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Bladet her er et månedsblad fra unge til unge på 
Ærø. Et blad der skal indeholde en oversigt over de 
aktiviteter for unge der er i den kommende  
måned, men også anmeldelser, reportager og an-
det kulturstof fra den måned der er gået. 

Ung Ærø produceres i et samarbejde mellem frivag-
ten, ungdomsskolen og biblioteket, men vi søger 
nogle unge der gerne vil være redaktion, reportere 
og fotografer – i får rammerne til at  
skabe et blad efter jeres eget hoved, så længe I har 
et højt ambitionsniveau. 

Hvis I er interesserede så kontakt Lasse Wilsdahl på 
biblioteket eller Christian Kjems i Ungdomsskolen. 
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UNG ÆRØ

I dette nummer af Ung Ærø samles de aktiviteter der 
foregår på Frivagten, i ungdomsklubben og på Ag-
gershøj.
 
Ideen er, at give jer et overblik over øens tilbud, som 
de ser ud dag for dag.
 
Vi har suppleret med en beskrivelse af, hvad Frivag-
ten, Ungdomsklubben og Aggershøj er for nogle stør-
relser. Men der er jo flere aktiviteter for unge på Ærø. 

Vi har f.eks. ikke fået foreningerne med i denne om-
gang. Her kan nævnes Klatreklubben, Sejlklubben, 
Marstal Idrætsforening, Rise Skytte- & Idrætsforening, 
Ærøskøbing Idrætsklub, Kvik Søby, Kajakklubben og 
sikkert mange andre.
Der er altså  meget at udforske og deltage i på Ærø, 
men øens lille størrelse til trods kan det være noget 
vanskeligt at finde ud af hvad der egentlig foregår.

Det håber vi Ung Ærø kan være med til at forandre på.
 
På de næste 4 sider kan i se de åbne ungeaktiviteter 
i én samlet kalender, og efterfølgende kan i læse lidt 
om hvem der åbner dørene.
 
 
God fornøjelse  - og vi ses derude
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Mandag 26. november:

Aggershøi inviterer til ”Suppe og bibel”, kl. 18.30

Tirsdag 27. november:

Åbning af ungdomsklubbens afdeling i Ærøskøbing ovenpå 
friskolen/ indretning af lokale, kl. 14.30-17.30

Juledekorationer (ingen spisning) i Ungdomsklubben, kl. 18

Fællesspisning for HF-elever på Aggershøj, kl. 17

Thaiboksning i Frivagten kl. 17

Frivillig sport i Ærøhallen, kl. 20

Onsdag 28. november:

Fællesspisning for navigatører på Aggershøj, kl. 17

Hygge i Ungdomsklubben, kl. 18 

 Torsdag 29. november:

”Grødaften” med risengrød for alle unge på Aggershøj, kl. 17

Thaiboksning i Frivagten, kl. 17

Bålhygge med skum-fiduser og gyserhistorier i Ungdomsklub-
ben, kl. 18

 Fredag 30. november:

”Open by Night”, på Aggershøj, kl. 19.30

 Lørdag 1. december:

”Bag og film” i Frivagten, kl. 19.30

Søndag 2. december:

Ærø Ungdomsråd inviterer til  gratis seminar der omhandler 
ungeengagement og giver jer mulighed for at få indflydelse på 
de aktiviteter, der foregår for unge i kommunen. På Frivagten, kl. 
12-16

Sunemandens værksted i Frivagten, kl. 15-18
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Mandag 3. december:

Aggershøi inviterer til ”Suppe og bibel”, kl. 18.30

Tirsdag 4. december:

Ungdomsklub i Ærøskøbing fra kl. 14.30

Bageværksted i ungdomsklubben, kl. 16-20. pris 30 kr. Få 
tilmelding i ungdomsklubben (sandwich købes for 5 kr. for dem 
som ikke bager).

Fællesspisning for HF-elever på Aggershøj, kl. 17

Thaiboksning i Frivagten kl. 17

Frivillig sport i Ærøhallen, kl. 20

 

Onsdag 5. december:

Pandekager med is i ungdomsklubben, kl. 18

Fællesspisning for navigatører på Aggershøj, kl. 17

Pigeaften på Aggershøj, kl. 19

 

Torsdag 6. december:

Thaiboksning i Frivagten, kl. 17

Hygge i Ungdomsklubben, kl. 18

 

Fredag 7. december:

”Open by Night”, på Aggershøj, kl. 19.30

 

Søndag 9. december:

Tur til Svendborg med ungdomsklubben, se programmet på 
klubbens facebookside, og meld jer til

Sunemandens værksted i Frivagten, kl. 15-18
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Mandag 10. december:

Aggershøi inviterer til ”Suppe og bibel”, kl. 18.30

Tirsdag 11. december:

Ungdomsklub i Ærøskøbing fra kl. 14.30

Risengrød (fællesspisning) i ungdomsklubben,  
Pris 5 kr. (mandelgave), kl. 18

Fællesspisning for HF-elever på Aggershøj, kl. 17

Thaiboksning i Frivagten kl. 17

Frivillig sport i Ærøhallen, kl. 19

 

Onsdag 12. december:

Fællesspisning i ungdomsklubben, kl. 18

Fællesspisning for navigatører på Aggershøj, kl. 17

 

Torsdag 13. december:

Thaiboksning i Frivagten, kl. 17

Brætspil, stearinlys og te i ungdomsklubben, kl. 18

 

Fredag 14. december:

”Open by Night”, på Aggershøj, kl. 19.30

Lørdag 15. december

Yoga, på Marstal skole kl. 13-14.30. Tilmelding til Kristine på Ø-yoga

 

Søndag 16. december:

Sunemandens værksted i Frivagten, kl. 15-18
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Mandag 17. december:

Aggershøi inviterer til ”Suppe og bibel”, kl. 18.30

 

Tirsdag 18. december:

Ungdomsklub i Ærøskøbing fra kl. 14.30

Gratis æbleskiver og saftevand i ungdomsklubben  
(ingen spisning), kl. 18

Fællesspisning for HF-elever på Aggershøj, kl. 17

Thaiboksning i Frivagten kl. 17

Frivillig sport i Ærøhallen, kl. 19

 

Onsdag 19. december:

Hyggeaften i ungdomsklubben, kl. 18

Fællesspisning for navigatører på Aggershøj, kl. 17

 

Torsdag 20. december:

Thaiboksning i Frivagten, kl. 17

Juleafslutning i ungdomsklubben – pakkeleg med æbleskiver og 
varm kakao, kl. 18

 

Fredag 21. december:

”Open by Night”, på Aggershøj, kl. 19.30

GOD 
JUL
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FRIVAGTEN 

Frivagten er et samarbejde mellem Ungdommens Røde 
Kors og Ungdomsrådet og Ungdomsskolen om, at skabe et 
ungestyret ungdomshus.

Frivagten findes i stueetagen i den gamle efterskole på 
torvet i Marstal – ved siden af svømmehallen. Adressen er 
Markgade 1. Frivagten har ikke så tit faste åbningstider, men 
der er ofte arrangementer. Disse annonceres primært på 
Frivagtens facebookside og messengergruppe. Frivagten er 
et ungestyret ungdomshus, og det er muligt at få en nøgle-
brik til lokalerne så I selv kan bruge dem, når I vil. 

Nøglebrikker kan fås ved henvendelse til Christian Kjems 
fra Ungdomsskolen, Ruben Bojesen fra URK eller Frederik 
Hansen fra Ungdomsrådet.
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AGGERSHØJ
 
Aggershøj ønsker at være et hjem, en dagligstue for dig, 
der bor på Ærø – langt væk hjemmefra. Vi har i ugens løb 
forskellige aktiviteter i huset – fællesspisning, open by 
night, pigeaftner, banko, suppe og Bibel osv. Vi vil gøre 
vores for at du oplever åbenhed og plads til at være dig 
selv.  Vi ønsker at alle som går ind ad døren hos os, får en 
aften med et smil på læben og et godt grin, men samtidig 
oplever et hjem hvor der også er plads til at dele frustrati-
oner og tale om de udfordringer som livet byder på netop 
nu. Sømandsmissionen som står bag Aggershøj arbejder 
på folkekirkens grundlag, og Aggershøj drives i respekt 
for dette grundlag. Alle er hjerteligt velkomne, adressen 
er: Møllevejen 50.  Har du idéer til nye tiltag eller mangler 
du et konkret arrangement, så ret henvendelse til Simon 
Ambrosen

VIFTEN

Viften rummer Ærø Ungdomsskole og Musikskolen, og 
ligger i forlængelse af Ærø-hallen ved siden af Marstal 
skole, på Halvejen 24. Musikskolen har instrumentalunder-
visning og samspilshold, og Ungdomsskolen har forskel-
lige hold som knallertkørekort, yoga og thaiboksning. Der-
udover står ungdomsskolen for en ungdomsklub i Viften 
der kan bruges af alle fra 7.klasse og op. I ungdomsklub-
ben er der en del faciliteter, blandt andet et fuldt udstyret 
musikrum man kan bruge gratis – hvis man f.eks. har et 
band og mangler et sted at øve.  Se mere på www.viften.
net 

Ungdomsklubben starter også en afdeling i Ærøskøbing, 
der indtil videre har åbent tirsdag fra 14.30-17.30. 
Kontakt Christian Kjems for info. 
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Vi åbner Frivagten de tre første søndage i 
december fra kl. 15-18 og inviterer alle unge 
på Ærø til at komme og skabe julestemning 
og december hygge sammen med os.

Vi skal flette julehjerter, spise æbleskiver, 
lave julegaver og spille mus-turnering.

Så er du skarp med en saks, er du en nød til 
at spille mus, skal tante Oda have en key-
hanger i julegave, har du hang til æbleskiver 
og går du All in på julehygge? Så er det i 
Frivagten vi ses, første gang søndag d. 2 
december.

De bedste julehilsner fra 

Sunemanden og Mariannepigen

UNG ÆRØ

SUNEMANDENS  
JULEVÆRKSTED!
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SUNEMANDENS  
JULEVÆRKSTED!

YOGA
Yoga er en motionsform, der giver dig stærkere muskler 
og mere fleksible led. Yoga giver dig mere ro og over-
skud, du vil få nemmere ved at sove om natten og du kan 
bedre koncentrere dig. Du kan være med, også selvom 
du ikke har lavet yoga før.
Hvis du laver gymnastik, spiller fodbold eller håndbold 
– eller andet idrætsgrene, er yoga et rigtig godt supple-
ment, der kan gøre dig bedre, hurtigere, stærkere og 
mere fleksibel.

Vi bevæger os meget og laver mange forskellige 
stillinger. Uanset hvilket niveau du er på, skal du nok blive 
udfordret.
 
Næste gang: 15. december kl. 13-14.30

Thaiboksning (Muaythai ) er den såkaldte 
otte-lemmers stil, hvor der både kæmpes med 
slag, spark, albuer og knæ. Desuden er clinch en 
stor del af både træning og kamp. 

Muaythai-træningen foregår på Frivagten hver 
tirsdag og torsdag kl. 17, og er for alle der kan 
lide en sport der udfordrer både kondien, styr-
ken, motorikken og det mentale. 

Alle kan deltage, og man tilmelder sig når man 
møder op

THAIBOKSNING
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KONTAKT

Halvejen 24 
5960 Marstal

40 17 13 35

post@viften.net


