
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 19. januar 2022 - Nr. 3 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing 
Tlf. 62 52 10 77

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale  
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren  

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.

DE L IKATESSE N

Ribbensteg
med sovs, kartofler,  
rødkål og asier

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 26/1 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

 

                                                                                                                           

                                        

 
 
 
 
Fra den 03. januar 2022 vil der 
være tidsbestilling for patienter til 
blodprøver og EKG på Klinisk 
Biokemisk Ambulatorium,  
ÆRØ Sygehus. 
 
 
Du bedes bestille tid på denne bookingside 
www.booking.rsyd.dk 
 
 
Hvis du har problemer med tidsbestillingen, kan du ringe 
til Sekretariatet Klinisk Biokemisk Afdeling på tlf. nr. 
63202520. 
 
 

Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 6536 2020
 info@aeroeoptik.dk · www.ærøoptik.dk

  
*Køb brille i januar 

og betal først til april

*Ved oprettelse af brillelån 
hos Resurs Bank
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ÆRØ KOMMUNE informerer

Telefon 63 52 50 00         •          Telefax 62 52 15 26          •          Mail: post@aeroekommune.dk          •          www.aeroekommune.dk         

Medarbejder til 
Botilbuddet Plantagevej
Vil du være en del af en arbejdsplads, der næsten 
altid har spændende udfordringer, så søger Bofæl-
lesskabet Plantagevej en SSH/SSA eller pædago-
gisk uddannet til en fast stilling på 25-30 timer/
uge. Stillingen er til besættelse 1. feb. 2022 eller 
snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 12.00.

HANDICAP OG PSYKIATRI

Bliv Ærø Kommunes nye 
Borgerrådgiver 
– Faglig stærk jurist eller 
socialrådgiver søges!
Vil du være med til at etablere og implementere en 
helt ny borgerrådgiverfunktion i Ærø Kommune? 

Stillingen er på 37 timer ugentligt og foreløbig tids-
begrænset til den 31. december 2024.

Det er forventningen, at den nye borgerrådgiver 
tiltræder pr. 1. marts 2022. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 25. januar 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4. 
februar 2022. 

SEKRETARIATET  

Du kan læse mere om stillingerne via kommunens 
hjemmeside under »Job i kommunen«

Ærø Kommune udbyder 
alkoholrådgivning en gang 
om ugen via behandlere 
fra Behandlingscenter 
Svendborg
Har du er alkoholforbrug, der er ved at tage over-
hånd, eller kender du en, der drikker for meget så 
er der hjælp at hente.

Fra onsdag den 5. januar 2022, er der mulighed for 
at møde op og tale med en alkoholrådgiver hver 
onsdag imellem kl 12.00 og 13.00.

 Du kan møde op, hvis du selv ønsker rådgivning 
omkring dit alkoholforbrug, eller hvis du har brug 
for hjælp med at få en pårørende i behandling. 

Mød op og få en snak i Sundhedshuset, Sygehus-
vejen 18 5970 Ærøskøbing. 

Indgang via laboratoriet og lokalet er det lille lige 
overfor blodprøvetagningen. 

SUNDHEDSOMRÅDET

OBS! OBS! OBS!
Hensynstagende gymnastik i Ærrebohallen, 
Ærøhallen og Måehallen, holder fortsat pause pga. 
corona.

Vi håber på snarlig opstart
Nærmere dato annonceres via Ugeavisen. 
TANJA OG STINE

Indhentning 
af interessetilkendegivelse 
- Tømningsordning for 
vejbrønde i Ærø Kommune
Ærø Kommune, Park og Vej ønsker at udføre tøm-
ning af vejbrønde og sandfangs brønde på offent-
lige veje og pladser.  

Vi beder om interessetilkendegivelse fra entrepre-
nører med erfaring indenfor dette, senest fredag 
den 4. februar 2022, kl. 10.00 på mail: 
parkvej@aeroekommune.dk 

Tilbud indhentes efterfølgende ved begrænset lici-
tation. 

Invitation til borgermøde 
vedrørende opsætning af 
pullerter i Ærøskøbing by
Ærø Kommune inviterer borgere og andre interes-
serede til borgermøde tirsdag den 1 februar 2022 
fra kl. 16.30-18.30 på Ærø Rådhus.

Borgermødet drejer sig om lejlighedsvis afspær-
ring af Ærøskøbing By med hæve-sænke pullerter.

Der vil være oplæg samt demonstration af forskel-
lige pullerter. 

Arrangementet afholdes i overensstemmelse med 
gældende retningslinjer for Covid-19 og der tages 
forbehold for mulig ændring i mødeafviklingen. 

PARK OG VEJ

Grundlovsceremoni
Ærø Kommune afholder en grundlovsceremoni 
onsdag den 23. februar 2022 kl. 10.00-11.00. 
Arrangementet afholdes i mødesalen på rådhuset, 
Statene 2, 5970 Ærøskøbing.

Borgmester Peter Hansted byder velkommen til 
nye danskere, der på dagen får statsborgerskab. 
Som ny statsborger skal du tilmelde dig arrange-
mentet ved at skrive en e-mail til Nadja Kildegård 
Boye, nkb@aeroekommune.dk 

Du er velkommen til at tage din familie og venner 
med til arrangementet, du skal blot oplyse hvor 
mange, der deltager i arrangementet. 
Tilmeldingsfrist senest mandag den 7. februar 
2022. 

Vigtigt
Som ny statsborger skal du medbringe:
 • ID kort med billede
 •  Erklæring som du har modtaget fra Udlændinge- 

og Integrationsministeriet inden ceremonien.
Erklæringen må du først udfylde under til arrange-
mentet. 

SEKRETARIATET

Morgenpasning
Fra den 1. februar flyttes morgenpasningstilbuddet 
i Mopælappen til Marstal Skoles SFO.

Lokalet ligger til venstre for skolebiblioteket og 
hovedindgangen til skolen benyttes.

Der vil være åbent ud fra børnenes konkrete 
behov, dog tidligst fra kl. 6.30 og herfra sendes 
børnene videre i skole.

Der vil i lighed med tidligere blive serveret morgen-
mad i SFOen.

Det vil være kendte voksne fra SFOen, der tager 
imod børnene om morgenen.
Vi glæder os til at give jeres børn en god morgen-
stund.

SFO PERSONALET 

Blomsterdekoratør/
Blomsterbinder

eller en butiksuddannet med interesse
for blomsterbranchen søges

Ærø Blomster & Havecenter
Ommelsvejen 23 A · 5960 mArstAl · tlf. 62 53 11 99

info@aeroeblomster.dk

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

Nicholas Care
Gydeager 2, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 25 25 · Mobil 30 47 59 70
E-mail: nicholascare@gmail.com

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

Gudstjenester
3. søndag 

efter Helligtrekonger
søndag den 23. januar

Tranderup Kirke kl. 9.00
 Vandrup
Ærøskøbing Kirke kl. 11.00
 Vandrup
Ommel Kirke kl. 19.00
 Vandrup
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Guldbryllup
Lotte og Ivar Skov, Nyvej 
16, Ærøskøbing kan lørdag 
den 22. januar fejre deres 
guldbryllup. Dagen fejres 
sammen med familien.

JOB JOB 
PÅ ÆRØ?PÅ ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Hvad er
jævn vind
Meteorologerne bruger 
mange udtryk, når vinden 
skal beskrives, men der 
ligger faktisk konkrete tal 
bag, når de eksempelvis 
taler om let vind eller stor-
mende kuling.
Stille = 0,0-0,2 m/s.
Næsten stille = 0,3-1,5 m/s.
Svag vind = 1,6-3,3 m/s.
Let vind = 3,4-5,4 m/s.
Jævn vind = 5,5-7,9 m/s.
Frisk vind = 8,0-10,7 m/s.
Hård vind = 10,8-13,8 m/s.
Kuling = 13,9-17,1 m/s.
Hård kuling = 17,2-20,7 m/s.
Stormende kuling = 20,8-
24,4 m/s.
Storm = 24,5-28,4 m/s.
Stærk storm = 28,5-32,6 m/s.
Orkan er vindstyrke over 
32,6 m/s.
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Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk
Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.

NB! Jeg kører over hele øen.

NYE KONTOR-
MØBLER? - kig ind til BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

Skippergade 50 · 5960 Marstal · Mobil: 2021 0269 · øbolig.dk

Vi går nu 2022 i møde efter et travlt samt 
aktivt 2021 med mange hushandler.

Vi mangler derfor huse til vores mange 
købeklare kunder.

Så går du med salgstanker, så kontakt
din lokale og Ærøs selvstændige 

ejendomsmægler.

Ring 2021 0269 
for GRATIS Øbolig-Salgstjek

Drømmen er på en Ø

Kragnæs Strandvej 8

Baggavle 1

Ellemosevej 1

 

SOLGT

Boligareal: 108
Kælder/udhus 72/31
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 14.829
Opført/omb: 1947/1998
Energimærke: G
Kontant 750.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1752

Spændende og rummelig 
»Bungalow«. Villa med flot udsigt - 
beliggende nær landlige omgivelser. 
Stor grund på 1, 4 ha med...

Oldevej 6, Olde

NYT

Boligareal: 217
Kælder/udhus 135/49
Vær./etager: 9/3
Grundareal: 1430
Opført/omb: 1953/1994
Energimærke: E
Kontant 1.800.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2106

Kvalitetsvilla
med fantastisk udsigt. Fuldt 
udnyttet og vedligeholdt. Sydvendt 
have med terrasse og...

St. Rise Landevej 4, St. Rise

NYT

Boligareal: 112
Kælder/udhus 0/31
Vær./etager: 4/1
Grundareal: 378
Opført/omb: 1962
Energimærke: C
Kontant 925.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1375

Godt og energivenligt parcelhus
med garage. Få hundrede meter 
til centrum. God planløsning, nem 
have og...

Grønnegade 1, Marstal

NYT

Boligareal: 64
Kælder/udhus 0/16
Vær./etager: 2/2
Grundareal: 197
Opført/omb: 1825
Energimærke: D
Kontant 2.350.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1141

Totalt renoveret
og indflytningsklart Skipperhus. Flot 
og arkitektonisk indrettet. Sydvendt 
have med anneks og...

Færgestræde 35, Marstal

NYT

SOLGT SOLGT

Boligareal: 230
Kælder/udhus 22/650
Vær./etager: 9/2
Grundareal: 2 ha
Opført/omb: 1912
Energimærke: G
Kontant 2.450.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1738

Flot landbrugsejendom
i hyggelig landsby. Nær flot natur. 2 
ha jord. Rummelig. Staldbygninger 
med...

Stokkebyvej 4, Stokkby

Boligareal: 68
Kælder/udhus 0/16
Vær./etager: 3/1
Grundareal: 92
Opført/omb: 1800
Energimærke: E
Kontant 650.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1113

Sødt lille hus med indbo
i godt lokalsamfund. Nær strand. 
Behageligt indrettet med god 
atmosfære. Hyggelig gårdhave...

Kirkevejen 29, Ommel

Par fra MidtÆrø 
søger parcelhus 

i Ærøskøbing 
og omegn.

Ring og vi aftaler 
nærmere

Tlf. 20 21 02 69

Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en 
positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye 
tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder 
– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus)  ·  Tlf. 62 21 54 03 
Odense C Torvegade 1 (Hafniahus)  ·  Tlf. 66 13 64 66 
Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret)  ·  Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

Har du lyst til at blive en del af universet i Creutz 
Boghandel, Danmarks næstældste boghandel, så 
læs her:
 
Vi søger en deltidsmedarbejder 1-2 dage om ugen, 
med mulighed for flere timer i ferie- og spids- 
belastningsperioder. Du er fleksibel, smilende og 
udadvendt med butikserfaring. Du har lyst til at 
servicere vores kunder, hvad enten de ønsker en 
bog, blyant, puslespil, apoteksvarer eller Danske 
Spil. 

Skriv en kort ansøgning inden den 1. februar til 
Janne Axelsen på mail@creutzhjoerne.dk

Creutz Boghandel

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Butiksassistent søges
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Boligjobordningen er 
mindre attraktiv i 2022

I 2022 kan man stadig få fradrag for hjælp i hjemmet til 
eksempelvis rengøring, men beløbet der kan fradrages er 
blevet markant mindre end i 2021. Foto: Ingimage.com

Ændringer i 2022 betyder, 
at fradrag for arbejde i 
hjemmet er skåret meget 
hårdt tilbage, mens hånd-
værkerfradraget er halve-
ret og helt afskaffes fra 1. 
april. 
 Boligjobordningen kal-
des ofte for håndværker-
fradraget, men det er fak-
tisk kun den ene side af 
ordningen. Den anden side 
handler om hjælp i hjem-
met, fx til børnepasning, 
vinduespudsning, havear-
bejde og andet. Der var 
i 2021 et maxfradrag på 
25.000 for de ydelser; det 
er nu reduceret til 6.400 
kroner.
 Ligeledes var fradra-
get for håndværksydelser 
i 2021 maximalt på 25.000 

kroner; det er i 2022 halve-
ret til 12.900 kroner. 
 Ordningen med at få 
fradrag ved ydelser ud-
ført i hjemmet har været 
særdeles populær. Ikke 
mindst i 2021, hvor ord-
ningen blev ekstraordinært 
forhøjet for bl.a. at holde 
gang i samfundet under 
covid-19-pandemien. 
 Omvendt har håndvær-
kerfradraget fået sin del 
af skylden for, at det visse 
steder har været svært at 
få fat i en håndværker, og 
arbejdsløsheden i bygge- 
og anlægsbranchen har da 
også været historisk lav.
 Men der er altså stadig 
noget at gå efter – også 
selv om festen nu kører for 
under halv kraft og hånd-
værkerdelen har udløbsda-
to den 1. april.
 Som altid er det kun 
arbejdsløn og ikke mate-
rialer, der ydes støtte til, 
og der er krav og regler til 
typen af arbejde, der skal 
være opfyldt, for at udlø-
se fradraget. Se mere på 
skat’s hjemmeside.

Luft ud i boligen
Vi har gennem mange år 
isoleret os væk fra de høje 
varmeregninger. Men pas 
på at boligen ikke bliver alt 
for tæt især om vinteren. Så 
bliver indeklimaet dårligt, 
og en alt for tæt bolig, hvor 
kondensvandet driver ned 
ad vinduerne, er ikke særlig 
sund at opholde sig i. Ge-
nerelt kan man sige, at man 
skal lufte ud så ofte, at der 
aldrig er dug på indersiden 
af ruderne. Udluftningen 
kan typisk ske ved at ska-
be gennemtræk i alle rum 
i 5-10 minutter 2-3 gange i 
døgnet. Selv om det umid-
delbart føles som det kolde 
sus, så forsvinder varmen 
altså ikke ud af boligen. 
Varmen er akkumuleret i 
vægge, møbler osv.
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Svendborg Gymnasium inviterer dig og dine  
forældre til et informativt og inspirerende 

Virtuelt orienteringsmøde 
mandag den 24. januar kl. 19 

Her kan I høre om både STX og HF samt  
hilse på vores elever og lærere. Orienteringsmødet  

kan efterfølgende ses på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig til virtuelt åbent hus!

Virtuelt
åbent hus

Her bobler 
af liv!

Insta: @svendborggym

FB: svendborggym

svendborg-gym.dk

Vil du gerne have  
en rundvisning på skolen  

– eller har du brug for at blive  
guidet? Læs om mulighederne  

på svendborg-gym.dk

Rundt om Ærø

Af Petra Jørs

Alle vi børn 
i Bregningemark

Hvis man kører fra den 
gamle stad Ærøskøbing ad 
den såkaldte Margueritru-
te langs med vandet godt 
syv km mod vest, møder 
man et paradisisk stykke 
af Ærø. Det går over stok 

og sten først ad asfaltere-
de veje, senere ad hullede 
jordveje hist og her lappet 
med perlesten. Som for 
enden af regnbuen stø-
der man pludselig ind i et 
eventyrland, mit barndom-

mens land - Øster og Ve-
ster Bregningemark. Først 
møder du Borgnæs Vand-
mølle, der giver associatio-
ner til Nissebandens gård i 
Holme-Olstrup. Fortsætter 
du op ad bakken og drejer 
til højre støder du ind i Ul-
veholm, Hjemmeværnets 
base, hvor samtlige ærøske 
børn har haft deres første 
lejrskoleoplevelser. Videre 
op ad den snoede grusvej 
kører du forbi den strå-
tækte Gammelgaard. Se-
nere dukker Synneshøj op, 
Ærøs højeste punkt, der 
ligger 68 meter over havet. 
Fra netop dét punkt har 
man panoramaudsigt ud-
over det Sydfynske Øhav, 
Lillebælt og Østersøen på 
én og samme tid. Derfra 
kan man tælle sejlskibe på 
havet og køer på marker-
ne. Man kan være heldig 
at se havørnen lette fra sin 
rede nede i den lille gryde 
tæt ved den magiske skov 
kaldet Svendemosetip-
pen. Man kan følge med i 
gårdejer Christen Alberts 
aktiviteter nede i Bølge-
mose. Måske han er i færd 
med at genne sine køer 
over vejen eller fodre sine 
høns. 
˛I dette blomstrende og 
kuperede landskab gik 
min barndoms verden fra. 
I dag er der kommet nye 
beboere til, hvis barndoms 
verden nu udfolder sig der 
mellem gårdene Bund-
gaard, Gammelgaard, Eng-
lehøj, Virkelyst og alle de 
andre landsteder, der ligger 

langs de snoede veje. Lige-
som de gjorde det i Astrid 
Lindgrens fortælling om 
Bulderby, hvor børnene 
Britta, Anna, Lasse, Bos-
se, Lisa, Ole og Kirstens 
verden udfoldede sig mel-
lem gårdene Mellemgård, 
Nordgård og Sydgård. 
 Selma på fem år, der nu 
er én af »markens« yngre 
beboere, fortæller, at hun 
har hele syv venner lige 
ovre på den anden side af 
vejen. De er endda ældre 
end hende. Den ældste er 
ti år, fortæller hun stolt, 
mens den yngste er ét år, 
så hende skal man passe 
på. Hun er endnu ikke i 
den legedygtige alder. Til 
spørgsmålet om hvad hun 
synes om at være Bregnin-
gemarkbarn, svarer hun: 
»Jeg synes bare, det er dej-
ligt!«.  Og så behøver der 
vel ikke at siges mere om 
den sag.
 I sommers var jeg med 
på den lokale strand Ende-
løse i selskab med Selma 
og hendes lillesøster Linn. 
Det var højsommer, og 
stranden var fyldt til bri-
stepunktet med børn i alle 
aldre fra nabolaget. Der 
blev spist jordbær og so-
davandsis, kastet med ba-
debolde og slangen fra et 
traktordæk. Selma fulgte 
trygt efter de ældste børn 
i vandet, mens lillesøster 
Linn charmerede sig til 
kirsebær hos nabofamilien. 
Barndomsminder, der en 
dag ganske sikkert vil blive 
beskrevet i tråd med Ben-

ny Andersens:
Fluen er blå.
Kilder på min tå.
Og et par myrer du kender
hygger sig på dine hænder.
Skrubtudsen tisser en tår
før den går.
Bregningemark er i disse 
år en lille Bulderby-boble, 
hvor børn flytter til, end-
da flere om året. Da jeg 
var barn levedes det rige 
børneliv i Skovby, nu har 
Bregningemark overtaget, 
og sådan går generatio-
nernes gang. Selma starter 
snart i skole, vokser op og 
bliver ældre sammen med 
de andre nabobørn, indtil 
hun en dag siger farvel til 
sin hjemstavn, sine barn-
doms venner, natur og 
dyr. Men lige nu er Selmas 
verden så høj, som hendes 
tanke kan nå, og hverken 
begrænset af manglen på 
fantasi, legekammerater 
eller geografiske afstande. 
 Hvis du en dag skal på 
søndagstur, så kør en tur 
gennem Bregningemark, 
send Selma og hendes ven-
ner en kærlig tanke, snup 
en dukkert ved Endeløse, 
gå en tur i naturparken 
eller besku verden fra Syn-
neshøj. Det er et stykke 
Ærø, der bør opleves.

Fjernvarme-
priser på Ærø 
stiger ikke
I forlængelse af udmeldinger 
om stigninger i fjernevarme-
priserne over det ganske 

land, skal her blot informe-
res om at fjernvarmepri-
serne på Ærø dvs. i Marstal, 
Ærøskøbing og Rise ikke er 
udsat for stigninger, men 
tværtimod er priserne blevet 
sænket det seneste år med 
følgende % satser: Marstal 
18%, Ærøskøbing 14% og 
Rise 5,6%. Dette forhold 
skyldes at Brændsels og var-
mekilderne på Ærøs varme-
værker er vedvarende i form 
af sol, halm, flis og træpiller 
og dermed ikke er påvirket 
af stigningerne på det fossile 
marked og elmarkedet.

Ring for nærmere
information til: 

Erik: Tlf. 40 24 39 88
Vi tager også 

pakker/gods med 
fra Ærø

3 DAGLIGE
AFGANGE

fra Svendborg
mandag-fredag

Oplever du problemer 
med at dine pakker/

gods ikke kan leveres 
til Ærø 

(ikke-brofast ø) 
så brug Ærø-Bilen.
Få det indleveret i

Rytterskoven 3,
Svendborg, så sørger 
vi for at det kommer 

videre til Ærø.

Ærø-Bilen - fast

Ærø-Bilen - fast.indd   1 28/08/17   09.45
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UDSALGSSTART
Fra torsdag den 20. januar kl. 9.30

SPAR

25%25%
på alle Mistral

moduler

SPAR

35%35%
på alle

SENGE

MASSER AF GODE TILBUD I BUTIKKEN
Timeout fra Conform

Stol med fodskammel. Sort læder. 
Fantastisk siddekomfort.

Normalpris 19.060,-

NU 12.999,-

PÅ ALLE MODULER
SPAR 20%

MISTRAL

BOLIGHUSET SØBY ÆRØ
Østerbro 48 · 5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 13 83

E-mail: info@danboaeroe.dk | www.danbomoebler.dk

SPAR

30%
på alle

billeder

Lækkert og � eksibelt modulsystem, 
der kan passe ind i enhver bolig.

SPAR

30%
på alle
spejle

CHOICE
MODULSOFA

Normalpris 
21.690,-
TILBUD

16.267,-
SPAR 25%

STRESLESS WING
med fodskammel.
Sort læder.

MEZA SPISEBORDEMEZA SPISEBORDE
      S PA R S PA R 25%25%

Wonderland 
senge

Monaco elevationsseng

9.999,-Masser
af lamper

til

½½
PRISPRIS
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Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 6536 2020
 info@aeroeoptik.dk · www.ærøoptik.dk

Tilbuddet gælder til og med 
den 19/2-2022

Januartilbud

Kampagne

  
SPAR 50% 
på alle Tom Ford stel

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Rundt om Ærø

Af Olivia Karlsson Hansen

Befolkningsvækst på Ærø

Foto af bosætningsmedarbejder Bjørg Dalheim.

For bare få år siden kun-
ne man meddele, at bo-
sætnings tallet på Ærø var 
faldet til under 6000. Det 
var bekymrende, men efter 
årsskiftets nye beregninger 
kan man dog konstatere, at 
tallene ser fremragende ud 
med hele 6030 indbyggere. 
Denne positive udvikling 
og bagvedliggende fakto-
rer kommenterer bosæt-
ningsmedarbejderen Bjørg 
Dalheim på i dette inter-
view.

Ærøs udgangspunkt
På en ø som Ærø er det 
interessant og vigtigt at 
bemærke, hvordan befolk-
ningstallet forholder sig. 
Det er helt naturligt, at 
tallene svinger, for menne-
sker går bort og nye børn 
fødes. Hertil siger bosæt-
ningsmedarbejderen Bjørg 
Dalheim: »For et par år 
skete der dét, vi alle blev 
en smule chokerede over, 
som var, at befolkningstal-
let kom under 6000. Tal-

lene har svinget, men her i 
foråret nåede vi igen 6000, 
og her ved årsskiftet var 
befolkningstallet på 6030. 
Det er en positiv nyhed. Det 
man skal tage højde for er, 
at der ikke bliver født nok 
børn på Ærø til at kom-
pensere for dem, der går 
bort naturligt. Vi har derfor 
brug for tilflyttere, for at 
befolkningstallet stiger, for 
ellers går regnestykket sim-
pelthen ikke op.«

Er ø-livet blevet mere 
attraktivt?
Det er oplagt at undersøge, 
hvorfor tallene er steget, 
og Bjørg Dalheims vurde-
ring kommer her:
 »Spørgsmålet er, om den 
livsstil man kan have her på 
Ærø altid har været attrak-
tiv, men der skal nok noget 
særligt til i livet. før man ta-
ger springet og flytter helt til 
en ikke brofast ø, som Ærø 
jo er. Man kan finde man-
ge naturskønne områder 
med en flot kystlinje her i 
Danmark, men går man og 
drømmer om det ultimative 
som for eksempel at stå af 
ræset og forlade asfaltjung-
len for et
mere fredeligt liv, så er 
ø-livet jo ret ekstremt, men 
oplagt. Der er fordele ved 
at have en ø med et slags 
mini kosmos, der er meget 
tiltrækkende, fordi vi har 
alt. Tandlæge, sygehus, egen 
kommune og alle de her 
ting, som vi nok ikke havde 
haft, hvis vi havde en bro. 
Jeg har selv været ung, og 

det at bo på Ærø med små
børn gør altså livet noget 
nemmere. Alt er lige om 
hjørnet, man passer hinan-
dens børn og hjælper hin-
anden. Jeg tror, at mange af 
de tilflyttere vi ser komme 
til Ærø nu er samme mål-
gruppe som mine veninder 
og jeg var dengang, hvor vi
var klar til at slå os ned 
og værdsatte det rolige og 
mere fredfyldte liv.«

Pandemiens påvirkning
Mange er trætte af snak-
ken om corona pandemi-
en, men i dette tilfælde er 
det spændende at høre, 
hvordan - og om den har 
påvirket positivt i forhold 
til befolkningstallet: »Når 
vi har spurgt ind til det, har 
svaret ikke direkte været 
corona pandemien. Spørgs-
målet er, om det har skabt 
en samfundstendens, der 
får folk til at tænke sig mere 
om. En påmindelse om, at 
livet er kort, og overvejelser 
omkring, hvilket liv man vil 
leve. Tiden til at kigge lidt 
indad og overveje, hvorfor 
man fik børn. Var det for al-
tid at have sjælen hængen-
de tre meter bag sig, fordi 
man var stresset, eller findes 
der en anden måde at være 
sammen, være i live og være 
sammen med sine børn på? 
Og der har de måske fundet 
svaret her på Ærø.«

Velovervejet 
markedsføring
At tallene er vokset, skyl-
des muligvis flere faktorer, 
men en af dem er mere 
fokus og flere ressourcer 
til at kunne reklamere for 
ø-livet: »Vi var så heldige at 
få et godt budget, og dels at 

jeg blev ansat i en midlerti-
dig stilling, fordi man øn-
skede fokus på bosætning -
hvilket helt klart var i en 
tid med nedgang i befolk-
ningstallet. Det har været 
vigtigt, at være med digitalt
for at gøre os synlige og få 
en stemme, så folk kunne få 
øje på Ærø. Vi har blandt 
andet lavet en masse video-
er og nogle meget populære 
magasiner, hvor vi forsøger 
at føre en ærlig markedsfø-
ring uden at oversælge. Vi 
markedsfører os ikke på, 
at alle er lykkelige, og at alt 
er perfekt, for det er jo ikke 
sådan, det er. Vi har dog al-
ligevel nogle kvaliteter, der 
kan være svære at finde an-
dre steder, og det er dem, vi 
prøver at highlighte og gøre 
synlige for vores målgrup-
per. Vi har snakket med 
utallige af mennesker om 
det virkelige liv og de vær-
dier, der gør ø-livet særligt 
for dem, og det er de histo-
rier, vi prøver at viderefor-
midle for måske at kunne 
skabe en spejling i andre.«

Sin egen karakter 
og pytknappen
Det kan være meget for-
skelligt, hvordan et inter-
view forløber. I dette til-
fælde blev det en snak om 
ærøboens mulighed for at 
kunne definere sig ud fra 
andet end sit erhverv:  
 »Det rolige liv kan have 
stor værdi for mange, og vi 
er faktisk ret nørdede her-
ovre, for alle kan have lov 
til at have sine interesser. Vi 
kan have flere kasketter på, 
og vi er ikke definerede ud 
fra vores erhverv, for man 
møder hinanden i forskel-
lige settings både privat og 

arbejdsmæssigt. Man un-
drer sig ikke over det, for 
det gør vi hele tiden. Man 
kan ikke bo så tæt sammen 
og samtidig være en selvret-
færdig type.
Noget af det første jeg be-
mærkede var ærøboernes 
tendens til at trykke på pyt-
knappen, og det er en befri-
else.«

Tilflyttere beriger 
ø-samfundet
Tilflyttere påvirker befolk-
ningstallet positivt, men 
det er langt fra det eneste, 
de bidrager med:
 »Efter min mening skaber 
det et meget nuanceret bille-
de. Selvfølgelig findes der en 
oprindelig ærøsk kultur og 
charmerende dialekter, men 
når flere forskellige mødes, 
bliver der skabt et mere bro-
get billede og et bedre fun-
dament for vækst. Nye idéer, 
impulser og kræfter, der gør, 
at vi kan opretholde alle de 
muligheder, vi har.
 Vi ved alle, at vi har brug 
for hænderne, for er der in-
gen mennesker bag, så dør 
det hele. Hænderne bag byfe-
sterne, sportsarrangementer-
ne og alt det andet, og vi har 
set eksempler på mange til-
flyttere, der har involveret sig 
utrolig meget i det lokale liv 
uden at sætte spørgsmålstegn 
ved nogle af traditionerne. Vi 
mister ikke noget, vi vokser 
tværtimod.«

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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OURE KOSTGYMNASIUM
DYRK DIN PASSION INDEN FOR SPORT,  MUSIK,

DANS OG SKUESPIL.  FÅ DIN STUDENTERHUE OG
OPLEV OURES FANTASTISKE FÆLLESSKAB.

OURE.DK
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Vægkalendere
Igen i år har vi fremstillet store væg-
kalendere, som vore kunder og læsere 
gratis kan afhente på Ugeavisen.

Kalenderne for 2022 er nu trykt og klar til 
udlevering.

Mange giver udtryk for, at de gerne vil 
give et beløb for kalenderen. Derfor har vi 
opsat en sparegris, hvor du, til gengæld for 
en eller fl ere kalendere, har mulighed for 
at erlægge et frivilligt bidrag.

Det indkomne beløb går i år ubeskåret til

Ærø Søredningsforening
Kalenderen er trykt i et oplag på 500 stk. og 
»først til mølle«-princippet gælder.

Den 16. februar 2022 vil repræsentanter fra foreningen 
være til stede på vort kontor når grisen slagtes. 
Ærø  Søredningsforening vil modtage et, forhåbentligt 
pænt, beløb til en sag, der kan redde liv på havet!.

Med venlig hilsen - UGEAVISEN, Møllevejen 33A, Marstal

Vægkalendere - 17-10-2021 8:51

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 21.00 
send da en mail til: 

info@aeroeugeavis.dk eller 
ring fredag fra kl. 09.00

på tlf. 62 53 11 53.

Avisen kan læses på 
www.aeroeugeavis.dk 
fra tirsdag kl. 13.00.

HUSK!HUSK!  

CR Revision
Registreret revisor

v/ Richard Christensen
Krarupvej 1 · 5771 Stenstrup
Web: www.cr-revision.dk
Email: cr@cr-revision.dk

Telefon 62 21 40 35

CR Revision - fast

KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 61 38 44 41

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

Økonomisk rådgiver/revisor
Tony Jul Haugsted-Jakobsen
Tlf. 60 98 13 82 - info@aktivmail.dk
Ærø - Den Gamle Købmandsgaard
Torvet 5, 1. sal tv. - 5970 Ærøskøbing

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

TLF.6252 2000
www.sr-electric.dk · E-mail: office@sr-electric.dk

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING
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Fyld - 2 sp_Layout 1
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Fyringsolie og 
diesel til dit
landbrug
Altid hurtig levering med fast 
tankvogn på øen

Bestil hos
Ærø Olie 

62 52 11 85

20226 Ærø annoncer 86x104.indd   220226 Ærø annoncer 86x104.indd   2 24/03/2020   09.3024/03/2020   09.30

mail@aeroeolie.dk

Mange mennesker begyn-
der at motionere i januar, 
for »nu skal det være«. En 
lækker sidegevinst ved mo-
tion er, at man får det bed-
re mentalt. 
 Stress, hovedpine og 

hvad der ellers kan have 
hobet sig op i hovedet i lø-
bet af dagen har det med 
pist at forsvinde, når blo-
det får lov at piske rundt i 
kroppen, og man får frisk 
luft i lungerne.

Sidegevinst ved motion
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Kirkestræde 9 . Marstal . Tlf. 62 53 11 28

SALONEN

DAMESALONEN 
ER FERIELUKKET

fra den 31. januar til den 7. februar.
Begge dage incl.
Go’ ferie til Rikke.

Hilsen Andy

Ærø Jolle til salg
Kan ses i Rantzausminde 
havn.
Henvendelse:

Tlf. 40 28 71 64

Kamfertræskiste
købes
Henvendelse:

Tlf. 62 53 27 20

Strandskoven
Cafe, restaurant eller sel- 
skabslokaler til leje, ger-
ne for en længere perio-
de. Husleje kr. 8.000,- + 
moms pr. måned. 6 mdr. 
depositum. 
Kontakt ejer via:

alexanderlindhardt@
gmail.com

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Torsdag, fredag 
lørdag 

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

JOHANS 
Rengørings & 
Haveservice
• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små reparationer
• Rensning af tagrender
• Opsyn med sommerhuse

Henvendelse:
TLF. 42 57 57 47

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

Bliv medlem af 

Skibslauget 
De 4 Brødre

Vær med til at bevare 
den sejlende kulturarv.
Enten som aktivt eller 
passivt medlem

Se mere på: 
de4broedre.com/

bliv-medlem

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

Blue Riband Translations - fast.indd   1 28/08/17   10.21

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Vor elskede mor, svigermor, 
mormor og oldemor

Christine Marie Lyck Hansen
er stille sovet ind,

 Marstal, den 16. januar 2022.

»Altid elsket, altid savnet, aldrig glemt«

På familiens vegne
Leif og Anni

Lene og Peter

Begravelsen foregår fra Marstal Kirkegårdskapel
fredag den 21. januar kl. 13.00.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for blomster og deltagelse ved Hans Jørgen Hansens 
begravelse.

Tak til MÆC for god og kærlig pleje.

På familiens vegne
Anna og Thomas Jensen

Hjertelig tak
for den store opmærksom-
hed ved min fødselsdag 
den 12. januar.

Med venlig hilsen
Kurt Hansen

Dunkær

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tillykke med 
jeres guldbryllup den 

22. januar.
Kærlig hilsen

BØRN, SVIGERBØRN 
OG BØRNEBØRN

Guldbryllup

Hjernetræning med motion

Hjernen tager med garanti ikke skade af lidt gymnastik, men den mentale motion bør 
altid suppleres af rigtig motion. Foto: Ingimage.com
Krydsord og grublerier er 
gode nok, men en gåtur 
gavner hjernen lige så me-
get.
 De grimmeste krydsogt-
værser kan hedde »hjerne- 
vrideren« eller »grubleren« 
og garanterer dig mange 
timers tankevirksomhed, 
mens du forsøger at få 
bogstaverne til at passe i 
kasserne.

Bagefter kan man være 
helt skeløjet og flad på 
øverste etage. 
 Man kan fysisk mær-
ke, at man har brugt hjer-
nen og motioneret de små 
grå. Det må være sundt, 
tænker vi – ligesom tyve 
armbøjninger er godt for 
armkræfterne, så er svære 
krydsord sikkert også godt 
for hjernen.
 Til det kan man blot sige 
– måske! 
 Engelske forskere har 
undersøgt begrebet hjer-
negymnastik og nået frem 
til, at der ikke er meget 
bevis for, at hjernen kan 
motioneres. Hjernen kan 
trænes til at genkende 
mønstre, og man bliver 

helt sikkert bedre til at løse 
krydsord af at løse kryds-
ord. Men bliver man bed-
re til at drage læring af en 
tekst eller forstå en kom-
pleks problemstilling? Det 
er der ikke meget bevis for.
Der er til gengæld bevis 
for, at motion er godt for 
hjernen og vores mentale 
funktioner. Så gå en god 
tur i godt selskab – det bli-
ver du klog af.

Stå op fem 
minutter før
Vintertrafikken byder på 
mørke, glat føre og ofte 
nedsat sigtbarhed, og der-
for risiko for at komme 
galt afsted. 
 Det er altid en dårlig ide 
at have for travlt i trafik-
ken, men det er navnlig en 
dårlig ide i vanskeligt føre. 
Hvis man oveni vintertra-
fikkens genvordigheder 
med sjap, is, slud og mørke 
også gør det til et kapløb 
med tiden, så er man for 
alvor ilde stedt. 
 Derfor er det bedste tra-
fiksikkerhedsråd til vinter-
trafikanten det enkle: Stå 
op fem minutter før. 
 Det er de fem minutter, 
der gør, at du kan nå at 
afrime bilruderne ordent-
ligt, at skrabe is af lygter 
og ruder og har tid til at 
tage den med ro på de glat-
te veje.
Og selv om god tid er en 
god ide, så ER vinterdæk 
altid en afgørende forbed-
ring af dine chancer for at 
gennemføre vintertrafikken 
uden uheld.

Havearbejde 
i januar
Januar og havearbejde. De 
to ting harmonerer ikke 
specielt godt, for vinteren 
har lagt sin kolde hånd 
over haven, som faktisk 
passer sig selv i denne tid.
Men en hjælpende hånd 
kan man dog altid give ha-
ven – også i januar. Kombi-
nationen af frost og stærk 

sol kan eksempelvis be-
tyde, at nogle planter dør 
af tørke som følge af for 
kraftig fordampning. Her 
kan man hjælpe til ved at 
dække planterne af. I ste-
det for at smide juletræ-
et på affaldspladsen, kan 
man save grenene af træet 
og bruge dem som dække 
over blandt andet roser og 
rododendron. 
 Så er planterne beskyt-
tet mod solen, ligesom af-
dækningen hindrer alt for 
stor fordampning. 
 Og faktisk kan man i 
januar også beskære æble- 
og pæretræer, og hvis der 
er faldet sne, så kan man 
med fordel ryste planter fri 
for sneen.

Hjælp til 
køkkenarbejdet
Kræfterne i hænderne 
svinder med alderen eller 
i forbindelse med eksem-

pelvis gigt, og det kan give 
problemer med de daglige 
gøremål i køkkenet. Hel-
digvis findes der masser af 
hjælpemidler. 
 Det kan eksempelvis 
være køkkenknive med 
ekstra store greb eller er-
gonomisk korrekt udfor-
mede åbnere, som klarer 
at åbne for en flaske med 
genstridigt skruelåg.
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ET STÆRKT TEAM...
- med design og tryk i fokus

Har du brug for et nyt layout på din brochure? 
Skal du have designet et nyt logo? 

Har du brug for en tro værdig partner til 
trykning af  plakater, brochurer, magasi-
ner, bøger, brevpapir, visitkort eller træn-
ger din virksomhed til en ny hjemmeside?

Så har Mark & Storm erfaringen og 
kompetencerne til at få dit budskab 
ud på den flotteste måde, både på 
tryk og online. 

Du kan forvente sparring, ærlige svar, 
godt håndværk og skarpe holdninger, 
når vi arbejder med design, tryk, print og 
distribution.

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp.indd   1 28/08/17   09.44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Spørgeundersøgelse 
Delebilsordning med elbiler 

 på Ærø 
 
Har du brug for en bil til kørsel på Ærø eller til 
ture af øen, så er en delebilsordning måske 
noget for dig. 
 
Med projektet ”Ø-power” planlægges det at etab-
lere en grøn delebilsordning på Ærø baseret på 
elbiler. Projektet har allerede fået tilsagn om øko-
nomisk støtte fra LAG og Ærøfonden. 
 
Projektet er et lokalt initiativ, som har til formål at 
etablere et grønt netværk med elbiler, der dels 
kan benyttes af ærøboere til kørsel på Ærø 
og/eller til længere ture af øen, og dels af besø-
gende på Ærø, som ikke selv har bil med. 
 
Delebilerne vil være rene elbiler men med plads 
og rækkevidde til at kunne køre længere ture 
med god komfort og få ladestop. 
 
Delebilerne vil som udgangspunkt kunne hen-
tes/afleveres centralt i hhv. Marstal, Ærøskøbing 
og Søby (eller andre steder, hvis der er behov for 
dette), hvor der vil være allokeret faste parke-
ringspladser med ladestandere til bilerne.  
 
Prisen for brug af bilerne vil skulle afspejles i kør-
selsbehovet og hvornår på året der køres. Det 
planlægges således, at man enten kan betale per 
tur eller tegne et abonnement med et fast antal 
”køretimer” per måned. Er der interesse for det, 
kan en mulighed også være et fælles ejerskab til 
bilerne gennem køb af anparter, tilsvarende 
vindmøllerne på Ærø. 
 
Kunne du være interesseret i at benytte en fælles 
delebilsordning på Ærø så kan du hjælpe projek-
tet ved at svare på en lille spørgeundersøgelse.  
 
Spørgeundersøgelsen finder du på Ærøfondens 
hjemmeside www.aeroefonden.dk eller ved at 
bruge nedenstående QR-kode. 
 
Med venlig hilsen  
 
Ø-power og Ærøfonden 

Finansiering af maskiner
til erhvervsdrivende, f.eks. landbrugs- 
maskiner og entreprenørmateriel
• Lån op til 1.000.000 kr. 
• Løbetid op til 6 år 
• Fast udlånsrente 1,5 % p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening stiftet i 1950
tlf. 73 74 21 40  •  pep@lrs.dk  •  lai.lrs.dk

Fast rente: 1,5%

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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SØBYGAARDS VENNER
FORPAGTER SØGES

Søbygaards Venner søger en forpagter til en ny 
museumscafé på Søbygaard. Vi kan tilbyde et dej-
ligt køkken, indendørs og udendørs spiseområde.  
Søbygaard har åbent fra den 12. maj til den 23. 
oktober. I perioden d. 15. juni - 1. september 
skal caféen være åben min. 5 dage pr. uge. Der 
er mulighed for at starte caféen op umiddelbart 
efter kontraktens indgåelse. 
Vi forestiller os, at du er en person med erfaring fra 
levnedsmiddelbranchen, café eller restaurant. Du 
er serviceminded, god til at samarbejde, kreativ og 
vil være med til at understøtte aktiviteter på stedet. 
At du vil værdsætte at arbejde i en fredet bygning 
med de smukkeste rammer. At du ikke forventer 
og er afhængig af en stor indtjening, da det er 
caféens første år, men vi kan oplyse at der var 
12.000 besøgende i 2021.

Se forpagtningsaftalen på 
www.søbygaardsvenner.dk og hør nærmere hos 

Margrethe Dantzer, mobil 23 61 93 86.
Sidste ansøgningsfrist er den 30. januar.

ÆRØ VENSTRE
afholder

Generalforsamling
Mandag d. 7. februar 2022 kl. 17.30

på Café Arthur
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Efterfølgende kan man deltage i spisning for en 
pris af kr. 100,- pr. person.

Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig 
senest den 4. februar på 

tlf. 3143 0344 eller mail: lennartlm@gmail.com. 
Eventuelle forslag sendes til samme mail 

senest d. 1. februar 2022.
Efter generalforsamlingen deltager 

Faaborg/Ærø kredsens folketingskandidat 
Nicolaj Leed Henriksen.

Nye medlemmer optages på 
tlf. 20 44 44 41 eller 31 43 03 44.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN 

Der indkaldes herved til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG d. 8. februar 2022
kl. 19.30 i kantinen i Ærøhallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (kim@mh89.dk).
Der vil blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen
Marstal Håndbold - BESTYRELSEN

Ærø Produktforretning 

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL
• TLF. HELGE 24 45 11 90 •

E-mail: helge7913@gmail.com

Modtager: jern og skrot
Åbent lørdag 

kl. 10-12

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller - Åbent alle dage... - 12-09-2017 5:45

Lendas Griller - Åbent alle dage....indd   1 12/09/17   17.46

Søndergade 16, tlf. 6252 2950, www.arremus.dk

Stilling som 
koordinator på 

Søbygaard
Ærø Museum søger en koordinator på Søbygaard fra 
tirsdag den 19. april og frem til udgangen af oktober 
2022.
Arbejdet spænder vidt. Du skal sammensætte og 
gennemføre et spændende program for 2022 sæso-
nen inden for bl.a. kultur-, historie- og naturformid-
ling til de besøgende. Du skal kunne fortælle vore 
gæster om stedets historie. Vi gør meget ud af akti-
viteter, der henvender sig til børnefamilier. Du har 
ansvaret for museumsbutikken og kontakterne til 
turistbureauer og busselskaber. 
Vi forventer, at du er fleksibel, udadvendt og har 
gode samarbejdsevner over for såvel de frivillige, 
kollegaer og de mange samarbejdspartnere omkring 
Søbygaard. 
Stillingen er på 35 timer om ugen.
Ansøgningsfrist: 11. februar. Der er ansættelsessam-
taler i uge 8.
Henvendelse til museets leder, 
Kim Furdal, tlf.: 62 52 29 50 eller kf@arremus.dk
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GARDENLIFE 
SOLSIKKEFRØ 
10 KG
  (Best. nr. 1923769)

99.-
(Ex. moms 79,20)

STÆRK PRIS

Se åbningstiderne
på STARK.dk

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

STARK Rudkøbing
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1145

10%
MEDLEMSRABAT PÅ 

TUSINDVIS AF VARER*

Ét kort – fyldt med fordele. 
Se mere på STARK.dk

BLIV 
SELVBYG
MEDLEM

GARDENLIFE
fuglefoderhuse og 
foderautomater.
Vælg mellem fl ere modeller
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KÆMPE OPRYDNINGSSALG
PÅ BEKLÆDNING

SPAR OP TIL 50 % PÅ UDVALGTE VARER

Spar op til

50%


