Femmasteren hotel
& vandrehjem

IVÆRKSÆTTERFAMILIE
KLAR MED NYE TILTAG
Ulla og Carsten
Nørgaard, der driver
Femmasteren og
fru NØRGAARD, klar
med ny cafe og nyt
spisested– parrets
drenge spiller vigtige
roller i samtlige
virksomheder.

Prinsebroen

Sønnerne som hjælper til hvert deres sted.
Fra venstre Mikkel, Skipper Ly, Emil Ice’n bike og
Skipperly Skipper Ly, Jon, Prinsebroen & Asger, Femmasteren
Ulla og Carsten Nørgaard, der på
Ærø er indehavere af brugskunstbutikken, fru NØRGAARD og
hotel/vandrehjem Femmasteren,
er nu klar med to nye virksomheder, der uden tvivl vil skabe glæde
blandt både børn og voksne på den
sydfynske ferieø.
--Ja, det er korrekt. Vi har købt
den gamle brandstation i Marstal
hvor vi skal lave en legepark som
hedder Skipper Park og i år åbner vi Skipper Ly som er en cafe

– vi starter med en hoppepude og
til næste år udvides parken med
vandleg, klatreleg og andre legeredskaber, fortæller Ulla Nørgaard og tilføjer:
--Og så har vi også i Marstal åbnet
Prinsebroen, som er et røgeri og et
spisested. Røgeriet har egentlig
været lukket i 25 år, men nu har vi
sat det i stand. Meningen er, at vi
primært vil røge fisk fra lokale fiskere og vi har allerede modtaget
mange positive tilkendegivelser

fra de første kunder. Bestyreren
for Prinsebroen er vores 26-årige
søn Jon, som blev oplært i røgningens kunst af to lokale fiskere.
Jon er i øvrigt ikke den eneste af
Ulla og Carsten Nørgaards fire
sønner, der har vigtige roller i familien virksomheder.
Således er 21-årige Mikkel udpeget som bestyrer af Skipper Park,
hvor hans 13-årige lillebror Emil
vil fungere som tjener.
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Og endelig skal også nævnes
19-årige Asger, der arbejder som
køkkenassistent på Femmasteren.
-Ja, og så må vi ikke glemme at
nævne, at Emil, når han ikke huserer som tjener, faktisk også passer store brødrenes lille isbutik
på stranden, der hedder, ”ICE’N
BIKE”. Vi kan vist med ro i sinde
kalde os for een stor iværksætterfamilie, fastslår Ulla Nørgaard
med et smil.
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