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Julemarked
Økologiske Ærø holder i år julemarked i Købmandsgården på 1. sal i smukke lokaler ud mod torvet.
Det foregår 1. december, 10-17, samtidig med det store julemarked i Ærøskøbing.
Har du noget at sælge og lyst til at have en salgsbod, så ring til Hanne, 61754966, eller Randi,
61757445. Der er ikke inventar i lokalerne, så man skal selv have bord og stol med. Alle opfordres
til at medbringe en lyskæde, og det er muligt at brænde levende lys.
Den 11. november kl. 14 mødes vi alle for at se lokalerne og arrangere bodernes placering. Fredag
den 30. november ved 14-tiden er der opstilling af boder. Man kører ind i gården og bruger
bagindgangen.

Julefrokost
Den årlige julefrokost holdes i år hos Kristian og Tanja i Tværby 17, den 15. december kl. 12.
Vi byder på julehygge, ølleglögg og bål i haven.
Alle medbringer, som de andre år, en ret til tag-selv-bordet, service og drikkevarer til eget forbrug.
Foreningen giver brød, kaffe og te.
Vel mødt alle glade økonisser.
Tanja

Ordinær generalforsamling
holdes den 12. februar 2013 kl. 19.30 hos Kivi og Michael, Borgnæs Grønvej 1.
Åbent bestyrelsesmøde kl.18.30 samme sted.
Alle er hjertelig velkomne.

Økologisk Byggeri
I tidligere nyhedsblad annoncerede vi en inspirationstur vedr. Økologisk Byggeri.

Da ”Træværket”, heldigvis, har forrygende travlt, er vi nødsaget til at skubbe arrangementet til
varmere vinde finder Ærø igen! Vi giver nærmere besked om dato og tidspunkt!
Mange hilsener fra Michael og Kivi

Økologisk Høstmarked på Poppelgården
Den 1. september var der igen Høstmarked på Ærø. Vejret var godt og omgivelserne kunne ikke
være bedre, for stedet for begivenheden var Poppelgården. Et herligt sted, der bogstavelig emmer af
trivsel og godt liv både for folk og fæ og for planter. Mange mennesker strømmede da også til for at
opleve denne helt unikke mulighed for både børn og voksne for at komme på allernærmeste hold af
både den store tyr og de små kaniner og alle de andre dyr, der nyder livet under kærlig omsorg af
alle Poppelgårdens beboere, lærer såvel som elever.

Også 1-årige havde en god dag

Høstmarkedet blev, som det er tradition, åbnet med en lille tale, hvor taleren siger nogle ord om,
hvorfor det er så vigtigt at tænke – og ikke mindst at handle - økologisk og lidt om, hvad der har
været årsag til talerens personlige engagement i økologien. I år fokuserede talen særlig på, hvor
vigtigt det er, at vi altid holder os for øje, at dyrene er her i deres egen ret. At de ikke bare er her, for
at vi mennesker kan have nytte af dem, og da slet ikke bare for, at vi skal udnytte dem. At det
ganske simpelt derfor ikke er menneskeværdigt at behandle dyr dårligt, fordi de i alle ting er så helt
afhængige af vort forgodtbefindende. Det er naturligvis altid uværdigt for dyrene, at blive behandlet
som produktionsenheder, som ting eller som maskiner, når de rent faktisk er følende og sansende
væsner, men det er også uværdigt for os, når vi ikke erkender dette fælles vilkår med alt skabt.
Naturen har i sin egen ret en helt vidunderlig og fantastisk rigdom af variationer, et fintmasket net
af indbyrdes relationer, som gør naturen uendelig sårbar over for enhver menneskelig indgriben.
Menneskene har magten, men vi er ofte både kortsigtede, emsige og griske, når det gælder vor
omgang netop med naturen.

Der var også ponyridning

Derfor er det så vigtigt med sådan en engagement som det Økologiske Marked, for at vi kan blive
mindet om vore forpligtelser overfor hele skaberværket, både når vi fylder indkøbskurven, passer
vor køkkenhave eller dyrker vore marker og omgås dyrene både de hjemlige og de vilde. Derfor er
Det økologiske Marked så vigtigt, men så sandelig også for, at vi kan få mulighed for at glæde os
over resultatet af mange gode kræfters arbejde og more os sammen både børn og voksne.

Og på denne dejlige septemberdag var der rigtig meget at fornøje sig over. Foruden de helt særlige
børnearrangementer med bl.a. snobrødsbagning – og var der ikke også pandekager? – var der
skønne pølsemadder til de voksne. Dertil masser af boder med alle muligheder herligheder fra
fåreskind og fine hatte til grønsager og syltetøj for slet ikke at tale om den traditionsrige
kagebagekonkurrence, der år for år byder på stadig flere velsmagende og smukt pyntede lækkerier –
hele små kunstværker.
Det økologisk Høstmarked er ikke bare en meget vigtig begivenhed, en økologisk markering
på Ærø af betydning, det er en dag til styrkelse af moralen, til opmuntring og inspiration. Alle der
har arbejdet for at få dagen til at blive en realitet med så mange festlige indslag, alle som har givet
plads og skabt husrum og så selvfølgelig også alle dem, der med deres boder var med til at gøre det
hele så farverigt og muntert fortjener en stor tak for et stort arbejde. Det var en herlig dag. Vi glæder
os allerede til næste år.
Doris Ottesen

Lilli Teglbjerg (tv) vandt høstmarkedets årlige kagekonkurrence.
Hun står her i cafeen sammen med Randi Lønblad, Doris Ottesen og Viggo Mortensen
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