
Kulturfestival 
“Hvad laver ærøboerne dog om 

vinteren?” 
 

DEN 6.-8. MARTS 2020 
 

Når folk besøger Ærø, bliver de lokale ofte spurgt: “Hvad laver I dog om 
vinteren?” De færreste uden for Ærø forestiller sig, hvor stort et kulturliv, der 
udfolder sig i vinterperioden, blandt andet fordi øen har en voldsom koncentration 
af foreninger – mere end 180 foreninger til 6.000 indbyggere! Det er en vigtig 
pointe at fortælle vores omverden. Med denne kulturfestival bliver der gjort et 
forsøg på at samle nogle af de aktiviteter, som foreningerne under alle 
omstændigheder ville have tilbudt i løbet af vinteren. Ved at lægge det i en 
weekend, bliver det oplagt for ikke-ærøboer at lave en lille tur ud af det med et 
ophold på Ærø Hotel. For ærøboerne er det muligt at deltage efter lyst og behov 
(se priserne herunder). 

 

Program: 
 
Fredag den 6. marts 2020 pris pr. person Kl. 

16.00: 

Foredrag om Ærø ved David Thygesen-Tashev  
på Marstal Søfartsmuseum, 5960 Marstal Gratis 

 
 
Kl. 18.00: 

Aftenbuffet på Ærø Hotel, 5960 Marstal 159,- 
 
 
Kl. 20.00: 

Syng-sammen-aften i Ommel Beboerhus (inkl. kaffe og kage),  
Kirkevejen, Ommel 50,- 



Lørdag den 7. marts 2020 

Kl. 11.00: 
Byvandring i Ærøskøbing ved Karen Margrethe Fabricius,  
Mødested: Torvet i Ærøskøbing. 

30,- 

 
Kl. 12.30: 

 

Frokost på Ærøhus, 5970 Ærøskøbing 150,- 

 
Kl. 14.30: 

 

Foredrag om tre ærøske malere ved Annemarie Kristensen i Pension 
Vestergade 44, 5970 Ærøskøbing (inkl. kaffe og kage) 

 
100.- 

 
 
Kl. 17.00: 
Koncert ”Gennem mørket mod lyset”. Medlemmer af Ærø Koret,  
dirigent og komponist Karsten Hermansen, Ærø.  
Kulturladen, St. Rise Landevej 20, 5970 Ærøskøbing: 

        50.- 

 
Kl. 19.00: 

 

Gourmetmiddag med 3 retter og 3 glas vin (maks 30 deltagere) 
Arnfeldts Hotel, Smedegade, 5970 Ærøskøbing: 

 
895,- 

(alternativt aftenbuffet på Ærø Hotel 159,-) 

 
Søndag den 8. marts 2020 

 

Kl. 10.00 (-12.00):  

Marstal Søfartsmuseum på egen hånd           50,-       
  

 
Kl. 12.30: 

Rundvisning og frokost på Rise Bryggeri,  
Vandværksvej, 5970 Ærøskøbing               60.- 

 
 
Kl. 14.00: Farvel og tak 



Pris: 
 
Ophold på Ærø Hotel, Egehovedvej 4, 5960 Marstal inkl. følgende:  
2 x overnatning 
2 x stor morgenbuffet  
2 x aftenbuffet 
Færgebillet t/r for bil og min. 2 passagerer med ÆrøXpressen 

 
 
• Pris pr. person m/alle entreer (i dobbeltvær.)  

incl. gourmet middag lørdag aften kr. 2.839,- 
 
• Pris pr. person m/alle entreer (i dobbeltvær.)  

incl. hotelbuffet lørdag aften på Ærø Hotel kr. 1.944,- 

 
• Pris pr. person m/alle entreer (enkeltvær.)  

incl. gourmet middag lørdag aften kr. 3.039 

 
• Pris pr. person m/alle entreer (enkeltvær.)  

incl. hotelbuffet lørdag aften på Ærø Hotel kr. 2.144,- 

 
• Pris pr. person uden hotel ophold  

m/alle entreer og måltider, inkl. gourmetmiddag Kr. 1.544,- 

 
• Pris pr. person uden hotel ophold m/alle entreer  

og måltider, incl. hotelbuffet lørdag aften på Ærø Hotel Kr. 808,- 

 
Alle drikkevarer på Ærø Hotel, Hotel Ærøhus og Rise Bryggeri afregnes 
individuelt. 

Ærøboer kan bare møde op til arrangementerne, men må dog tilmelde sig 
frokoster og spisning (Ærø Hotel, Ærøhus, Arnfeldts Hotel og Rise Bryggeri) hos 
Karsten Hermansen, khermansen@mail.dk eller 62 53 15 62 


