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Information om livet på øen. 
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Side  

1. Forside 

2. Indhold 

3. Velkommen til Aarø 

4. Aarø beboerforening 

5. Brandværn & Beredskab 

6. Aarø Søredning - DSRS 

7. Affaldshåndtering på Aarø 

8. Grundlovsdag / Åben-ø 

9. Naturlegepladsen 

10. Aarøhus 

11. Aarø-kuller 

12. Fællesspisning 

13. Julemarked 

14. Husmoderforeningen 

15. Vandværk 

16. Aarø Naturløb 

17. Ungdomsklubben 

18. Jagtlaug 

19. Digelauget 

20. Aarø Servietfoldelaug 

21. Fiskeriforeningen 

22. Onsdagsklubben 

23. Læsekreds 

24. Årets bustur 

25. Erhvervssiden 

26. Nyttig information 

 

 

Indhold 
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 Du har valgt at bosætte dig på vores dejlige ø og vi vil gerne byde dig 
rigtig hjertelig velkommen og give dig et indblik i, hvad der rør sig her på 
øen. Nyd det—det gør vi. 

Vi har udover fantastisk natur også en del arrangementer som vi gerne vil 
introducere for dig. 

Hver forening, klub eller aktivitet har fået hver sin side i denne mappe og 
vil her kort beskrive, hvad de laver. 

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte de forskellige foreninger, for 
yderligere information.         

Velkommen til Aarø 

^Ğ�ŽŐƐĊ��ĂƌƆƐ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ͗�ǁǁǁ͘ĂĂƌŽ͘ĚŬ�ĞůůĞƌ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƐŝĚĞŶ��ĂƌƆ�͘��Ŷ�ĂŬƟǀ��T 
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Aarø Beboerforening er stiftet i 1974 og står for de overordnede aktivi-
teter på Aarø, og er samtidig det organ, som har kontakten til Haderslev 
Kommune. 

Beboerforening står for det praktiske arbejde og planlægning i forbin-
delse med mange af aktiviteterne her på øen. 

Formålet er således at samle øens beboere, og at varetage Aarøs tarv og 
trivsel. 

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden, og der afholdes kon-
taktudvalgsmøder med Haderslev Kommune 2 gange årligt. Derudover 
deltager beboerforeningen i møder med SaDS (Sammenslutningen af 
Danske Småøer), der er småøernes talerør til folketinget. 

Medlemskab af Aarø Beboerforening koster 125 kr. pr. person årligt og 
går til bl.a.: 

· Opsyn med grenplads 

· Deltagelse i SaDS 

· Ø-info udsendes som nyhedsbrev, på hjemmesiden og mail, 4 x år-
ligt af Beboerforeningen. Du er velkommen til at bidrage med et 
indlæg. 

· Sct. Hans bål ved Aarø Sydstrand 

· Juletræ på havnen 

· Strandrensning 

· Generalforsamling 

· Containerdag 

· Grundlovsdag 

· Aktivitetskalender 

 

Hvis du går med en idé til en aktivitet eller et arrangement, hører beboer-
foreningen gerne om det. 

Formand for Aarø Beboerforening: Connie Hansen 

Tlf.: 2148 6933 Mail: hansen.bentogconnie@gmail.com 

Aarø Beboerforening 
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Dét at være en ø, kræver sit helt eget beredskab. Her kan det betyde 
meget, at man lokalt kan klare tingene, inden de udvikler sig til en kata-
strofe. Det gælder både ved brand, eller akut opstået sygdom. 

Aarø har derfor sit eget brandværn, som en hel række af øens mandlige 
beboere er med i. Jørn Pedersen er øens brandkaptajn. Brandvæsenet 
har sin egen brandbil og “brandstation”. 

 

 

Akut beredskab - hjertestarter. 

Aarø har ved hjælp af sponsorer fået etableret et akut beredskab, hvis 
nogen bliver akut syge medens de er på øen. Vi har en hjertestarter og 
en genoplivningskuffert placeret hos beredskabet, som ved en hurtig ind-
sats, kan redde menneskeliv. 

Beredskabet betyder, at der altid er to på øen, som har vagttelefonen på 
sig, og som bliver adviseret direkte fra Falcks vagtcentral, når der fra øen 
kaldes 112. På den måde vil vi hurtigt kunne rykke ud på øen og begyn-
de hjælpen, indtil  en ambulance når frem. 

RING ALTID 112 

Brand og Beredskab 
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Aarø Søredning - DSRS Aarø Havn 

'656�$$5��HU�HQ�VWDWLRQ�XQGHU�'DQVN�6¡5HGQLQJV6HOVNDE��'656�
HU�HQ�DOPHQQ\WWLJ�IRUHQLQJ��GHU�\GHU��YHMKM OS�WLO�V¡V���9L�HU�HW�QHWY UN�
DI�UHGQLQJVVWDWLRQHU�GHU�NDQ�DVVLVWHUH�EnGHMHUH�L�GH�LQGUH�GDQVNH�IDU�
YDQGH�RJ�HU�SW����VWDWLRQHU�L�'DQPDUN� 

  

+YHU�VWDWLRQ�HU�VHOYVW QGLJW�N¡UHQGH�PHG�HQ�VWDWLRQOHGHU��EnGDQVYDU�
OLJ�P�P���PHQ�UHIHUHUHU�GRJ�WLO�WLO�+RYHGEHVW\UHOVHQ��9L�GULYHV�DI�GH�
PHGOHPVNDEHU�GHU�WHJQHV�RJ�YHG�VW¡UUH�LQYHVWHULQJHU�V¡JHV�GHU�IRQ�
GH��I�HNV��WLO�Q\�EnG�YHG�RSUHWWHOVH�DW�Q\H�VWDWLRQHU� 

  

'656CV�UHGQLQJVPDQGVNDE�HU�DOOH�IULYLOOLJH�RJ�XO¡QQHGH��$OOH�IULYLOOLJH�
KDU�HQ�XGGDQQHOVH�L�NRPPXQLNDWLRQ��L�DW�EHJn�VLJ�Sn�HQ�EnG�RJ�KnQG�
WHUH�UHGQLQJV�RSJDYHU�WLO�V¡V��9L�EOLYHU�NDOGW�XG�DI�PHGOHPPHUQH�GHU�
HU�L�Q¡G��PHQ�VDPDUEHMGHU�RJVn�PHG�GHW�RIILFLHOOH�'DQVNH�%HUHG�
VNDE�  

  

'656�$$5��+$91�HU�VWDUWHW�RS ���MDQ������RJ�G NNHU�/LOOHE OW�IUD�
/LOOHE OWVEURHQ�L�QRUG�WLO�%¡MGHQ�)\QVKDY�RYHUIDUWHQ�L�V\G��.ROGLQJ�
)MRUG��+DGHUVOHY�)MRUG��$DEHQUDD�)MRUG��$OVVXQG��$XJXVWHQERUJ�IMRUG� 

  

'X�NDQ�O VH�PHUH�RP�RV�Sn�ZZZ�GVUV�GN�� 
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Affaldshåndtering 
Alle fastboende på Aarø er omfattet af den kommunale affaldshåndtering som varetages af 
Provas. Alle har både en plastcontainer til restaffald og en til håndtering af genbrugsmateria-
le. Begge containere tømmes løbende, og man kan tilmelde sig en sms service så man bliver 
adviseret om tømningen. 

På havnen er der etableret en affaldsplads som kan bruges af alle, såvel lystsejlerne, turister, 
sommerhusene men også alle fastboende. Her findes containere til genbrugsmateriale og til 
restaffald, men storskrald afleveres ikke her! 

Containerdag på havnen. 

Det er værd at bemærke, at større ting kan man komme af med i forbindelse med at Beboer-
foreningen arrangerer en årlig containerdag på havnen. Her kommer Haderslev kommune 
med en række store containere, som gør det muligt af aflevere jernaffald, hårde hvidvarer, 
brændbart affald m.v. Hvornår containerdagen er, vil man normalt kunne se i aktivitetskalen-
deren. 

Grenpladsen ved Sydstrand. 

Beboerforeningen har etableret en grenplads ved Aarø Sydstrand, hvor alle medlemmer gra-
tis kan aflevere sit grenaffald og der er også åbnet mulighed for, at am kan aflevere græs-
afklip et særligt sted. Alt andet affald må ikke afleveres der! 

Beboerforeningen sørger for vedligeholdelse af pladsen inkl. en eller to årlige afbrænding af 
grene. 
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Grundlovsdag er blevet en traditionsrig dag for Aarø og dens beboere. 

Alle foreninger på Aarø samles om at afholde en festdag for alle. Denne 
dag er der gratis persontransport til øen. Folk fra nær og fjern valfarter 
til øen, for at høre årets taler og nyde det dejlige samvær. 

Aarø har igennem årene kunne tiltrække mange folketingsmedlemmer, og 
vi får som regel en fantastisk grundlovstale, med efterfølgende under-
holdning fra en lokal gruppe. Om det er gymnastikopvisning, korsang el-
ler et band der giver et nummer eller to. 

Grundlovsdag - Åben ø-dag 
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Aarø har en dejlig naturlegeplads. Mest for børn - men også for voksne. 

Legepladsen ligger tæt på sportspladsen og Aarø vingård, og ikke langt 
fra havnen. 

I madpakke huset kan I nyde jeres medbragte frokost. 

Er vejret fint, kan I også vælge at tænde op i en af de 3 grill. 

På selve legepladsen er der balanceredskaber, gynger m.m.  

De stærke kan prøve kræfter med “Klatrevæggen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legepladsudvalget på Aarø holder opsyn med legepladsen og indkalder 
til arbejdsweekender, når legepladsen trænger til fornyelse. 

Naturlegepladsen 
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Aarøhus er samlingsstedet på Aarø - Forsamlingshuset er stedet, hvor man 
mødes til fællesarrangementer, men også et hus, som udlejes til mange 
andre formål, fester m.v. 

Det er ikke så få bryllupsfester, som har fundet sine hyggelige rammer 
netop i Aarøhus! 

Kontakt Tove Staub for udlejning. Tlf. 2960 1123. 

Aarøhus - øens samlingssted 

Der er mange gode grunde til at holde sin fest i Aarøhus: 

· Her er ro og fred, og plads til alle 

· Vi har en dejlig sydvendt terrasse 

· Du kan efter aftale leje en kæmpegrill  

· Du kan aftale en guidet tur på øen i forbindelse med festen. Kontakt 
Karen for pris. 

 Tlf.:  2946 4647 

· Der ligger en stor fodboldbane lige ved siden af forsamlingshuset 
som I kan benytte 

· Mangler du hjælp til din fest, så hjælper vi også med det 
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Det begyndte med lidt jam session - det blev til en lille festival. 

Det handler om hygge og god musik, lækker mad og dejlig natur! 

Aarø-kuller varer en hel weekend, som regel i juni måned. Hele øen em-
mer af glade mennesker og dejlig musik. Der spilles musik på flere lokali-
teter på øen (se i programmet). Der er gratis adgang alle spillesteder. 

De mange bands og solister kommer til Aarø - især fordi de hygger sig 
og kan lide at spille musik. 

Aarø-Kuller 
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I vintersæsonen samles øens beboere enkelte fredage og spiser sammen 
på Aarøhus. 

Der afholdes fællesspisninger, hvor børn, unge og voksne, hjælper hinan-
den med madlavningen. Vi inddeles i hold, og så er det op til holdene at 
sørge for indkøb, madlavning og oprydning. 

Nogen gange er der også lidt underholdning i forbindelse med disse afte-
ner. 

Beboerforeningen sender information ud om datoer, tilmelding samt beta-
ling. 

 

Fællesspisning 
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Den første lørdag i november holder vi Alternativt Julemarked på Aarø. 

Øen er kendt for at lave lækre specialiteter, som du vil kunne smage og 
købe med hjem. 

Julemarkedet foregår ved Brummers Gård, og der er fri entré og færge-
fart til markedet. 

 

Læs evt. mere på visithaderslev.dk 

 

 

Julemarked 
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Aarø Husmoderforeningen har eksisteret på øen i mange år. Foreningen 
blev stiftet 14. februar 1949. 

I 2013 serverede husmoderforeningen kaffebord ved regentparrets be-
søg på Aarø. 

Husmoderforeningen arrangerer: 

· Gymnastik (oktober til marts måned, kontakt Pia) 

· Lottospil 

· Julehygge 

· Diverse arrangementer 

 

 

Et medlemskab koster 50 kr. årligt. 

Formand: Inge Sørensen 

Husmoderforeningen 
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Aarø har sit eget vandværk, som er et andelsselskab. 

Vandværket er offentligt. Der er udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde 
af, at der sker noget med vandforsyningen på øen. 

I løbet af 2015 er vandværket blevet renoveret, og i 2019 er der opsat 
kulfiltre som betyder at vandværket kan levere vand helt fri for kendte 
pesticider. 

Du kan læse mere om vandværket på Aarøs hjemmeside. 

Formand for vandværket er Flemming Lund. 

Vandværket 
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Naturløbet er blevet til i samarbejde mellem Haderslev Idræts Forening 
og Aarø Beboerforening. Det første løb fandt sted i 2014. Aarøboerne 
bakker fantastisk op om løbet, enten ved at være vejvisere eller heppe-
kor ved målstregen. 

Løbet afholdes sidst i september, og der kan vælges mellem forskellige 
ruter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancerne er: 

5 km gåtur 

5 km løb 

10 km løb 

15 km løb 

Kontakt Jens Paag eller Ole Dam 

www.aaroe.naturløb.dk 

 

Aarø Naturløb 
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Klubben ligger på Aarø Camping 1. sal. 

Klubben er et fritidstilbud til unge 14-18 årige på øen og fra fastlandet. 

Dog kan klubmedarbejderne afgøre om unge under 14 år og ældre over 
18 år kan optages som medlemmer. 

Klubben tilbyder meningsfyldte og udviklende fritidsaktiviteter for med-
lemmerne. Det er vigtigt at medlemmerne inddrages i beslutningerne og 
aktiviteterne. 

Det er klubmedarbejdernes opgave at hjælpe og støtte medlemmerne i 
deres initiativer. 

Klubben har åbent torsdage fra kl. 18.00 - 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarø ungdomsklub afholder forskellige arrangementer såsom: hyggeaften 
med overnatning, julehygge m.m. Derud over er der mulighed for kreative 
udfoldelser samt at spille forskellige spil. 

Der er GRATIS færgesejlads for klubbens deltagere til klubaftener. 

Aarø Ungdomsklub er organiseret under Haderslev Ungdomsskole. 

Kontakt Pia Hansen eller Tina Duus for yderligere information. 

 

Ungdomsklubben 
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Jagtlauget på Aarø står for de årlige rævejagter og fasanjagter på øen, 
hvilket Aarø er blevet meget kendt for. Disse jagter samler mere end 100 
jægere, som forsøger at holde bestanden på et rimeligt niveau. 

Siden der i isvinteren 1996 kom et rævepar til Aarø, er der skudt mere 
end 120 ræve på øen. På Aarø fandt rævene et rigtigt godt spisekam-
mer, bl.a. i fuglereservatet på Aarø kalv. 

Aarø Jagtlaug har også andre jagtaktiviteter på øen. 

Kontakt Aarø Jagtlaug ved John Bork 

Jagtlauget 
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De lodsejere, som har jord ud mod vandet, og hvor der er etableret diger 
er alle med i Digelauget. Det er Digelaugets opgave at sørge for den lø-
bende vedligeholdelse af digerne rundt om Aarø, samt afvanding af de 
områder, der ligger under havets overflade. 

Kontakt Digelaugets formand Bjarne Jepsen for yderligere oplysninger. 

Digelauget 
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Aarø Servietfoldelaug blev stiftet som en forening på Aarø i 2013. Der 
kan optages fastboende mænd, eller mænd med tilknytning til Aarø, og 
som er mellem 16 og 95 år gamle. 

Formålet er at udbrede kendskabet til servietfoldningskunsten , bl.a. ved 
at afholde forskellige kulturelle- og madarrangementer til udvikling af 
sammenholdet på Aarø. Samtidig ønskes det, at der dannes grundlag for 
kulturelle aktiviteter for medlemmerne. 

Bagmanden for foreningen er Ole Dam 

Aarø Servietfoldelaug af  2013 
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Denne forening samler fiskernes interesser på Aarø, herunder administrati-
onen af fællesarealet ved havnen. 

 

Formand: Harald Sørensen 

Fiskeriforeningen 
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Hver onsdag i perioden fra oktober til april afholdes et samvær i Aarøhus 
for øens ældre beboere. Man starter klokken ca. 14.00 og slutter klokken 
ca. 17.00. 

Her samles man til alm. samvær og hyggesnak hvor nogen spiller kort og 
andre strikker. 

Det er gratis at deltage, men man betaler for kaffe og kage. 

Klubben afholder desuden flere fælles arrangementer. Bl.a. afholdes 
hvert år en hyggelig julefrokost i Aarøhus, og man arrangerer en bustur til 
et spændende sted ikke for langt borte. 

 

Onsdagsklubben (ældreklubben) 
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V E L K O M M E N  T I L  A A R Ø  

Henover vinteren mødes en læsegruppe på Aarø i en læsekreds, hvor for-
skellige bøger læses og diskuteres. 

 

Kontakt Birte Theede for yderligere oplysninger. 

Læsekreds 
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V E L K O M M E N  T I L  A A R Ø  

Vi er i den heldige situation, at to mænd her på øen årligt arrangerer en 
bustur for øens befolkning. 

De seneste år er turen gået til følgende steder: 

2012: Berlin   2016 Amsterdam 

2013: Harzen   2017 Polen  

2014: Bornholm  2018 Bremen 

2015: Hamborg  2019 Jylland 

Vi kommer på en vel tilrettelagt tur, hvor programmet er spækket med 
nye oplevelser hver dag! 

Der er rig mulighed for at lære dine ø-naboer at kende. 

Kig i din postkasse efter programmet for turen, eller 

Kontakt Flemming Lund eller Finn Moody Jensen 

 

 

Årets bustur 
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V E L K O M M E N  T I L  A A R Ø  

Aarø er en meget aktiv ø med mange erhvervsdrivende. 

Du har mulighed for både at shoppe, spise god mad, være aktiv og over-
natte på øen. 

Herunder ser du mange af øens tilbud: 

Aarø Camping: www.aaro-camping.dk 

Aarø Fiskerøgeri www.årøfiskerøgeri.dk 

Aarø Bryg www.aaroebryg.dk 

Årø Vingård: www.aaro-vin.dk 

Brummers Gaard: www.brummersgaard.dk 

Årøgård Café  www.cafe-aaroegaard.dk 

Aarø’s Perle:  www.aaros-perle.dk 

Årø Bigård: www.aarobigaard.dk 

Aarø blå have & BB  www.aaroes-blaa-have.dk 

Årø parkgolf www.aaro-vin.dk 

 

Erhvervssiden 
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V E L K O M M E N  T I L  A A R Ø  

Ved akut brug for hjælp:  RING 112 

Vagtcentralen vil sende beskeden videre til beredskabet her på  Aarø. 

Læge: 

Når du bor på Aarø, er du omfattet af det der hedder ”Bosat på ø uden 
læge”. Dvs. alle læger i nærområdet skal tage dig ind som patient, hvis 
du ønsker det. 

Politi: Ring 114. 

Færgen: 

Se: www.haderslev.dk/borger/trafik-og-miljø/trafik/aarøfærgen for 
yderligere oplysninger. Bemærk, at du kan tilmelde dig en sms service, 
hvor du modtager besked i tilfælde af ændringer i færgens daglige sejl 
plan. 

Sejlads til lægevagt/skadestue: 

Ved akut kørsel til skadestue/lægevagt ringes der til færgen 7458 4401 
og bestilles ekstra tur. Denne tur betales af regionen. 

Efter behandling skal der på skadestuen/lægevagten fremskaffes en re-
kvisition til bestilling/betaling af turen. Rekvisitionen gives kun, hvis det 
vurderes af behandlingsstedet, at en ekstra tur til øen er nødvendig dvs. 
mellem klokken 22.40 og 06.00.  

Sejlads ved begravelser: 

Bedemanden kontakter færgen for at aftale tidspunkt for overførsel. Hvis 
overførslen sker på en ordinær afgang henstilles der til, at rustvogn og 
følge er på havnen ved færgens ankomst. Herefter køres rustvognen i 
midterste bane forrest. Alle andre biler i følget placeres bagved i to ræk-
ker. Der opkræves alm. betaling for personer og biler i følget.  

Nyttig information 
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V E L K O M M E N  T I L  A A R Ø  

Opslags tavler: 

Informationer til øens beboere ophænges i kassen på den røde lade ved 
Aarøgård. Der er også en opslagstavle på færgen. 

Container dag: 1. lørdag i maj 

En gang årligt aftales det med renovationsselskabet ,at der opsættes con-
tainere på havnen til STOR skrald. Hold øje med opslagstavlerne, hvornår 
der er container dag. 

Strandrensning: 1. lørdag i april 

Aarø beboerforening og foreningen for sommerhusejere afholder en årlig 
strandrensning, hvor vi hjælper hinanden med at holde Aarø ren. Beboer-
foreningen indkalder til arrangementet og dagen afsluttes på naturlege-
pladsen med lidt godt til ganen. 

Udlejning af telt samt borde og bænke: 

Beboerforeningen har et ”partytelt” samt borde og bænke til udlejning på 
Aarø. Der foretages ikke udlejning til opstilling udenfor øen. Kontakt be-
boerforeningen for yderligere oplysning. 

Grenpladsen på Aarø Sydstrand: 

Medlemmer af beboerforeningen har mulighed for at aflevere grenaffald 
på pladsen. Hold øje med skiltene, hvor du kan aflevere grene. Ved tvivl 
eller spørgsmål, kontakt beboerforeningen. 

 

Nyttig information  


