemarked i samarbejde med købmanden og
Ommel kro. Vejret var herligt og vi havde en god dag, hvilket man så kunne sige var
et held. Der kan være meget afvekslende vejr i juni. Der var en pæn tilmelding af
stande og lige sådan med handlende. De mange stande kombineret med vejret trak
mange kunder til. Der var opsat fiskedam, flødebollemaskine, og der blev lavet kaffe,
hvor der også var vafler. Desuden blev der solgt ringlotto, og i år havde man lavet
tipslotto i samarbejde med Ommel kro og købmanden, hvor hver især havde en gave
til 3 heldige vinder.
1 gavekort til købmanden blev vundet af Birgit Jørgensen, et andet gavekort til
middag på kroen blev vundet af Marie Pelle, den tredje præmie der bestod af vin fra
Beboerforeningen løb Ernst Andersen hjem med.
Den 2. august blev Pålidelighedssejladsen i Strandbyen afviklet. De mange tilmeldte
kunne glæde sig over det flotte varme vejr med en stille brise. Party teltet kom rigtig
til sin ret, hvor man kunne sidde i skyggen. Det kom på tale, at hvis vejret var
tilsvarende næste år, kunne man henlægge spisningen til Strandbyen. Der kunne være
mulighed for at låne et telt af Ommel Boldklub, hvis der var brug for et mere. I år
spiste vi i Beboerhuset, hvor 50 personer var mødt op, nogle havde selv mad med
andre fik leveret det fra Ommel Kro. Festen varede traditionen tro til et godt stykke
ud på natten.

Lørdag den 23. august blev der afholdt loppemarked i huset, hvor der var mange fine
effekter. Det var ellers spændende at opgøre, hvad man havde indsamlet, hvor man
først foretog indsamlingen den uge, hvor marked blev holdt. Det gik godt, der var
meget at sælge. Udenfor var der et mægtigt møbelmarked med mange flotte møbler,
der stort set blev udsolgt. Der kunne købes kaffe og vafler samt øl og vand, som blev
serveret i partyteltet. Man havde rigtig glæde af det nye køkken.
Lørdag den 27. september var der Fællesspisning, hvor man havde fået Hong Chow
Thomsen til at lave maden, man tror også, at det var det, der fik så mange til at
komme. Der var 42 tilmeldte til spisningen, dertil skal man så regne bestyrelsen.
Bestyrelsen er blevet opfordret til at gentage arrangementet en anden gang.
Søndag den 26. oktober blev der afholdt det traditionsrige Roelygteoptog. Vejret var i
sit gode hjørne, stille og fint. I år var der 6, der havde ønsket besøg af
roelygteoptoget. Der var knapt 40 deltagere, og glædeligt var der enkelte nye med.
Det var dejligt at se nye tilflyttere også deltog i arrangementet. Bagefter var der boller
og varm kakao i Beboerhuset.

53

Lørdag den 22. november var der arrangeret udflugt til juleudstilling i Tivoli. Det der
var meget overraskende, var den store tilslutning til turen. Man havde regnet med
knapt at fylde 1 bus, men med 73 tilmeldte blev det så til 2 busser, der skulle af sted.
Man tog med Ærøskøbingsfærgen til Svendborg, hvor busserne ventede. Turen var
god på trods af, at det var diset, regnfuldt og koldt. De tilmeldte havde kun rosende
ord til arrangementet. På vejen hjem kom der forslag om, at man måske næste år
kunne tage til Den Gamle By i Århus.
Der blev afholdt Julemarked, hvor rigtig mange mødte op. Der var så mange, at man
måtte sætte partyteltet op foran huset. Mange var mange besøgende også i år. Det var
en god og hyggelig dag, nøjagtig som det plejede. Det var rigtig fint med teltet uden
for.
I pakkespillet deltog der rigtig mange, det blev til ca. 50 deltagere. Mange havde
medbragt mere end en pakke, hvilket betød at spillet trak i langdrag. Vi blev først
færdige kl. 23.30. Man opfordrede deltagerne til kun at bringe én pakke med det
kommende år.
Den 27. december blev der afholdt den traditionelle juletræsfest. Man havde fået
henvendelse fra kirken, om at de gerne ville have et samarbejde med
Beboerforeningen med nogle af foreningens arrangementer. Derfor havde man en
aftale med sognepræst Sofie Seidelin om at fortælle juleevangeliet for børnene. Det
gjorde hun virkelig godt. Der var mange både store og små børn, der deltog.
Julemanden kiggede forbi, og naturligvis medbragte han godteposer, der gjorde stor
lykke hos alle børnene. Det blev en rigtig god eftermiddag.
Året 2004
Traditionen tro blev der afholdt torskespisning, og det blev så den 31. januar. Det gik
strygende med tilmeldinger, og man nåede op på 70 tilmeldte gæster, der havde
glædet sig til denne aften, der var sågar en lille venteliste. Desværre oplevede man, at
mange meldte afbud de sidste dage før torskespisningen, hvilket var lidt kedeligt. Det
betød, at deltagerantallet blev i tresserne. Det resulterede i at bestyrelsen besluttede,
at man næste år skulle købe billetter forud, så de der ikke kunne deltage måtte så selv
komme af med billetterne, hvis man var forhindret i at deltage. Kim leverede
musikken (sponsoreret) og Hans Erik Stærke leverede torsken (også sponsoreret).
Vurderingen var stor ros fra deltagerne, og efter spisningen blev der danset lystigt til
langt ud på natten. Man prøvede med suppe fra Ommel Kro som natmad, men det var
ingen succes. Så det kommende år ville man prøve med smørrebrød igen.
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Fastelavnsfester løb af stablen den 23. marts, hvor deltagelsen var flot. Der var 53
børn og 26 voksne der deltog, men der var heller ikke plads til flere. Der kom så
mange, at man måtte til købmanden efter mere slik. Det blev svært at vælge, hvem
der skulle præmieres, så flotte og fantasifulde var de udklædte. Men valget
kattekongen blev Mathias Groth Andersen og kattedronningen blev Trine Groth
Andersen. Den flotteste udklædte blev ”Tigerdyret” der tilfaldt Arthur. Den mest
fantasifulde var en udklædt som en ”Pakke”, og det blev Cecilie. Den mest
skræmmende var udklædt som et ”Skellet”. Det blev igen en herlig dag for deltagerne
og ikke mindst for bestyrelsen, som var glade over den massive deltagelse.
Årets generalforsamling blev afholdt den 29. marts, hvor 9 deltagere var til stede
dertil naturligvis bestyrelsen, og det var maget flot, det kunne være Ærøpandekagerne
der lokkede.
Formanden aflagde en beretning, og kassereren fremlagde regnskabet. Der var ikke
indkommet nogen skriftlige forslag. Bestyrelsen fremlagde et forslag, der bestod i at
hæve kontingentet til 80,- kr.. Det blev vedtaget.
På valg var Karin Mikkelsen og Dorete Landro, begge modtog genvalg. Antje Hinch
udtrådte af bestyrelsen og Per Helmann blev indvalgt for et år.
Suppleanterne Britta Møller og Bodil Stou Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev
Ole Nygaard Hansen og Mette Epstein.
Som revisorer blev Michael Andersen og Svend Jørgen Madsen valgt med Jørgen
Fabricius som suppleant.
Som et nyt indfald havde man besluttet sig til at lave ”Stjerne for aften” den 17. april,
en aften der blev ud over det sædvanlige. Det blev skønnet, at der var ca. 100 tilskuer
i alt. Det var presset men sjovt og med en utrolig stemning. Aktørerne var modige
ved at stille op overfor de mange tilhørere. Aktører og sangere var følgende:
Britta Rasmussen og Inge Vestergaard med ”Fut i fejemøget”,
Inger Hansen med ” Crying Tine”,
Preben Boye Jørgensen med ”An Marie, jeg vil hjem”
Karsten Landro med en sang fra de Småborgerlige
Mette Lage og Svend Erik Svane med ”Basin Street Blues”
Peder Arne Christiansen med ”Manden fra dybet”
Laurits Almlund med ” Når vi forlader Frihavnen”
Mona Hansen præsenterede flot numrene og holdt styr på rækkefølgen af
optrædende.
Kim Groth Andersen levede den iørefaldende, flotte musik til de optrædende.
Man blev enige om, at det fortjente en gentagelse næste år.
Den 5. maj blev der arrangeret en tur til Ommelshoved, som var guidet af Dion
Abrahamsen. Der var desværre kun 10 deltagere, men man havde det dejligt og det
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var en god tur. Dion Abrahamsen fortalte om de mange planter, der voksede på
stedet. Deltagerne smagte på de forskelle vækster, hvilket var en oplevelse. . Han
fortalte desuden om den mange forsteninger, man kan finde på dette sted. Der ligger
mange flinteting gemt på Ommelshoved. Heldet var med deltagerne, det holdt nemlig
op med at regne, da deltagerne nåede der ud kl. 19.
Det årlige Pinsemarked blev afholdt den 29. maj. Markedet lignede de tidligere års
marked med boder, tombola loppemarked m.m.. Man var meget heldig med godt vejr,
og det blev en god dag. Der var ikke så mange på pladsen som i tidligere år.
”Morgenstjernen” underholdt på pladsen, men de var dyre at have til at spille, så det
ville bestyrelsen tale om, hvordan det skal foregå de kommende år.
Den 6. juni blev der afholdt familieorienteringsløb. Beboerforeningen havde planlagt
løbet sammen med sognekirken. Der var 30 deltagende børn og voksne. De var delt
ind i hold, der skulle finde de forskellige poster fordelt rundt om i Ommel. Tiden var
lidt kort, så det lagde man bag ørene. Løbet foregik på cykel og efter løbet vendte
man tilbage til Ommel Kirke, hvor der blev afholdt en kort familiegudstjeneste.
Anders Hauge havde lavet et kirkeløb med forskellige opgaver. Der blev afsluttet
med fællesspisning i Beboerhuset. Maden blev betalt af kirken. Det var vældig
hyggeligt.
Noget nyt i arrangement rækken var ”Ommel By Night”, der fandt sted den 30. juli,
hvor Ommel Nærbutik havde rettet henvendelse til Beboerforeningen, om de ville
deltage i denne markering af, at Ommel ville være med på noderne, hvilket man
naturligvis sagde ja til. Man havde bl.a. en konkurrence om ”Gæt en Lort”, som en
kreativ havde fundet frem til. Det bestod i, at der blev solgt felter tegnet på vejen med
numre fra 1-100. Den der gættede rigtig, hvor hønen havde lagt en lort, vandt et
gavekort til Ommel Nærbutik. Man mente nok, der kunne have været flere mennesker
på pladsen. Der er på denne årstids en række af fester bl.a. sommerfester. Måske var
folk blevet ”mætte” af festligheder i juli.
Den 1. august var dagen med en markant begivenhed, idet et kirkeskib var foræret til
Ommel kirke lavet af Heinz Kisby for mange år siden, og et meget smukt eksemplar
af en jagt. Initiativet til denne højtid og opsætningen var taget af Ejnar Vestergaard,
sognepræst Sophie Seidein og provst Anders Hauge. Marstal Søfartsmuseum havde
også en stor finger med i spillet, idet man der havde istandgjort selve jagten og gjort
skibet klar til ophængning. En prosession var samlet på pladsen foran Spar
købmanden. Jagten skulle herfra føres til Ommel kirke, hvor Beboerforeningen havde
sat et telt op til det efterfølgende traktement.
I prosessionen til kirken gik fanebærer fra Marstal Skipperforening Marstal
Skipperforeningen forrest sammen med lederen af Marstal Søfartsmuseum, Erik B.
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Kromann, efterfulgt af Kim G. Andersen med sin harmonika og Tomme Kristensen
med sin guitar. 4 konfirmand med passende påklædning bar jagten på et åg, hvilket
var smukt.

Kirkeskibet bliver i procession ført til Ommel Kirke.

Et stort følge fulgte kirkeskibet den sidste vej til sin fremtidige ankerplads.
Efter ophængningen, der blev foretaget af en tidligere ommelsbo Tommy Kristensen,
var der gudstjeneste, hvorefter menighedsrådet bød på et traktement i teltet opstillet
af Beboerforeningen. Det blev til en festlig og højtidelig dag for Ommel.
Kirkegængere kan nyde godt af synet af jagten, medens de lytter til prædiken.
Den 7.august blev den årlige Pålidelighedssejlads afholdt i Strandbyen. Mange både
var tilmeldt, det blev til i alt ca. 46 maget forskellige fartøjer. En eftermiddag med liv
og glade dage i en flagpyntet Strandby. Vejret og sejladsen havde tiltrukket mange
tilskuere. Arrangementet var tilrettelagt af Strandbyens Havne- og Broforening og
Beboerforeningen, hvor Beboerforeningen tog sig af det landbaserede.
Beboerforeningen lånte 2 partytelte til de festligheder, der skulle foregå om aftnen
med bl. a. fællesspisning med medbragt mad eller platter fra Ommel Kro. Der blev
solgt lotteri. En virkelig god stemning herskede i teltene. Der blev afholdt
konkurrence om hvor mange kilo ål, der var i en balje. Hvem der var vinder, melder
historien ikke noget om.
Den 8. oktober var der fællesspisning, og gæstekokken var Per Holst fra Vesterskov
og hans svoger fra Nagos. De lavede en fantastisk middag, der smagte godt.
Middagen bestod af noget ost og brød, og til hovedret var der kartoffel både bagt i
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ovn, så en gryderet med muslingeskaller i. Der var 55 der deltog, der kun havde
rosende ord om retterne. De glædede sig til næste gang.
Den 31. oktober var der Roelygteoptog, hvor man havde lånt kirken, da Beboerhuset
var lejet ud. Så optoget skete i samarbejde med Kirken. Optoget startede ved Ommel
Nærbutik med rigtig mange deltagere. Der mødte ca. 60 børn og voksne op til
optoget. Derefter gik optoget til de steder, hvor man havde ønsket besøg, det blev til
5 steder. Efter besøgene var aflagt gik optoget tilbage til kirken, hvor roelygterne blev
stillet uden for. Der blev afholdt børnegudstjeneste , der startede med, at mini
konfirmanderne bar lys ind i kirken, hvilket var meget flot. Kirken var fyldt. Efter
gudstjenesten var der kaffe og småkager til de voksne og sodavand og pølsehorn til
børnene. Efter dette sluttede det. De fleste syntes. Det havde været en god aften, men
man måtte ikke give køb på for mange af Beboerforeningens traditioner. Næste år
ville man tage op, om man vender tilbage til det vi plejer.
Den 20. november var der arrangeret en udflugt til Den Gamle By i Århus. Det blev
besluttet at lave turen i samarbejde med Nyborg Rejser. Der blev kun én bus. Der var
50 tilmeldte, så det passede. Det var en god tur, hvor man var i Den Gamle By først,
og senere besøgte vi et storcenter inde i Århus. Inden man kørte hjem var der
spisning på Restaurant Ejner Bavnehøj, før man rettede kursen med Fyn og senere
mod Ærø. Man ankom til Ærøskøbing kl. 23.45.
Julemarked åbnede kl. 13 den 27. november. Tiden var nu inde til at afholde det
traditionelle julemarked, Hvor 11 stande stod parat, de 8 var indendørs og 3
udendørs. Der var sat telt op igen. Det var hyggeligt pyntet med lyskæder.
Åbningstiden var rykket lidt frem, da det på denne årstid bliver hurtig mørkt. Det
kunne man se, at det ikke gjorde noget. Der var mange besøgende, og der blev solgt
en del gløgg og æbleskiver med svesker.
Den 5. december blev der holdt en Pakkefest som årets næstsidste arrangement. Man
havde skrevet og meddelt, at man kun skulle medbringe én pakke. Det vides ikke om
det havde afholdt nogen fra at deltage, men tilslutningen var ikke stor som tidligere.
Der var mellem 25 og 30 deltagere. Mange havde misforstået foreningens seddel,
hvor de troede, at man også kunne vinde en gave, hvilket ikke var tilfældet. Dog, vi
havde en hyggelig aften.
Den 27. december var man kommet til årets sidste arrangement, den traditionelle
julefest, hvor der deltog ca. 40 børn og voksne. Julemanden kom med godteposer.
Der blev sunget nogle salmer og julesange og danset om juletræet.
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Året 2005
Naturligvis startede året med torskespisning, der foregik den 29. januar. Det er som
sædvanlig indledningen til det nye år og altid et godt grundlag at starte året på. I år
skulle man holde indvielsen af de nye borde. Beboerforeningen havde fået skænket
25.000 kr. fra Carlsberg mindelegat til indkøb af bordene. Der var 78 deltagere inkl.
Bestyrelsen, det var en gevaldig flot deltagelse, det er et populært arrangement. Det
var også første gang, der var så mange med til denne flotte og gode aften, og det gik
rigtig fint. Som sædvanlig blev maden rost i høje toner, og alle sagde at den var varm
og god.
Kim Groth Andersen spillede igen på sin harmonika. Som de andre år havde han
sponsoreret den. Hans Erik Stærke som i de andre år havde sponsorerede torsken.
Begge 2 glædede gæsterne med deres respektive gaver. Man overvejer om prisen på
spisningen ikke skal sættes op, da Kim og Hans Erik gav udtryk for, at deres gaver
blev givet, for at foreningen kunne tjene nogle penge på arrangementet.
Til næste år bliver der ingen natmad, da der kun var 5-7 deltagere, der ud over
bestyrelsen indtog maden.
I år havde man ingen til at hjælpe med opvasken, i stedet havde man indkaldt
suppleanter og bestyrelsens mænd/koner til serveringen og opvasken. Det gik ganske
godt på den måde. Mange var slet ikke til at jage hjem, så den foregik til hen
morgenen, det var nøjagtig som det plejer i de foregående år. Dansen gik lystig

Ja, dansen går lystigt

I år havde Beboerforeningen solgt billetter til de, der ville deltage. Hvis man ikke
kunne komme, måtte de enkelte komme af med billetterne. Det fungerede godt og
alle billetter blev solgt på ganske få dage.
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Fastelavnsfesten løb af stablen den 7. februar. Der var god tilslutning med 31 børn og
18 voksne til denne festlighed med de mange flotte udklædninger, så det var svært at
finde frem til vinderne.
Kattekongen blev Jens (Merete Groths søn)
Kattedronning blev Randi Hansen
Af de udklædte blev følgende valgt i de forskellige kategorier:
Den smukkeste/ flotteste: En ”Prinsesse” som var Anne Frida Kieler
Den mest fantasifulde: En ”Edderkop” som var Christoffer Volmer
Den sjoveste: ”Anders Fogh Rasmussen” som var Mathias Groth Andersen
Det var en rigtig festlig dag for alle, hvor smilet var på alles læber.
Noget nyt i arrangementsrækken var ”Ommel By Night”, der fandt sted den 30. juli,
hvor Ommel Nærbutik havde rettet henvendelse til beboerforeningen, om de ville
deltage i dette arrangement, hvad man naturligvis sagde ja til.
Generalforsamling blev afholdt den 1. marts, hvor der kun var 7 deltagere ud over
bestyrelsen. Dirigenten blev valgt, og det var som i de foregående år Ole W.
Pedersen.
Formanden John Pedersen aflagde beretning og Gitte Hansen gennemgik og
fremlagde foreningens regnskab. Begge beretninger blev godkendt uden
kommentarer. Der var forslag fra bestyrelsen, om at kontingentet fortsat skulle
uændret være 80,- kr. pr. husstand.
Derefter blev der valg til bestyrelsen.
På valg var:
John Pedersen, Per Helmann, Arne Jacobsen som modtog genvalg. Gitte Hansen
modtog ikke genvalg, og da var 2 opstillede til posten, blev det afgjort ved
lodtrækning. De 2 opstillede var Helle Hansen og Bo Veinø.
Bo Veinø blev valgt.
Suppleanterne var begge på valg. Ole Nygaard blev genvalgt. Helle Hansen blev
desuden valgt som suppleant.
Bestyrelsen afholdt konstituerende møde den 6. marts. Postene blev besat på følgende
måde:
Formand: John Pedersen
Kasserer: Tove Jørgensen
Sekretær: Karin Mikkelsen
Udlån af hus: Dorete Landro
Fondsansøger: Arne Jacobsen
Avis kontakt: Bo Veinø

60

Det undersøges hvilke priser andre tager for udlejning af borde og stole. Bestyrelsen
mener, at efter man har fået nye borde og stole måtte priserne sætter op. Bestyrelsen
besluttede at sætte el-priserne op, når den nye folder kommer. Prisen fremover vil
være 2,-kr. pr. Kwh.
Bestyrelsen besluttede, at der lukkes hele september for udlejning og brug af huset,
da gulvet, ventilator og endevæg skal bringes i orden.
Den 24. marts holdt Erik Jørs et foredrag om Bolivia. Han fortalte og viste billeder
fra sine mange rejser til Bolivia. Der kom 24 deltagere for at høre hans foredrag og
hans spændende fortælling. Det blev til en rigtig god aften, hvor mange stillede
spørgsmål.
Der holdt Pinsemarked lørdag den 14. maj i samarbejde med Ommel Kro og
købmanden. Markedet var lidt besøgt og kun ganske få havde en stand. Der skal ske
noget i den kommende år med flere og bedre tilbud, der kan trække folk til. Ellers vil
bestyrelsen overveje, om de skal fortsætte at bruge en hel dag på det.
Den 29. maj blev der afholdt familieorienteringsløb. Der var engageret et løb rundt i
Ommel med gode poster. Desværre var der kun 3 fremmødte, så løbet blev aflyst, og
i stedet gik vi i kirke med et efterfølgende kirkeløb. Der sluttede af med at spise i
Beboerhuset, her havde Menighedsrådet lavet maden, der bestod af spagetti med
kødsovs. Der var 25 til spisning.
Den 19. juni var der udflugt til Grenå og Ebeltoft. Der var tilmeldt 39 noget færre,
end man havde håbet på. Man kørte med Nyborg Rejser. Det blev til en fantastiks god
tur. Først gik turen til fregatten Jylland, der ligger i tørdok i Ebeltoft, hvor man fik
interessant rundvisning delt op i 2 hold med en levende historisk forklaring om
fregattens tilværelse og om livet ombord, da den var i aktiv tjeneste. Det var svært at
rive sig løs. Derefter kørte man til Grenå, hvor Kattegat Centret blev besøgt. Også der
var deltagernes interesse stor. En rigtig god eftermiddag, hvor vejret var med
deltagerne. På vejen hjem blev der spist middag på Restaurant Ejner Bavnehøj, der
kun åbner for busselskaber og fester. Det var virkelig god mad. Kl. 24 var deltagerne
hjemme igen godt trætte efter en lang dag og mange gode oplevelser. Alle var enige i
at det havde haft en god og interessant tur.
Lørdag den 25. juni var der loppemarked. Der var indsamlet meget til dette marked
endnu engang, der var både stort og småt. Det var godt besøgt. Da markedet var
afsluttet, kontaktede vi de, der står for Rumænien Indsamlingen, for at høre om de var
interesseret i noget af det, der blev tilovers. De fik meget, så det var godt man kunne
hjælpe der. Næste gang må de kontaktes igen.
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Pålidelighedssejladsen blev afviklet den 6.august som tidligere i et samarbejde
mellem Beboerforeningen og Strandbyens Havne- og Broforening. I år blev det
afviklet i øsende regnvejr, hvilket betød at man måtte afkorte banen. Om aftnen var
der fællesspisning med medbragte madkurve og platter fra Ommel Kro. Der blev
overrakt præmier fra sejladsen.
Fredag den 26. august var der planlagt en byvandring i Ommel, men da der om
søndagen den 28. blev afholdt Ø-havets dag med 3-4 byvandringer i Ommel, blev det
aflyst.
Den 28. var det så Ø-havets dag, hvor man var blevet kontaktet af Turistbureauet om
ville deltage i dagen. Man skulle så lave aktiviteter for børn og andre barnlige sjæle.
Bestyrelsen havde inddelt sig i 2 og 2, hvor man i 2 timer lavede passende aktiviteter.
Aktiviteterne bestod i slå til ærter, når de kom ud af et rør, bowling med
vandballoner, kuglekast til ringe. Der kom kun 2 børn der prøvede. Man kan så
konstatere at det ikke var noget tilløbsstykke. Bestyrelsen havde gudskelov selv børn,
der fik lov at prøve hele dagen. Man vil bestemt sige takke nej næste år, hvis
foreningen bliver spurgt, om man gerne ville deltage.
September havde huset lukke for aktiviteter og udlejning, idet man startede på den
store renovering. Gulvet blev gravet op og isoleret, derefter blev der lagt nyt trægulv.
Endevæggen blev isoleret, og der blev malet overalt. Der kom også nye fodpaneler.
Køkken og forgang blev malet. Det blev rigtigt flot.
Lørdag den 8. oktober var der fællesspisning. Huset var fyldt med forventningsfulde
gæster, som skulle smage de mange retter som kokken Per Holst havde lavet. Den på
en passende måde de nyrenoverede lokaler blev indviet. Der var en god stemning, og
man havde inviteret en journalist fra Fyns Amts Avis, der skrev en flot artikel.

Der falder altid en god vittighed af.
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Søndag den 30. oktober var der Roelygteoptog. 30 børn og voksne var mødt op. Man
havde kun 1 sted, der skulle besøges. Man havde planer om måske at finde flere
besøgssteder til det kommende år, så ikke traditionen helt uddør. Man ville så skrive
om det i bladet, der bliver delt rundt, hvad det hele går ud på.
I begyndelsen af november blev der afholdt medhjælperfest for den mange frivillige,
der hjulpet til under ombygningen. Det store stykke arbejde, der var blevet gjort, som
tidlige er omtalt med det nye gulv, og desuden med at male og efterfølgende
rengøring.
Der blev serveret sild, smørrebrød, frugtsalat, ost og frugt.
Den 19. november var der planlagt en juletur til Tivoli, men da der kun var 30
tilmeldte, blev det aflyst.
Lørdag den 26. november blev der afholdt Julemarked. Det blev til 8 stande tilmeldt.
Der var mange besøgende, og ejerne af standene var tilfredse, med hvad de havde
solgt. Det skal nævnes, at det var de besøgende også.
Søndag den 11.december blev der afholdt Pakkespil. Traditionen tro var der både
puljebanko og amerikansk lotteri. Der var indkøbt gevinster til det amerikanske
lotteri hos dem, der havde stande til julemarked. I pausen blev der solgt gløgg og
æbleskiver.
Som året sidste arrangement blev der den 27. december afholdt Juletræsfest. Der var
ca. 25 børn med forældre og bedsteforældre mødt op til denne festlige dag.
Julemanden kom forbi, da der blev danset om juletræet, og så var der godteposer til
alle børn. Der blev sunget julesalmer, hvor Kim G. Andersen spillede til på sin
harmonika. Der blev sandelig også leget julelege. En dejlig dag for alle deltagerne.
Året 2006:
Traditionen tro var årets første sammenkomst Torskespisning. Der var tilmeldt 60
deltagere. I år blev natmaden droppet og i stedet var der indkøbt nogle skinketærter,
som blev solgt i løbet af aftnen. I år var det et lidt ældre publikum, som deltog i
spisningen, hvilket betød at man gik hjem før midnat, men mange blev til et stykke
efter midnat. Det var en rigtig god aften, som det er sædvane hvert år. Maden var
god og meget vigtigt. Alt forløb godt i køkkenet.
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Der spises torsk og snakkes med torskesponsoren Hans Erik Stærke

Søndag den 5. februar blev der afholdt filmeftermiddag. Man havde fået Andy
Jørgensen sin film om den forrygende isvinter 1978/1979 på Ærø. Man havde regnet
med et deltagerantal på 40-50. Man blev overrasket over en tilslutning på 80 udover
bestyrelsen. Det var trangt med pladsen, men når vi rykkede sammen, var der plads til
os alle. Problemet var så, at der ikke var bagt kage nok, Så Tove Jørgensen måtte til
bageren efter Brød og kager. Det var et par virkelige hyggelige timer, det var rigtig
interessant at se filmen syntes alle.
Den 27. februar blev der afholdt den tilbagevendende Fastelavnsfest, hvor ca. 50 børn
og voksne var mødt op til tøndeslagning. Først slog vi katten af tønden, der i år var en
pap tønde til de mindre. I år var deltagerne delt op, således at de små op til
børnehaveklassen var på et hold, og resten på et andet hold. Det gik for begge hold
ret hurtigt at slå tønden ned.
Kattekongen blev for de mindre børn Thea og kattedronning blev Randi Hansen. Hos
de store var det Lasse Brammer, der blev kattekonge, og han valgte en dronning der
hed Line.
Blandt de udklædte børn blev følgende udtrukket:
Den smukkeste: Rosa Pelle
Den mest fantasifulde: Johan Andersen
Den sjoveste: Tobias Kristensen
Der blev serveret hjemmebagte boller og fastelavnsboller med varm kaffe og kakao.
Entreen var sat til 15,- kr.
Om aftnen var åbent hus for alle interesserede og naturligvis ”masker”. Den var
herligt, der kom 22 for at se masker. Der kom naturligvis også en del ”masker” 15
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stk. blev det til. De var udklædt som ”fugleinfluenza”, ”Brudeparret”, ”Russerne”,
”Diskodronning”, ”Flygtninge” og ”Fanger”.
1. præmien gik til: Ole og Per + børnene med fugleinfluenza
2. præmien gik til: Karsten Landro med børn som brudeparret og præsten
3. præmien gik til: Britta, Lotte og Søren som fangerne.
Efter forlydende skulle resten af aften have gået ret godt. De sidste holdt ud til kl.
4.30
Både Tøndeslagningen og maskeballet var annonceret i avisen.
Tirsdag den 14 marts blev der afholdt generalforsamling.
På valg var Tove Jørgensen, Dorete Landro og Karin Kristensen, desuden begge
suppleanterne Ole Nygaard Hansen og Helle Hansen. Der var mødt 6 deltagere ud
over bestyrelsen.
Ifølge vedtægterne blev der indledt med at vælge en dirigent, som var udpeget af
bestyrelsen.
Formanden aflagde beretning om året der var gået.
På vegne af Tove Jørgensen aflagde Preben Boye Jørgensen fremlagde regnskabet,
der blev godkendt af forsamlingen.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
Ved fastlæggelse af kontingent kom bestyrelsen med forslag om at forhøje fra 80,- kr.
til 100,- kr. pr. husstand. Forhøjelsen skal bruges til at varme huset op i
vinterhalvåret, så der er et minimum af varme på altid i den periode.
De siddende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der var på valg, blev alle
genvalgt.
Til revisorer valgtes Svend Jørgen Madsen og Michael Andersen og Jørgen Fabricius
blev valgt som suppleant. Under eventuelt blev følgende diskuteret: Hvordan får man
flere til at komme til generalforsamlingen? Man konkluderede, at medlemmerne
måtte være tilfredse med bestyrelsen og dens arbejde og ikke mindst dens initiativer.
Eller måske fordi man er bange, for eventuelt at blive valgt ind i bestyrelsen.
Foreningen har nu 260 husstande som medlemmer, hvilket må siges at være meget
flot.
Man skulle huske ved næste års generalforsamling at få ændret § 3 og § 12 i de
gældende vedtægter, der er revideret og trykt i 2002.
Den 1. juni var der planlagt en by tur med Dion Abrahamsen, da denne var syg
overtog Henry Lovdall Kromann turen. Han fortalte om Ommel helt fra
bondestenalderen og dens første stedbetegnelse, hvor den hed Am Holte, datiden
tyske hvilket betød ”Ved Skoven”. Første gang den blev nævnt var i ca. 1114, og
registeret som i ca. 1448 som bysamfund. Han gennemgik udviklingen op gennem
tiderne, hvordan byen udviklede sig og bøndergårdene flyttede ud. Om skolernes
udvikling og lidt om søfarten, der var stærkt medvirkende til Ommels udvikling og
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rigdom. Der gamle kendte historie om smuglerne i Ommel var også med i
beretningen. Desværre var vejret ikke lovende, så de medbragte madpakker blev spist
i Beboerhuset. Der var flot tilslutning til arrangementet.
I Juni var der arrangeret tur til festspillet på Søbygård. Der var 3 biler af sted og det
var en hyggelig aften.
Lørdag den 5. august kl. 14 var der Pålidelighedsejlads i Strandbyen. 35 både havde
meldt sig til sejladsen. Beboerforeningen havde en bod på havnen, hvor der blev solgt
øl, sodavand, kaffe og Ærøpandekager (der oprindelig hed tykke pandekager eller
”Levtens parnkager”), som Solvej Pedersen og Tove Jørgensen havde bagt. Om
aftnen var der fællesspisning i Beboerhuset, dels fordi man var usikker på om vejret
kunne holde, men også fordi der var utrolig mange hvepse i luften. Der kom rigtig
mange til spisning, og det blev en rigtig hyggelig aften.
Den 19. og 20. august havde man arrangeret en ”Oplevelses tur”. Man måtte man
desværre aflyse den. Der var mange gode ideer i arrangementet. Så det ville man
prøve en anden gang.
Lørdag den 9. september var der loppemarked, hvor der var utrolig mange ting og
sager til loppemarked. Det tog op til en lille uge at sortere det og sætte det op. Da
dagen oprandt, var det som i de andre år, folk stod i kø ca. en ½ time før. Tænk hvis
de kunne gør et kup foran alle andre. Det blev til en god omsætning, og folk nød de
nybagte vafler og en kop friskbrygget kaffe i teltet, der var sat op foran Beboerhuset.
En god dag blev det til, og samtidig gav det en god fortjeneste.
Den 23. september var der fællesspisning, der var lagt op til en afrikansk aften, hvor
maden var fantastisk tilberedt af kokken Per Holst. Den var en forandring fra den
daglige hjemlige menu. Menuen bestod af retter fra Nord Afrika. Det var en super
delikat mad. Alle deltagerne roste maden. Igen var der god tilslutning til
arrangementet.
I oktober skulle der have været et foredrag med rejsefortælling og lysbilleder fortalt
af Birgit og Hans Lind, men det blev udsat til foråret 2007.
Søndag den 29. oktober var der traditionen tro roelygteoptog gennem Ommel. Ca. 20
børn havde hentet roer hos Dorete Landro. Som noget nyt havde man skrevet lidt om
roelygteoptoget på beboerforeningens sedler, der var sendt rundt. Der var beskrevet,
hvad optoget gik ud på, hvis man vælger at få besøg af optaget. Modtagerne af
sedlerne blev opfordret til at melde sig til det kommende år. Efter rundturen sluttede
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man af i med boller og varm kakao. Det blev en hyggelig aften for alle, hvor der til
optoget og efterfølgende hyggeaften deltog ca. 40 personer.
Søndag den 12. november kom Inge Lise og Erik B. Kromann og fortalte og viste en
film de havde optaget af den interessante og mange måneders tur med m/s Anne
Boye til Falklandsøerne og Syd Amerika, der var spækket med spændende
oplevelser. Der var desværre kun 17 tilhører ud over bestyrelsen.
Lørdag den 25. november blev der holdt det årlige tilbagevendende Julemarked. Der
var mange flotte stande hvor juleriet blev præsenteret, og mulighed for at købe det
udstillede med hjem og pynte op med under hjemlige forhold. Der var rigtig mange,
der lagde vejen forbi. Alle fik en fornøjelig eftermiddag, og en masse blev slæbt
hjem. Man fik mulighed for at købe Kirsten Rasmussens hjemmegjorte æbleskiver,
som folk var helt vilde med, dertil kom et godt glas gløgg. Æbleskiverne blev helt
udsolgt naturligvis. Der er et arrangement, der trækker folk til huse.
Den 3. december var der det store pakkespil et tilbagevendende arrangement. Man
var færdig i god tid, idet man havde lavet det sådan, at man kun måtte medbringe én
pakke, for ellers kunne det godt vare hele aftnen. Der kom mange mennesker og alle
støtte foreningen med at købe amerikansk lotteri og puljebanko. Der var også
mulighed for at købe lidt godt til ganen.
Onsdag den 27. december sluttede man årets arrangementer af med den traditionelle
juletræsfest. Der kom ca. 20 børn med forældre og bedsteforældre, men man havde
håbet på en lidt større tilslutning. Der kan være mange grunde til den lave deltagelse,
enten at børnene ikke gider, ellers også at forældrene ikke har den store lyst til at
deltage. Muligheden for at forældre er begyndt arbejdet efter jul, er naturligvis også
en mulighed. Men igen i år kiggede julemanden forbi, hvor han sang de gode
julesange med børnene, inden han delte de populære godteposer ud. Der blev leget
sanglege med ledsagende musik af hof musikanten Kim Groth Andersen.
Året 2007:
Som årets første arrangement blev der afholdt fastelavnsfest mandag den 19. februar.
Det havde tiltrukket troligt mange deltagere. Der var 90 betalende deltagere, hvoraf
de 42 var børn. Man havde 2 tønder én af pap til de mindste og så havde Annelise
Kæmpegaard fra Keramikgården sponsoreret tønden til de store børn. Efter
tøndeslagningen var der varm og kold kakao samt Dorete Landro’s hjemmebagte
fastelavnsboller og almindelige boller. Man måtte oven i købet til købmanden efter
lidt mere brød og slik. Inden man startede spisningen, blev kattekongerne og
kattedronningerne fundet, hver af disse fik en lille gave. Derefter blev der uddelt
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gaver til den sjoveste, den smukkeste og den mest fantasifulde, hvilket var en svær
opgave blandt de mange udklædningsmæssige påhit.
Året måske største hit er vel nok torskespisningen, der blev afviklet lørdag den 24.
februar. Hans Erik Stærke havde som sædvanlig sponsoreret torsken, der var
veltillavet varm og fast i kødet. Der var det rigtige tilbehør som sig hør og bør til
torsk. Kim Groth Andersen var på pletten igen og lod sin liflige musik strømme ud
blandt det spisende publikum. Efter at bordene var ryddet, blev der spillet til dans i de
rigtige rytmer stadigvæk af Kims én mand orkester. Stemningen var høj, og man fik
talt rigtig meget sammen. Man kan forstå, at den blev ud på de små timer, inden man
kunne rydde op.

I muntert lag ved torskespisningen

I
Mandag den 12. marts blev der afholdt generalforsamling, Der var 10 tilstede udover
bestyrelsen. Det var dog flere end der plejer og ganske godt, men man kunne godt
ønske, at der var flere der mødte op til en sådan betydningsfuld aften og være med til
at lægge kursen i det kommende år for foreningen.
Pkt. 1: På dagorden var valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog Flemming
Andersen, hvilket blev vedtaget.
Pkt. 2: Formandsberetning: Formandens beretning var fyldig om året, der var gået.
Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kassereren Tove Jørgensen havde allieret
sig med Preben Boye Jørgensen, der fremlagde regnskabet. Det var et flot regnskab,
man kunne fremvise. Der havde været en omsætning på 101.000,- kr., der gav et
samlet overskud på knap 52.000,- kr.. Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag, men
bestyrelsen havde 2.
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a) Prisen på udlån af huset skulle stige fra 700 kr. + forbrug til 1000 kr. inkl.
forbrug + renovation.
b) Der blev fremlagt forslag om at ændre foreningens navn fra Ommel & Omegns
Ny Beboerforening til Ommel Beboerforening. Det blev vedtaget, om det kan
lade sig gøre at ændre navnet, idet foreningen tidligere har heddet Ommel
Beboerforening. Hvis det kan lade sig praktiseres, så vil det blive stillet som
forslag ved generalforsamlingen i det kommende år.
Pkt.5: Fastlæggelse af kommende års kontingent:
Bestyrelsen mener ikke der skal være en kontingents forhøjelse, da man lod
kontingentet stige ret kraftigt sidste år.
a) Kirsten Skov foreslog en stigning på 10 kr. f.eks. de næste år, og så lave en
slag fond i tilfælde af, at foreningen for mulighed for at bygge til. Man blev
enig om, at ideen var god, men bestyrelsen mente, at man først skal have købt
jorden bag Beboerhuset, før der kan komme på tale at lave en ”Fond” til
byggeriet.
c) Kontingentet fortsætter uændret med 100 kr. pr. husstand.
Pkt.6: Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter:
På valg er:
John Pedersen
genvalgt
Arne Jacobsen
genvalgt
Per Helmann
genvalgt
Valg af nyt bestyrelsesmedlem:
Preben Skov, Marstalsvejen 45
Suppleanter: Helle Hansen, genvalgt og Kirsten Skov, nyvalgt.
Pkt.7: Valg af revisorer + revisorsuppleant:
Svend Jørgen Madsen
genvalgt
Michael Andersen
genvalgt
Jørgen Fabricius
genvalgt
Pkt.8: Eventuelt:
a) Der blev talt om, hvordan der kan skaffes kontakt til ejeren ad jorden bag
Beboerhuset. Man vil gerne købe jorden og så bygge til med toiletter og
garderobe.
b) Forslag om: Ved tilbygning kan der sælges ”anparter” / ”gavebeviser”
et beløb, som kan henlægges i et ”Fond”, til man har penge nok til at
starte byggeprojektet.

Ved et følgende møde konstituerede bestyrelsen sig således:
John Petersen, formand
Tove Jørgensen, kasserer
Karin Kristensen, sekretær
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Priser for ydelser:
Medlemskontingent 100 kr. pr husstand
(Halv pris efter nytår hvis man vil melde sig ind, inden der kommer girokort rundt igen.)

Leje af hus 1000 kr. alt inkl.
( Leje, el, renovation, vand. Gældende fra 1. maj 2007)

Børnefødselsdage m.m. 400 kr. alt inkl.
Depositum ved ungdomsfester 1000 kr.
Madklub 200 kr. pr. gang alt inkl.
Danseklub 150 kr. pr. gang alt inkl.
Bestyrelsen datosatte årets og lidt af 2008´s kommende aktiviteter, og en fordeling af
arbejdsopgaver blev fastlagt.
Søndag den 29. april kl. 15.00: Birgit og Hans Christensen kom på forårets varmeste
dag og fortalte om deres fantastiske tur med tog gennem Rusland og til Tibet. Man
havde været optimistiske at dække borde til ca. 25 deltagere. Tove Jørgensen havde
bagt lækre Ærøpandekager ( (tykke pandekager eller ”levtens parnker”) med
stikkelbærkompot. Birgit og Hans mente vi havde været meget optimistiske; men der
mødte 17 til foredraget. Det var meget spændende og underholdende at høre om deres
oplevelser.
Der var børneloppemarked den 19. maj, men da der kun var 2 tilmeldte, blev man
nød til at aflyse det.
Der var arrangeret udflugt til Legoland den 9. juni. Endnu var det lykkedes at
arrangere en tur af øen. Der var 37 tilmeldte. Det var en meget varm dag, hvor
temperaturen nærmede sig 30 grader. Man var ikke de eneste, der havde taget den
beslutning om at besøge Legoland. Der var lange køer ved alle forlystelser, og de
fleste steder måtte man vente ca. en ½ time. Det var et blandet selskab, der tog af
sted, der var børnefamilier og alle børn kom gratis ind, da der havde været fribilletter
i Anders And bladet 14 dage før, man skulle af sted. Turen var vellykket, og alt gik
som det skulle. Man kørte i en super dobbeltdækker bus. Den var børnene vilde med.
Det blev igen til en herlig dag for alle deltagerne.
Lørdag den 4. august blev der afholdt Pålidelighedssejlads i Strandbyen. Endnu
engang lyd startskuddet for de ca. 30 deltagende både. Vejret kunne ikke meget bedre
og alle mødte op med kamplyst, det gjaldt mest dem på vandet, men også tilskuerne
på havnen fulgte sejladsen kampivrigt. Beboerforeningen havde sat teltet op i havnen,
hvorfra der blev solgt kaffe og Ærø pandekager, der var bagt af Solvej Pedersen og
Tove Jørgensen. Desuden blev der solgt kolde øl og sodavand.
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Aftnens spisning og præmieuddeling foregik i Beboerhuset. Der var kun 4 fra
bestyrelsen til at betjene de 40 deltagere, hvilket var lidt få. Det blev en hyggelig
aften. Man bemærkede at næste års sejlads kommer til at ligge i børnenes
sommerferie, hvilket godt kan være et problem.
Lørdag den 29. september var eksotisk fællesspisning, og igen var det kokken Per
Holst fra Kongegade 34, der tilberedte de spændende retter fra Caribien. Det var en
udsøgt fornøjelse for tungen at indtage den flere retters menu. Der var lidt for enhver
smag. Det blev en hyggelig aften med 65 gæster og endda flere på venteliste.
Prisen var 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn
Søndag den 28. oktober begyndte Roelygte optoget kl. 18.00, som traditionen tro gik
gennem Ommel. Der deltog ca. 15 børn, der havde hentet roer hos Dorete Landro.
Sidste år havde der været 7 steder, der meldte sig for at modtage besøg, og formanden
John Petersen havde måttet sige nej til et par stykker. Helt anderledes blev det i år da
kun 2 steder havde meldt sig. Det var hos Ulla og Keld Jensen på Kærvej og Lotte og
Benny Petersen på Kirkevejen. Da man syntes, at det var for få steder, fik man Kurt
Kristensen, Hovedgaden til at åbne for optoget. Han delte chokolade ud sponsoreret
af Margrethe Landro. Efter rundturen i Ommel sluttede man af i Beboerhuset med
varm kakao og boller. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor ca. 35 deltog i optoget.
Lørdag den 24. november kl. 13.30-16.00 var der det tilbagevendende julemarked.
Igen med flotte og spændende ting til at pynte op med og smage på i juletiden. Der
var julekager i lange baner, dekorationer, kranse, nisser, hjerter, stjerner, ny røgede
ål, frugt og meget, meget mere. Der var rigtig mange, der besøgte julemarkedet, og
det til trods for, at der var julemarkeder mange andre steder på Ærø denne dag. Inde i
huset var der 6 stande. Der blev solgt megen gløgg og æbleskiver med svesker.
Udenfor i teltet stod der tre stande blandt andet Hans Erik Stærke med frisk røgede ål.
Alle ejere af stande meddelte om godt salg. Det blev igen en rigtig god dag, som skal
gentages næste år.

En smuk dekorativ stand.
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Søndag den 2. december var der kl. 19.30 arrangeret Pakkespil. Det trak 25
spillelystne til. Der var bankospil om de medbragte gaver sponsoreret af, de der
havde stande til julemarkedet og amerikansk lotteri med gaver. Det blev igen en
hyggelig aften og man talte om at forsøge flytte det til om eftermiddagen det
kommende år, både for børnenes og forældrenes skyld. Der vil måske så komme
flere……
Årets sidste arrangement blev afholdt torsdag den 27. december kl. 14.00. Der var
meget stor tilslutning med 32 børn og 43 voksne, dertil kom bestyrelsen. De mange
deltagere skyldes måske, at det var den eneste juletræsfest, som blev holdt i Marstal
og omegn. Man startede med at danse om juletræet, og efter et par julesalmer mødte
julemanden (som var Flemming Andersen). Derefter blev der sunget ” på loftet sidder
nissen med sin julegrød ”. Så var der godteposer til alle børnene, og senere var der
sanglege for alle. Kim Groth Andersen spillede lifligt på sin harmonika. Det blev en
hyggelig dag for alle generationer i familien. Denne gang havde man fået besøg af
sognets nye præst Lars Peter Kristiansen, der læste historie om Pippi Langstrømpe,
der inviterede til juleplyndringsfest.
Det kostede 20 kr. per person at deltage, det var inkl. gløgg, æbleskiver, godtepose,
sodavand m.m
Året 2008:
Den 4. februar var der fastelavnsfest. En festlighed som både børn og voksne glædede
sig. Børnenes fantasifulde udklædning er altid på toppen. Både forældre har
mobiliseret deres mest kreative evner for at deres barn eller børn kan blive kattekonge
eller – dronning eller den sjoveste eller den mest fantasifulde. Der var sandelig gjort
et stort stykke arbejde og forhåbningerne gik måske i opfyldelse.
Den 9. februar kom så torskespisningen, som mange havde set et hen til, og hvor man
igen skulle have en dejlig aften med god mad og i dejlige omgivelser. Med god musik
dirigeret og udført af Kim G. Andersens formidable ét mandsorkester. Hans Erik
Stærke havde igen sponsoreret den dejlige torsk, der blev serveret efter alle kunstens
regler efter gammel ærøsk opskrift. En dejlig afdæmpet musik under spisningen, men
til gengæld en herlig dansemusik til kaffen og de efterfølgende drinks. Munterhed
prægede aftnen, hvor snakken gik. Det blev sent inden man kunne bryde op. Alle gik
hjem med velvære efter en dejlig aften.

72

Epilog
Så kom året 2008. hvor beboerforeningerne kunne holde 20 års jubilæum i huset, der
kan fejres den 1. april 2008. Som tidligere nævnt tog den daværende bestyrelse og en
kreds af borger det store skridt at købe huset til overtagelse den 1. april 1988.
Beboerforeningerne, både den tidligere Ommel Beboerforening og den nuværende
Ommel og Omegns Ny Beboerforening, har igennem de 20 år skabt et
samlingspunkt, der har henvendt sig til såvel gamle beboer som tilflyttere, hvilket
man kun kan takke de skiftende bestyrelser og frivillige hjælpere for. Initiativer er
opstået blandt byens borgere og været medvirkende til at vedligeholde fællesskabet i
Ommel og omegn. Det har været medvirkende til sammenhørings følelsen blandt
ommelsboerne, men også andre udenfor Ommel har været flittige deltagere i
arrangementer.
Skibsfører A. Frederiksen lagde med sit initiativ i 1889 grunden til denne ide at
bygge et Missionshus som et samlingssted for en gruppe kristne beboer, der igennem
98 ½ år blev stærkt benyttet af byens borger, der var en blanding af søfolk, landmænd
og håndværkere. Specielt familier til søfolk søgte trøst i samværet med andre
ligestillede. Den hændte ofte, at en far eller søn gik bort på havet. Både savnet og
manglende økonomiske ressourcer, skabte utryghed i hverdagen gennem samvær i
Missionshuset.
Tiderne har ændret sig. Tilslutningen til Missionshuset blev ringere og ringere, til
sidst måtte man afhænde det for bl. a., at det ikke skulle gå helt i forfald. Det skal
nævnes, at én der har været trofast til at benytte huset er Signe Andersen, både som
Missionshus og huset, og da det blev Beboerhus. Det skal ligeledes nævne, at folk fra
nærområdet har vist sig aktive, når det gjaldt Beboerforeningen.
Men sammenholdet blandt borgerne igennem den nyetablerede Beboerforening
medvirkede til, at man kunne se en ny anvendelsesform som et samlingssted. Hvad
det oprindelig også var bygget til.
Huset har nu stået i 118 år, og er igennem årene blevet repareret med nænsom hånd af
en masse frivillig arbejdskraft, der blev styret af de skiftende meget aktive
bestyrelser, hvor huset i dag står som monument over Ommel beboers handlekraft.
Der er brugt megen fritid både fra bestyrelser og frivillig arbejdskraft, som man må
beundre for deres enorme indsats.
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Dette skift er gennemført i beundring til det initiativ, der er lagt i Beboerhuset fra
forskellige bestyrelser, men også en stor tak til initiativtagerne til, de der byggede
”Bethania”, som har dannet rammen om samvær for ommelsboer i 118 år.
Henry Lovdall Kromann

Kilder: En tak til pensioneret sognepræst Sophie Seidelin og Ejnar Vestergaard for
indsigt i deres arkiv om Ommel Missionshus.
Tak for indsigt i arkivmateriale hos Beboerforeningen.
Billedmaterialet er stillet rådighed af Lillian Groth Andersen, Henning Terkelsen og
Henry Lovdall Kromann
Uden dette havde skriftet ikke været muligt.
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