
 

Af Maj My Midtgaard Humaidan

For fire år siden var min mand og jeg på Ærø for første gang. Det var 
en frostklar januarweekend med blændende solskin, og vi var de 

eneste overnattende på hotellet i Ærøskøbing. Flere af butikkerne var 
mørklagte, men i de små vinduer i byhusene dansede levende lys om 
kap med solens genskær, og alle vi passerede på vores vej, hilste venligt. 

Vi gik ture ved vandet med knirkende rimfrost under fødderne og bladene på 
buskene langs stranden lignede, de var af sølv. Når vi talte, drev hvide skyer ud 
mellem vores læber, og luften føltes så ren, at vi trak den dybere end ellers. 

Vi spiste god mad, udforskede dele af øen, og brugte aftenerne på at snakke om, 
hvordan det mon er at bo i et så lille samfund.  Vi kiggede ind ad vinduerne til 
byens skole, og spurgte blomsterhandleren, om der boede mange børn. 

Da vi et par dage senere sad på færgen hjem, besluttede vi, at når vi en gang 
blev gift, skulle brylluppet stå på Ærø, hvor vi havde følt os omsluttet af skønhed 
hele weekenden.

Og så som mand og kone

Godt to år senere forlod vi Ærøskøbing Kirke som mand og kone og dansede 
sammen med vores gæster og dengang tre børn gennem brostensgaderne og 
videre til et brag af en fest, som strakte sig over flere dage med fællessang, musik 
og en ubrudt strøm af kærlighedserklæringer. 

Det var i maj 2014, og igen skinnede solen på Ærø, hvor temperaturen skød i 
vejret, og både stråhatte og bare arme kom ud af vinterhiet. 

Vi var solgt, og det var vores gæster også, så da det i en af talerne under bryl-
lupsmiddagen kom frem, at vi havde i sinde at rykke vores lille familie permanent 
til øen, lød der klapsalver fra salen. 

For hvem kunne ikke få lyst til at bo midt i det grønne, tæt på vandet, omgivet af 
fællesskab? 

Ærø synes måske fjern og utilgængelig set fra Nørrebros travle gadeliv eller 
Risskovs bekvemme afstand til arbejdspladser, men når man først er her, kan de 
fleste forstå, hvorfor vi måtte gå mod strømmen og slå rødder netop her.

Claus og alle de andre øboer

Bryllupsfesten havde vi forberedt i et års tid, og vi var i den proces kommet i 
kontakt med mange mennesker på Ærø, som var med til at sætte gang i vores 
tanker om at flytte. Der var Claus, som lavede mad til festen, og som endte med 
at hjælpe med alt muligt andet også. Hvis vi manglede værktøj, skaffede han det; 
da der skulle dækkes borde, sprang hans kone til, og inden vi selv havde tænkt 
tanken, sagde Claus, at vi burde flytte til øen. Der var også Camilla, vores fantasti-
ske bryllupsfotograf, som hjalp med alt fra service til omfattende bryllupsplan-
lægning og brudebuketten. Der var kage-bage-damen, de forskellige B&B ejere, 
præsten, organisten og mange flere. 

Alle vi mødte, var som en reklamesøjle for øen, og hvorend vi henvendte os, 
blev vi mødt af udstrakte hænder.  Vi var tilsyneladende landet i et samfund, hvor 
man var hinanden nær trods den større afstand mellem husene. 

Vi begyndte at se os om efter det rigtige hjem til vores familie – med plads til to 
hjemmearbejdende forældre, et kuld unger og ikke mindst besøgende venner og 
familie fra nær og fjern. 

Ja tak til afstand

Inden min mand og jeg sagde ja til hinanden i kirken på Ærø, besluttede vi med 
andre ord også at sige ja til livet på øen med alt hvad dertil hører. 

De forbehold vi havde i starten forsvandt ét for ét, og som månederne gik, blev 
nej’erne til ja’er og måske’er til helt sikkert. Færgeturen, fraværet af storcentre 
og stilheden var pludselig noget, vi længtes efter, og når nogen fra fastlandet den 
dag i dag gisper, at det må være skrækkeligt at bo så langt fra alting, tænker vi 
taknemmeligt på den ro, der sænker sig, når den sidste færge er sejlet fra øen, og 
man ikke har noget alternativ til at være tilstede, hvor man er.

Vi flyttede til Ærø i foråret 2015, og startede med at bo til leje i et lille hus med 
en stor, eventyrlig have, indtil vi fik mulighed for at købe det drømmehus, som vi 
havde udset os længe forinden. 

Og her bor vi nu. På Vest-Ærø; med havet for enden af marken, med naboer, 
som vi ikke kan se fra vores grund, men som er en nærværende del af vores 

liv. På Ærø er vi blevet inviteret til sommerfester, inden vi næsten havde hilst 
på værtsparret.  Vi blev inviterer til guldbryllup af vores naboer få dage efter, vi 
var flyttet ind, og en uge efter vores yngste datter blev født her på øen, meldte 
områdets kloge koner deres ankomst på det traditionelle barselsbesøg med-
bringende gaver og beundrende blikke. Her bor vi, med Ærøflaget i hækken, 
den høje blå himmel og et veludstyret spisekammer i tilfælde af snefald. Her er 
vandet, grønne bakker, den kulsorte nattehimmel og efterårstågen som svøber 
stubmarkerne i sit hvide slør.

Jeg savner, at kunne komme hjem til min søster i Aarhus på et par timer, og jeg 
savner sushi og hurtigt internet, men alt det opvejes tifold af den rene luft og 
følelsen af fællesskab, som vi oplever her.

Maj My Midtgaard Humaidans tilflyt-
terhistorie er at finde i bogen: ’Oprør fra 
Udkanten’.
Bogen dokumenterer, at udkants-Danmark 
ikke kun er en del af problemet, men også 
en del af løsningen. Det er mulighedernes 
land.
www.oprørfraudkanten.dk

+45 20 24 30 07
www.getmarriedindenmark.com  

Det lille hyggelige bryllup på Ærø

”For hvem kunne ikke  få lyst til at bo midt i det 
grønne, tæt på vandet, omgivet af  fællesskab?”

Maj My Midtgaard Humaidan er 
uddannet journalist, og arbejder 
sammen med sin musiker-mand med 
at afholde kreative camps for sårbare 
unge fra hele landet.

Hun bor på Ærø med sin mand og 
deres fire børn, hvoraf den yngste er 
født på øen. 
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Et bryllup er forbundet med glæde 
og positiv stemning, glimt i øjnene og 
forelskelse.
’For mig er det selvfølgelig altid spæn-
dende at møde parret, at se dem, høre 
deres historie og tale om deres forvent-
ninger,’ fortæller Anne-Marie, som er 
bryllupsplanlægger på bryllups-øen Ærø.
Anne-Marie kan byde på det bedste af 
det bedste, når det gælder bryllups-
scenarie: Nemlig verdens sødeste strand-
hus på Eriks Hale i Marstal. 
’Brudeparret bør som minimum hive to 
dage ud af kalenderen og bare stikke af. 
Her vil de føle sig forkælet og henslængt 
til ren afslapning og nyde at de har god 
tid til at fokusere på deres JA.’

Gift  for anden  gang
Det er ofte par, der skal giftes for anden 
gang og som har prøvet kirkebryllup 
tidligere, der kontakter Anne-Marie,  
For Anne-Marie er der ikke to ens 
brudepar. Så forud for brylluppet er der 
flere møder, specielt hvis det er et større 
arrangement. 
’Ellers taler vi sammen efter behov,’ siger 
Anne-Marie. ’På den måde sikrer jeg mig 
at brudeparrets forventninger indfries. 
Jeg afholder møder på Ærø, men stiller 
gerne udenfor øen. Når alle detaljer er 
på plads booker, bestiller og koordinerer 
jeg, så jeg er sikker på, at alt er som det 
skal være.’

Brug  fantasien
Anne-Marie har i øvrigt altid en plan B, 
som parret er indviet i, selv har bestemt 
eller overhoved ikke ved noget om.
’Brudepar bestiller måske en picnic-
kurv med bl.a. mad og drikke. Vi sætter 
måske pavilloner, 
borde og stole 
op, når der er 
mange gæster 
inviteret.  Vi kan 
desuden sørge 
for hestevogn, 
veteranbil og 
sejlads, hvis det 
ønskes. 

Kun fantasien 
sætter grænser.

Jeg har også et 
par små idylliske overnatningssteder i 
Marstal og kan således sørge for eget 
hus til brudeparret og et lille gæsteantal. 
Derudover kan jeg sørge for fotograf, 
efterfølgende frokost, middag i byen eller 
mad på stranden. 
Alt dette pakket ind i et lille ferieevent, 
smukt og romantisk hen over et par 
dage.’

Ærøs  potentiale
Anne-Marie samarbejder med mange 
på øen, b.la. fotograf, restauran-
ter, caféer, overnatningssteder samt 
blomsterbutikker :
’Det er vigtigt for mig at styrke et stærkt 
og selvstændigt Ærø, som vil vedblive at 
være det. Med alle de dejlige iværksætte-
re, der fortsat tiltrækkes af øens poten-
tiale, viser vi, hvor ”stor” lille Ærø er på 
den internationale bane.’

Bryllupsarrangøren
Scandinavian Weddings har eneret på arrangementer i det 
stråtækte, røde strandhus på Eriks Hale, men laver også 
arrangementer på bl.a. herregården Søbygaard og kan 
tilbyde et koncept med alt fra assistance et par timer, til at 
agere som planner på større events fra start til slut. 

Bryllupsfotografen
I to år brugte Jens Juul Christensen sine somre på at 
sejle rundt i det meste af Danmark og han var specielt 
glad for at besøge Ærø. 
Da Jens besluttede at flytte fra København, var han inte-
reresseret i flere øer, især i det sydfynske. 
Men Ærø vandt på dejlig natur, de flotte charmerende 
byer og god infrastruktur og han har boet fast på Ærø 
siden september 2014.
Jens fra Ærø Photo begyndte som fuldtids bryllupsfoto-
graf, da han kunne se, at der var et behov for en fotograf, 
som ville være til rådighed med kort varsel. Tit kommer 
folk til øen og ser hvor smukt her er og får lyst til at få 
flotte bryllupsbilleder med hjem. 
Jens samarbejder med bryllupsarrangører både på Ærø 
og i udlandet og nyder også samarbejdet med persona-
let på bryllupskontoretpå rådhuset i Ærøskøbing.

VERDENS  sødeste  STRANDHUS

Af Bjørg Kiær

Når Anne-Marie planlægger et bryllup på stranden, hvor verdens 
sødeste strandhus med stråtag agerer platform, så foreligger der 
ofte et ønske om en ”Du & Jeg”-vielse, fordi parret ønsker en 
nær oplevelse - måske helt for dem selv eller sammen med deres 
nærmeste - på bryllups-øen Ærø. 
Bryllup på Ærø er det bedste 
alternativ til en rådhusvielse, siger 
Anne-Marie Christophersen fra 
Scandinavian Weddings

Vi mødes for en snak en kold vinterdag 
over en kop kaffe i Den Gamle Købmands-
gaard i Ærøskøbing. 

Hvordan traf I hinanden? 
Carl: Jeg boede i Litauen, hvor jeg arbej-
dede for et fransk firma. Jeg var blevet 
skilt og ved en tilfældighed kom jeg i snak 
med Vida, der nød en kop kaffe på min 
stamcafe på Gedimino Avenue. Vida var 
også  blevet alene og med den sympati, 
der øjeblikkelig var imellem os, beslutte-
de vi at mødes igen. 
Vida: Ja, jeg var nu lidt tøvende for en 
ny aftale; en udlænding, noget ældre end 
jeg og måske lidt hurtig i forslaget om et 
nyt møde. Det var kun et par år siden 
min mand var død af sygdom. Men jeg er 
glad for at jeg sagde ja. Det var den helt 
rigtige beslutning.

Hvad var for 
Jer det ideelle 
bryllup?
Vida: Mit ideelle 
bryllup var et ro-
mantisk bryllup, som 
jeg kunne mindes 
med glæde. Jeg øn-
skede mig også stille 
musik fra en duo til 
brylluppet, det fik 
jeg også.
Carl: Det ideelle 
bryllup denne gang var for mig en varm 
og ægte begivenhed i smukke rammer 
-  en refleksion af vores forhold, tæt, 
romantisk og ægte.

Hvad var højdepunktet på den 
store dag? 
Vida: Der var mange højdepunkter, dels 
da jeg sagde JA til Carl og han sagde JA 
til mig, dels da han bar mig over vinde-
broen på Søbygaard og dels da han som 
en stor overraskelse kørte mig bort i en 
rød åben sportsvogn. 
Carl: Højdepunktet var helt bestemt, da 
jeg bar Vida over broen på Søbygaard. 
I Litauen har man en tradition om at 
bruden skal bæres over 7 broer, jeg var 
glad for, at vi kun kunne finde broen på 
Søbygaard, ikke fordi Vida er tung, på 
ingen måde, men jeg er altså nogle år 
ældre end hun er.  

Hvad bør en kommende brud/
gom vide om Ærø?
Carl: At her kan alt lade sig gøre, så 
næsten uanset hvilken fjollet ide man 
kan få for at gøre indtryk på sin brud, så 

kan det lade sig gøre 
blot ved at spørge lidt 
rundt omkring. 

Hvad unikt kan 
Ærø tilbyde?
Vida: Ærø tilbød blot 
Carl til mig, det var 
unikt og nok for mig.
Carl: En intens, 
romantisk og festlig 
stemning, da enhver, 
der kommer forbi 
brudeparret, næsten 

er med i festen med ønsker og gode smil. 
Her kan næsten alle ønsker til et bryllup 
opfyldes uden at man bliver ruineret.

 

Det er ikke for alle brudepar, der giftes på Ærø, at situationen er ny og 
uprøvet. Her bliver også viet par, der har været gift før.  Et af disse par er 
Vida Butkiene og Carl Jørgen Heide.
Af Bjørg Kiær

Vida, som er sygeplejerske, og Carl, der er turist- og er-
hvervschef på Ærø, blev gift på herregården Søbygaard 
i den fantastiske Havsteen-Mikkelsen sal. 
www.arremus.dk/sobygaard

Brylluppet var arrangeret af Louise Badino fra Danish 
Island Weddings.
www.getmarriedindenmark.dk

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen viede parret. 
Til receptionen var der canapeer og champagne fra 
Hotel  Ærøhus. 
www.hotelærøhus.dk

Carl og Vida holdt også deres bryllupsmiddag sammen 

med deres nærmeste familie på Søbygaard.

 

Vida:
Jeg er blevet fortalt, at 
bryllupper, der indgås på 
Ærø, holder længere, ja vist 
nok for evigt for de fleste.
                  

Det ideelle bryllup  for 
mig, er når  jeg fælder 
en  tåre,  fordi det hele 
er så smukt og kærlig-
heden er så stor

Stik af  hjemmefra
Hvordan tegner fremtiden sig så for en 
virksomhed som Scandinavian Wedding, 
som ligger på en lille ø?  
’Jeg vil medvirke til at flytte vielsen fra 

rådhuset og jeg 
håber på at assiste-
re ved endnu flere 
skønne bryllupper 
på stranden, på 
sejlskibe og alle 
mulige smukke 
steder, der emmer 
af nostalgi.’
Anne-Marie ar-
rangerer også 
mange bryllupper 
på herregården 
Søbygaard i Søby. 

Her er rammerne også helt unikke, hvis 
parret ønsker vielse, reception og efter-
følgende fest i historiske rammer. 
Som Anne-Marie siger : ’Jeg vil sørge 
for, at et maksimum af romantik er i 
højsædet.’ 
Det tegner sig lyst for fremtiden for 
Anne-Maries lille bryllupsniche:
’Her i 2016 vil jeg forsøge at tiltrække 
flere danske og nordiske par til at ”stikke 
af ” hjemmefra, sige JA og få papir på 
hinanden.’ 

Ærø Kommune hilser vielser udenfor rådhuset 
velkomne og der er mange dejlige steder på Ærø, 
hvor du kan blive viet.

Men en vielse udenfor vielseskontoret kræver lidt 
mere forberedelse.

Carl og Vida anbefaler at kontakte en bryllupsarran-
gør, da Ærø har landets allerbedste bryllupsarrangø-
rer.  Se mere på www.ærø.dk/ægteskab - bliv gift på Ærø

For at lave en aftale om at blive viet, kontakt Ærø 
Kommune på mail: 

 

Beliggende midt på Bryllups-Øen Ærø - i naturskønne Borgnæs med eventyrbyen 
Ærøskøbing i cykelafstand - finder du Hotel Damgaarden:

OTTE LÆKRE LEJLIGHEDER, MED AL MODERNE KOMFORT

Alle lejlighederne har to soveværelser med dobbeltsenge og tre af lejlighederne er udstyret 
med sovesofa, som kan anvendes til to ekstra sovepladser, så du kan invitere dine nærmeste 
til at være med til jeres store dag.  Alle lejligheder har stor opholdsstue og terasse. 
To af lejlighederne er handicapvenlige.

HOTEL DAMGAARDEN
Ferielejligheder

SÅ BLIVER DET IKKE BEDRE
Måske søger du det intime bryllup, hvor du er alene 
sammen med din elskede - eller måske vil du kun 
have dine allernærmeste med ...

Holder man sin vielse under intime rammer,  slipper 
man for mange bekymringer og overvejelser.
Og slår man sit bryllup og bryllupsrejsen sammen,  så 
forlænger man hele sit bryllup. 
Når først tidspunktet for vielsen er på plads, er det 
om at finde det perfekte sted at bo - gerne et sted, 
der har noget at byde på for alle de indbudte. 
Hvis du er bymenneske og søger kontrasten til hver-
dagens larm, så kan Borgnæs på Ærø på lykkeligste 
vis både overrumple og overraske. 
Her omfavnes du i den grad af naturen, af dyrene 
og af lyset, der reflekteres af vandet ved den store 
sandstrand i bugten.
Når hele brylluppet er overstået, kan I så vende tilba-
ge til hverdagen - rigere på oplevelser og minder. 

www.hoteldamgaarden.dk
Hotel Damgaarden, Borgnæsvej 4 · 5970 Ærøskøbing · Tel.: +45 4034 5161 · Mail: info@hoteldamgaarden.dk

Bryllups-Øen ÆrøBryllups-Øen Ærø ærø.dk

De ærøske strandhuse
Et af Ærøs vartegn er strandhusene:
De små træhuse i forunderlige farver og med finurlige 
navne, har i mere end 100 år dannet rammen om 
ærøboernes strandtur, både på Eriks Hale i Marstal og 
på Vesterstrand i Ærøskøbing. www.ærø.dk

Herregården Søbygaard
Bygget i år 1580 som jagtslot med tilhørende avls-
bygninger af Hertug Hans den Yngre, er Søbygaard 
den eneste tilbageværende af de 5 hertuggårde der 
fandtes på Ærø i 1600-tallet - komplet med vandgrav, 
vindebro og eventyrstemning.www.arremus.dk/sobygaard

Se mere på www.ærø.dk
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PÅ ÆRØ BÆRES BRUDEN OVER BROEN
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