
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 26. januar 2022 - Nr. 4 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Advokatsekretærelev 
søges til Ærø-kontoret

Se nærmere på vores hjemmeside 
https://advokatfyn.dk/

eller på https://www.visitaeroe.dk
/erhverv/job-paa-aeroe

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

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.

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

 

                                                                                                                           

                                        

 
 
 
 
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. 
 
 

DELIKATESSEN

Gullasch
med kartoffelmos 
og rødbeder.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 2/2 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Kommunikationsmedarbejder 
Brænder dit hjerte for at skabe god kommunikation 
og vil du være med til at implementere kommu-
nens kommunikationspolitik og -strategi samtidig 
med, at du er beskæftiget med mangeartede kom-
munikationsopgaver.

Du bliver ansat i Sekretariat og Borgerservice, hvor 
vi blandt andet arbejder med kommunikation af 
overordnet og/eller tværgående karakter - internt 
såvel som eksternt. Det sker f.eks. via hjemmesi-
de, trykte medier, SoMe og intranet. 

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 
pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. februar 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 
22. februar 2022.  

SEKRETARIATET

Aftensygeplejerske 
Ærø Kommune søger en aftensygeplejerske med 4 
arbejdsdage hver uge fra og med mandag til og 
med torsdag og fri i weekenderne. 

Nu får du mulighed for at arbejde på en af de 
smukkeste øer i Danmark. Samtidig er Ø-livet en 
god mulighed for, at kombinere et mere roligt liv 
med et spændende og udviklende job. 

Ansøgningsfrist: Søndag den 13. februar 2022.

ÆLDRE- OGSUNDHEDSOMRÅDET 

Er du den nye dagplejer på 
Ærø?
Børnene myldrer ind i vores dagpleje, og vi har 
derfor brug for endnu en kollega. 

Uddannelse er ikke noget krav, men relevant erfa-
ring med små børn vil være at foretrække. 

Dit hjem bliver din arbejdsplads og din base, hvor 
3 – 4 skønne børn hver dag vil komme. Ind imellem 
vil du også få besøg af gæstebørn fra en kollega. 
Børnene er i alderen op til 3 år, hvorefter de skal 
videre til børnehaven. 

Ansøgningsfrist: 
Søndag den 20. februar 2022, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, 
den 23. februar 2022 efter kl. 14.30.

BØRN OG UNGE

Læs mere om stillingen via kommunens hjemmesi-
de under »job i kommunen«.

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 licitation. 

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 overens-
stemmelse med gældende retningslinjer for 
Covid-19 og der tages forbehold for mulig ændring 
i mødeafviklingen. 

PARK OG VEJ

EF Ellen tages ud af drift
E/F ELLEN sejler ikke i perioden 31.01. - 11.02.2022 
INKL. pga. optimering af batterier-/ladestation.

I ovennævnte periode er der ingen sejlads på ruten 
Søby – Fynshav / Fynshav - Søby.
Der henvises til overfarterne:
Søby - Faaborg
Ærøskøbing – Svendborg

ÆRØFÆRGERNE

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen 
Svømmehallen holder åbent hver lørdag fra kl. 
10.00 til kl. 14.00.

Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

Skoleindskrivning til 0. klasse 
– Marstal Skole
Digital indskrivning til 0. klasse for det kommende 
skoleår 2022/2023.

Indskrivning til 0. klasse i Ærø Kommune er digital. 
Det betyder at selve indskrivningen til 0. klasse fore-
går via internetadressen https://indskrivning.dk

Den digitale indskrivning er åben nu og frem til 
fredag den 11. marts 2022.

Du skal bruge din NemID ved indskrivningen. 

Se mere omkring information og vejledning på 
kommunens hjemmeside.

MARSTAL SKOLE

Ærø Kommune cykler i 2022
2022 står i klimaets tegn. Ærø Kommune er gået i 
gang med arbejdet om at reducere CO2-udlednin-
gen. I 2020 udledte personbiler på Ærø 4179 tons 
CO2. Det vil vi gerne gøre noget ved, derfor delta-
ger Ærø Kommune i Vi Cykler Til Arbejde - Vin-
tercykelugen i uge 6, og vi inviterer alle interesse-
rede med. Det er gratis og du kan tilmelde dig på 
vcta.dk – der er gode præmier at vinde!

»Det er sundt og godt at cykle, både for dig og for 
klimaet, så find din indre viking frem, for selvom det 
er mørkt og koldt, så får du energi af det!«

Ærø Kommune henstiller til at din cykel er forsvar-
lig og lovlig for eksempel med reflekser og lygter. 
Hvis du er i tvivl kan du kontakte en af de lokale 
cykelhandlere og få lavet et serviceeftersyn samt 
en sikkerhedskontrol.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Seniorrådet
Formand Pia Susanne Hjort,
Søvænget 1, 
5960 Marstal
Tlf. 61 33 41 08 

Handicaprådet
Formand Christa Christensen,
Marstalsvejen 25, 
5960 Marstal
Tlf. 21 69 24 74

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

Gudstjenester
4. søndag 

efter Helligtrekonger
søndag den 30. januar

Ærøskøbing Kirke kl. 9.00
 Dupont
Marstal Kirke kl. 11.00
 Dupont
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Fredag d. 28. januar
  Klublokalet,  

Tordenskjoldsgade 20  
kl. 16.30:

 Marstal Billard Klub

 Klubhuset kl. 20.00:
 Ommel Boldklub
Mandag d. 31. januar
 MIFs Klubhus kl. 19.30:
 Ærø Svømmeklub

Ordination i 
Odense Domkirke
Torsdag den 27. januar kl. 
17.00 bliver Ærø Pasto-
rats nye præst Brian Dan 
Christensen ordineret i 
Odense Domkirke.

Præsteindsættelse 
i Bregninge Kirke
Den nye præst Brian Dan 
Christensen vil blive indsat i 
embede af provst Trille We-
stergaard søndag den 6. fe-
bruar. Ceremonien vil fore- 
gå i Bregninge Kirke kl. 
11.00.

 Alle er velkommen til at 
deltage i begivenheden, 
både i Odense Domkirke 
den 27. januar samt i Breg-
ninge Kirke den 6. februar.
 Der skal vises coronapas 
ved begge begivenheder og 
der skal bæres mundbind, 
når man går ind og ud af kir-
kerne.

Kirsten Svane 
formand 

Ærø Menighedsråd

Kyndelmisse i 
Rise Kirke ved 
konfirmanderne
Onsdag den 2. februar kl. 
16.30 er der Kyndelmisse 
gudstjeneste i Rise Kirke.
Konfirmanderne har forbe-
redt og deltager ved denne 
gudstjeneste, hvor vi fejrer, at 
lyset er vendt tilbage, og at vi 

går mod foråret. Alle er hjer-
teligt velkommen.

Vintersange i 
Marstal Kirke
Torsdag den 3. februar kl. 
19.00 synges der vintersange i 
Marstal Kirke.
 Kom og vær med, når vi 
synger vinteren igennem, når 
vi møder både sneflokke der 
kommer vrimlende, nåde-
fulde vintergækker i det hvide 
landskab, hvor spurven sidder 
stum bag kvist, og meget 
andet. Alt dette og meget 
mere fortæller vi hinanden 
gennem sangene. Alle er vel-
kommen til hyggelig aften-
stund.
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Tøjshoppen
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 . Ærøskøbing . Tlf. 62 52 10 29

UDSALGET
er startet i Dame- og Herreafdelingen

med:

 
÷50%

Udsalget i gardin og boligafdelingen 
starter onsdag d. 26. januar kl. 10.00

med masser af gode tilbud.

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@creutz-hjoerne.dk

Creutz Boghandel

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Butiksassistent søges

VVS- OG 
KLOAKSERVICE ApS
Aut. VVS og kloakmester
Vi udfører alle former for vvs og 
entreprenøropgaver på hele øen.
Henning     Tlf. 23 20 14 73
Kurt P.       Tlf. 20 13 72 40

LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe

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
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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

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Dunkærgade 23 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
hos Falck på tlf. 70 10 20 31 
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE 
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, 
optagning/søsætning af både m.m. 

Træfældning og styning 
af træer fra 50 tm/kran med kurv eller 
grabsav.

Ærø Redningskorps - DK - 26-03-2020 9:14

Entreprenør og vognmandskørsel

Bortkørsel af haveaffald m.m. med lastbil med kran/grab.

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

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

Naturens planter som 
lægemidler

Ingefær og hvidløg hører til nogen af de mest kendte na-
turlægemidler. Foto: Kehlet
Mange af de planter, vi 
dyrker i haven og støder 
på i naturen, har fra gam-
mel tid været brugt som læ-
geplanter, og nogle af dem 
optræder i dag i forskellige 
midler fra den alternative 
hylde.

Hvidløg
Har været brugt som læ-
geplante i tusindvis af år, 
og det vigtige stof i hvid-
løg hedder allicin. Når et 
hvidløgsfed bliver knust, 
kommer stoffet i forbin-
delse med et enzym og der 
dannes den karakteristiske 
stærke hvidløgsduft.
 Hvidløg har været an-
vendt mod mange sygdom-
me gennem tiderne, for 
eksempel mod de følger 
forkølelse kan have. Nogle 
bruger også hvidløg i be-
stræbelserne på at sænke 
blodtrykket og blodets ko-
lesterolindhold.

Ingefær 
Stammer fra en sydøstasi-
atisk urt, som har en lang-
strakt jordstængel med en 
meget karakteristisk skarp 
og stærk smag. Ingefær 
tages af nogle som mid-
del mod eksempelvis den 
kvalme, man mærker i for-
bindelse med blandt andet 
køresyge og søsyge. Nogle 
opnår også ved at indta-
ge ingefær, at reducere de 
smerter og den stivhed, 
man får i forbindelse med 
slidgigt i knæet.

Kamille
Hører til vore ældste læ-
geplanter, og de fleste har 
vel fået serveret kamillete 
som middel mod blandt 
andet forkølelse. Nogle 
bruger kamille for at af-

hjælpe eksempelvis fordø-
jelsesbesvær, og opstød, og 
kamillete bruges ofte som 
middel mod visse bakte-
rier, blandt andet ved at 
man afvasker sår med ka-
millete. Planten betragtes 
af mange nærmest som et 
slags universalmiddel og er 
en af vore allermest kend-
te lægeplanter.

Ægte tæpper
Hvornår er et »ægte tæp-
pe« ægte? Et tæppe er et 
ægte tæppe, når det tyde-
ligt er et menneskeskabt 
håndknyttet håndværk. 
 Læg tæppet med bagsi-
den opad og studér detal-
jerne. Det ægte tæppe vil 
være en smule skævt og 
uensartet, mens det ma-
skinfremstillede er helt 
perfekt og helt lige.
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FLOTTE BILLEDBØGER
FRA ÆRØ

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:

Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum,
Creutz Hjørne,

Ærøskøbing Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede
som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor sø-
fart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende hi-sto-
rie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra
Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på
dansk, tysk og engelsk

Stort format. Indbundet.
130 sider i farver kr.  249,-

Format 205x244
80 sider i farver kr.128,-

ÆRØ

YEU

YEU

ÆRØ

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø
Deux fois île

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg
ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som
før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale
frihed indenfor det begrænsede område, som øen er...
Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille
bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille
franske ø Yeu, og finder at lig hederne er større end
forskellene.
Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af
Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med 
akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med
akvareller af Olivier Dumont.

Ole Ege

 

 

Rundt om Ærø

Af Olivia Karlsson Hansen

Mød en ærøbo:

Den nye borgmester 
Peter Hansted

Foto af Peter Hansted og datteren Laura.

Den 16. november 2021 
var der kommunalvalg i 
hele landet, hvor Peter 
Hansted sikrede sig titlen 
som ærøs nye socialdemo-
kratiske borgmester. Han 
er et velkendt menneske 
på øen, og i dette interview 
kommer hans helt egen 
personlige historie.

Barndomstiden
Peter Hansted har boet 
flere steder i sit liv, men 
hans barndom blev formet 
i Lyngby: »Jeg er opvokset
i en toværelses lejlighed 
i Lyngby, hvor jeg boede 
sammen med min mor. 
Hverdagen forløb meget 
almindeligt, hvor min mor 
tog på arbejde hver mor-
gen, mens jeg gik i skole. 
Jeg var egentlig ikke så god 
til det der med at gå i skole,
jeg mødte dog op hver dag, 
men det var mest for kam-
meraterne. Jeg skiftede se-
nere til en friskole,hvor jeg 
blev mere interesseret ipo-
litik på et aktivistisk plan 
oglangt mere samfundsin-
teresseret. Efter en opfor-
dring fra min lærer, fordi 
det blev tydeligt, at jeg ke-
dede mig, valgte jeg at tage 
på Rantzausminde Efter-
skole, hvor der var enormt 
meget elevdemokrati. Vi 
planlagde selv skemaet og 
meget andet, og dét syntes 
jeg var enormt sjovt. Det 
var nogle af de fedeste år 
i mit liv - jeg var helt vild 
med efterskolelivet.
 Efterfølgende flyttede 
min mor til Holbæk, og ret 
tilfældigt fik jeg en plads på 
landbrugsskolen, og valgte 
derfor at tage den på trods
af, at jeg aldrig havde haft 
med landbrug at gøre.«

Et alsidigt arbejdsliv
Vores nye borgmester har 
haft et varieret arbejdsliv, 
der har givet meget erfa-
ring og forståelse for de 
forskellige erhverv: »Kær-
ligheden til efterskolekon-
ceptet gjorde, at jeg valgte 

at blive efterskolelærer på 
den efterskole, jeg havde 
gået på. Jeg tilbragte 8 år 
som lærer, og 4 som for-
stander. Efter det ville jeg 
prøve noget nyt og blev 
afdelingsleder på produkti-
onshøjskolen i Svendborg, 
hvor jeg var i 9 år. Da der 
igen skulle forandring til, 
startede jeg det populære 
værtshus Hansted i Svend-
borg, som du nok kender.«
 Det sidstnævnte blev ef-
terfulgt af et lille grin, for 
ja - det gør jeg bestemt.

Opvækstens indflydelse
Som mange måske ved, er 
Peter Hansteds far Jens 
Otto Krag, som var Dan-
marks tidligere socialde-
mokratiske statsminister. 
Det ville derfor være op-
lagt at tænke, at det er dér, 
den politiske interesse er 
opstået, men: »Det er ikke 
ham, jeg har diskuteret po-
litik med, og jeg besøgte 
ham mest i ferier og lignen-
de. Selvfølgelig har det haft 
indflydelse, men det er fak-
tisk min mor, der har på-
virket mig mest i barndom-
men på det plan. I hjemmet 
blev der altid snakket om 
samfundsforhold, set nyhe-
der og læst aviser. Jeg kun-
ne tydeligt høre, om hun 
var uenig i det der foregik, 
og hun havde hovedet og 
hjertet det rette sted.«
 Det er ikke kun den po-
litiske interesse, der er op-
stået fra hjemmet, det er 
også kærligheden til mad-
lavning: »Jeg har altid væ-
ret med i køkkenet, når min 
mor lavede mad. Interessen 
kom løbende, og da jeg var 
omkring de 17 år, forsøgte 
jeg at bruge mine evner til 
at imponere pigerne på hyt-
tetur. Det var sjovt, og jeg 
kom meget i miljøer, hvor 
madlavning havde stor in-
teresse.« At blomstre en 
interesse hos sine børn, er 
også noget Peter Hansted 
selv har gjort. Hans datter 

Laura formår allerede i en 
alder af 21 år at være kok 
tilkonfirmationer og bryl-
lupper, blot med lidt hjælp 
fra Peter.

Lysten til Ærø
Senere hen har interessen 
fulgt med i arbejdslivet, hvil-
ket var grunden til, at Peter 
flyttede til Ærø, efter at have 
drevet Værtshuset Hansted i 
6 år. Han blev tilbudt et job i 
køkkenet på
Ærøskøbing højskole og 
havde lyst til en luftforan-
dring: »Jeg er vild med vel-
komstgraden på Ærø, for 
jeg følte mig meget velkom-
men dengang. Da jeg lige 
var flyttet herover, boede jeg 
på gasværkets balkon på en 
madras, indtil jeg fandt ud af 
noget andet. Folk var søde og 
umiddelbare, og jeg ville ger-
ne blive i det nære samfund, 
hvor vi ikke er langt fra hin-
anden. Vil man have noget 
gjort, har man mulighed for 
det her. Derudover fik jeg jo 
en kæreste og blev gift, hvil-
ket også spillede en rolle.«

Vejen til 
borgmesterposten 
og den nye hverdag
Vejen til borgmesterposten 
har varet flere år, hvor ly-
sten er kommet snigende: 
»Jeg har ikke altid været 

medlem af et parti, det var 
først i 00’erne, at jeg blev 
medlem af Socialdemokra-
tiet, dengang Anders Fogh 
Rasmussen var statsmini-
ster. Jeg boede i Svendborg, 
hvor jeg deltog i diverse 
medlemsmøder og mød-
te mange gode mennesker, 
der diskuterede og interes-
serede sig for almindelige 
menneskers levevilkår. Det 
var meget jordnært, ligesom 
jeg oplever og oplevede på 
Ærø. Som borgmester skal 
man have lokal indsigt, 
og det har jeg fået gennem 
årene. I min nye hverdag er 
alt nyt, og der er masser at 
lave, men folk er heldigvis 
søde til at tage imod mig og 
hjælpe. 
 Det er lidt ærgerligt med 
Corona, da jeg ikke har mu-
lighed for at besøge insti-
tutionerne og andre steder 
på samme måde, men det 
kommer på et tidspunkt. Jeg 
vil bruge mine kræfter på 
at gøre mit arbejde på bed-
ste vis, og det er jo et Ærø 
i stor udvikling. Jeg vil gå 
på kompromis på de punk-
ter, der er muligt og lave et 
bredt samarbejde i kommu-
nalbestyrelsen, så udvalg 
og kommunalbestyrelsen 
arbejder godt sammen, og 
mange kan blive tilgodeset - 
det er vigtigt for mig.«

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!  

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

Der tilbydes: ● Alt malerarbejde samt opsætning
af tapet, væv og filt m.m.

● Lettere murerarbejde 
- såsom renovering af facader,
ødelagte fuger m.m.

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

Kan dette have interesse for dig,
så ring og hør nærmere hos:

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14
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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

Rundt om Ærø

Af Ida Kørner

Institutionen Viften 
overtager ansvaret 
for sommerlejr på Ærø

»Det gode børneliv på Ærø«. Foto: Line Kørner.

Foreningen Økademiet, 
som står bag idéen om en 
sommerlejr på Ærø for 
både ærøske og udenø’ske 
børn, overlader ansvaret 
og foreningens midler til 
institutionen Viften; Ærø 
Kommunes samlede fri-
tidstilbud til børn og unge. 
Frem mod sommeren 2022 
skal konceptet gentænktes 
og flettes sammen med Vif-
tens eksisterende tilbud.

Fire unge kvinder 
bag lokalt initiativ
Økademiet opstod ved 
Ærø Homecoming 2019. 
Motorfabrikken Marstal 
har tre år i træk inviteret 
unge ærøboere til Home-
coming med henblik på at 
udvikle initiativer, som på 
den ene eller anden måde 
gavner Ærø, og i 2019 var 
det altså Økademiet som 
løb med 1. pladsen og 

25.000 kr. til realisering af 
projektet. 
 Det er de fire unge kvin-
der Kamma Hansen, Line 
Kørner, Alberte Bové Rud 
og Sofie Boye Kromann, 
som står bag idéen om en 
sommerlejr. De har alle trådt 
deres barnesko på Ærø og 
ønskede med Økademiet 
at vise, hvad Ærø har at 
byde på fra et børneper-
spektiv: Vi har alle haft en 
opvækst på Ærø med na-
turen som legeplads og le-
gekammerater i gåafstand. 
Hensigten med Økademi-
et var at give såvel ærøske 
som ikke-ærøske børn mu-
ligheden for i fællesskab at 
udforske dét barndomspa-
radis, som Ærø udgør. Med 
Økademiet ville vi facilite-
re trans-ærøske venskaber 
og lade ærøske børn vise 
ikke-ærøske børn, hvilke 
kvaliteter og oplevelser 
Ærø har at byde på, fortæl-
ler Sofie.

Hjertebarnet får ny form 
Alt var lagt til rette for en 
paradisisk sommer med 
krabbefiskeri, rundbold og 
nye venskaber, da en vis 
pandemi fejede over lan-
det, og de fire kvinder og 
deres hold af frivillige måt-
te se sig nødsaget til at af-
lyse. Siden 2019 har deres 
forudsætninger ændret sig, 
og tiden strækker ikke læn-
gere til at føre projektet 
ud i livet: To er pigerne på 
projektet er blevet mødre, 
og der er opstået nye job-
situationer. Vi kontaktede 

derfor Eyvind Gulbrand-
sen fra Viften, som er fuld 
af gode ideer. Han overta-
ger Økademiets fondsmid-
ler og de 25.000 fra Ærø 
Kommune. Vi stoler trygt 
på, at han vil føre vores 
hjertebarn i havn, siger So-
fie.
 Eyvind er begejstret for 
de fire kvinders initiativ 
og glæder sig til at over-
tage ansvaret for at føre 
Økademiet videre – dog i 
en anden form end end de 
fire stiftere havde på teg-
nebrættet: Som kommunal 
institution har vi et budget 
og nogle rammer, vi må 
forholde os til, så det bliver 
lidt anderledes end den 
oprindelige tanke. Det er 
meget tidligt i processen, 
men vi er i dialog med Ærø 
Kommune og er ved at fin-
de ud af, hvordan vi kan 
tage det bedste fra Øka-
demiet og blande det med 
de eksisterende initiativer 
i Viften, fortæller Eyvind.

Nordisk Ø-udveksling
Det er altså endnu ikke 
klart, hvordan Viften kon-
kret vil forvalte overtagel-
sen af Økademiet, men Ey-
vind har mange gode idéer: 
På den ene eller anden 
måde skal vi gerne have 
etableret et varigt fritidstil-
bud i sommerperioden. Fi-
losofien bag Økademiet er 
rigtig fin; at vise Ærø frem 
via ærøske børns øjne. Det 
kan betyde, at flere får øj-
nene op for Ærø med posi-
tive følgevirkninger – både 

med hensyn til bosætning 
og turisme. Promovering 
af øen på den måde har 
ikke tidligere været en del 
af Viftens fokusområde, 
men det skal vi tænke ind! 
F.eks. arbejder vi på en kul-
turudveksling med andre 
ø- og lokalsamfund i både 
Danmark og i resten af 
Norden; én ting er at tage 
på udveksling til steder, 
som er helt anderledes, 
men måske ligger der også 
en værdi i at møde folk fra 
steder, som på godt og ondt 
minder om Ærø – som 
har lignende kvaliteter og 
udfordringer, som vi kan 
spejle os i og lære noget af.

 Uanset hvad det ender 
med, er Økademiet i gode 
hænder hos Eyvind. Tan-
kerne og filosofien bag 
Økademiet rumsterer i 
Eyvinds baghoved, når vi-
sionen genfødes i Viften: I 
navnet Økademiet ligger 
der en opfordring til læring 
og dannelse gennem leg, 
friluftsliv og oplevelser. Og 
kombineret med Viftens 
fokus på kunst, kultur og 
kreativitet kan det vokse 
sig endnu større. Det ta-
ger vi med os videre, når 
dette fantastiske initiativ 
blandes med Viftens drøm-
me, planer og visioner for 
Ærøs børn og unge.

»King Richard«
i Andelen

  

  

  

  

  

  

  

  

Fra torsdag den 27. januar 
viser Andelen det amerikan-
ske tennisdrama King Ric-
hard. 
 Filmen fortæller historien 
om to af sportsverdenens 
største tennisspillere nogen-
sinde, nemlig søstrene 

Venus og Serena Williams. 
Filmen fokuserer på deres 
far og træner, Richard Wil-
liams og hans målbevidste 
plan om at få de to piger fra 
ghettoen til toppen af den 
(hvide) tennisverden. Det 
kræver en masse arbejde af 
faderen til fem børn, der 
bruger al sin vågne tid på at 
skabe en karriere for sine to 
yngste piger. Undervejs ud-
fordres både hans usædvan-
lige strategi og eget ego.
 Filmen er instrueret af 
Reinaldo Marcus Green og 
blandt de medvirkende er 
Will Smith som Richard 
Williams, Saniyya Sidnet 
som Venus Williams og 
Demi Singleton som Serena 
Wil-liams.
 Filmen varer 138 min og 
den er tilladt for børn over 
11 år.
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Skal maden være varm eller kold?
Er I få eller mange?

- Kokken på Veloen klarer det hele!
HUSK! Det er mig med hjemmelavet Tapas.

LAILA ERIKSEN
Tlf. 40 45 32 45 • la.b.47@compaqnet.dk

El-installationer • Salg & service af hårde hvidevarer
Køleanlæg • Sikrings- og data-installationer 

Belysning • Energioptimering • VE-installatør
Salg og service af alle typer varmepumper

Vagttelefon +45 24 45 59 60

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

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

NAUTIC WOOD

• Hulmursisolering 
• Loftsisolering med papiruld

JOHNNY JEPSEN
Tlf. 22 91 13 59
info@danskhulmursisolering.dk

DANSK HULMURSISOLERING

Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

Erik K.  Boye - fast - 12-09-2017 5:37

Erik K.  Boye - fast.indd   1 12/09/17   05.37
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Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
l Tagarbejde - Kviste - Gulve

l Isolering - Rådgivning - Tilbud

Snedkermester 
ALLAN JENSEN · Dunkærgyde 6, Ærøskøbing

Mobil 40 19 60 42

Allan Jensen - fast - lille - 19-02-2020 12:49

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 s- - 4-05-2017 8:25

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 sp.indd   1 28/08/17   09.21

Det er ikke til at tro det. 
Men foråret er faktisk lige 
om hjørnet, og i løbet af fe-
bruar ser man flere eksem-
pler på, at vinteren er ved 

at være forbi. Tænk blot på 
de spirende vintergækker og 
erantis.
 Det er også i løbet af fe-
bruar, at den første fuglesang 

starter. I tidlige morgentimer 
kan man høre spæd sang fra 
enkelte solsorte. Det foregår 
ofte ved en gadelygte eller 
andre lyse steder. Og ofte i 
byen hvor der som regel er 
lidt varmere end ude i det 
åbne land. I løbet af marts 
tager solsortens sang til og 
når fuld styrke i april/maj, 
hvor også masser af andre 
fuglestemmer kommer til.
 På varme og solrige dage 
i februar kan man også i 
det åbne land være heldig 
at høre lærkesang. Et gam-
melt mundheld siger, at lige 
så mange dage som lærken 
synger før Kyndelmisse, lige 
så mange uger skal den tie 
efter.
 I øvrigt har nogle af vore 
fugle sunget hele vinteren. 
Mere eller mindre. Gærdes-
mutten og musvitten kan 
finde på at synge på solrige 
vinterdage, men så er de jo 
også i træning til forårets 
store kordage i selskab med 
de øvrige fuglesangere.

Februar byder på den første 
spæde fuglesang

Træet må gerne 
tørre i to år
Hvis du hører til den del 
af befolkningen, der har 
brændeovn, så er det snart 
på tide at hente brænde til 
næste fyringssæson.
 Jo mere tørt, brændet er, 
jo bedre. Brændet skal som 
minimum tørre sommeren 
over, og allerbedst er det at 
fyre med træ, der er lagret 
i to år.
 Det kløvede træ stables 
i brændestakke. Træet må 
meget gerne dækkes til 
med en presenning eller 
lignende, men der skal al-
tid være luftigt, så træet har 
de optimale betingelser for 
at tørre.
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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

Har du brug for en ny hjemmeside? 
Har du brug for et nyt layout på din 
 nuværende hjemmeside eller skal vi  
lave en helt ny? Det behøver hverken at 
være dyrt eller uoverskueligt at få en god 
hjemme side.

Vi har skræddersyet en løsning, der er 
nem at gå til, og hvor du inden for allerede 
faste rammer kan få et professionelt 
og tidløst webdesign som du selv har 
mulighed for at redigere i.

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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Lejlighed udlejes
i Marstal. Ca. 40 m2, ledig 
fra 1. februar.
Henvendelse:

Tlf. 23 20 21 98

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

afholder

ÅRSMØDE
Torsdag den 24. febr.

kl. 14.00
i konfirmandstuen

Strandstræde, Marstal
Dagsorden ifølge 

vedtægter
Herefter et lille 

traktement og foredrag 
om Ærøs natur, med 

afprøvning af teleslynge.

Ærø Lokalafdeling

fredag d. 28. januar 
kl. 20.00 i klubhuset.

Vel mødt! 
Bestyrelsen

Ommel Boldklub

Generalforsamlingen

H U S K !

Hør mere på 23720320 

Naturterapi mod stress
Psykoterapi og clairvoyance

Skal der ske noget
 nyt i dit liv? 

Få healing og handlekraft nu
med Marieke fra Hjertemod.dk

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

OPSTART
Vores aktiviteter 

er startet op igen.
Vel mødt

RSI

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB
l Fyringsolie / Diesel.
l Fuchs smøreolie.
l  Gratis benzinkort til 

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

Bliv medlem.
Mail: j.bjerrum@mail.dk

Mobil: 2567 6413

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Christine Marie Lyck Hansens 
begravelse.

Tak for de smukke blomster og kranse.

På familiens vegne
Lene og Leif

Hjertelig tak
for al opmærksomhed ved 
min fødselsdag den 21. ja-
nuar.

Venlig hilsen
Grethe Pedersen

Dunkær

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Opvarmning er 
nøglen til succes

Husk at varme op inden du påbegynder løbeturen, da det 
mindsker risikoen for skader. Foto: Kehlet.
En stor del af danskerne 
holder sig i fysisk form 
med forskellige former for 
idræt. Og mange oplever 
bogstaveligt talt at løbe ind 
i en idrætsskade, men med 
opvarmning inden løbe-
turen, badmintonkampen 
eller hvad man nu gør for 
at holde formen, reduceres 
risikoen for skader.
 Det er også et faktum, at 
hvis man er lidt oppe i åre-
ne, vejer ti kilo for meget 
og ikke har dyrket nogen 
form for idræt i den sidste 
halve snes år, er det meget 
dumt at kaste sig hoved-
kulds ud i en fodboldkamp 
eller at starte løbeturen i 
fuld firspring. Denne utræ-
nede krop er ikke skabt til 
pludselige og voldsomme 
fysiske udfoldelser, så den 
skal stille og roligt varmes 
op, og jo ældre man bliver, 
jo mere fornuftigt virker 
det at fyre lidt langsomt 
op under kedlen, inden 
der kommer fuld damp på. 
Men det skal understreges, 
at det er fornuftigt for alle 
aldersgrupper at varme op.

Temperaturen 
i musklerne stiger
Der skal gang i kredslø-
bet, og under et målrettet 
opvarmningsprogram vil 
muskel- og kropstempera-
turen stige en del. Kroppen 
føles langt mere smidig og 
parat til den fysiske udfol-
delse, når man er varmet 
op. Arten og omfanget af 
opvarmningen varierer fra 

idræt til idræt, men til mo-
tionsløberen, der ikke skal 
forsøge at sætte verdensre-
kord hver gang, han er ude 
at træne, kan følgende for 
eksempel indgå i opvarm-
ningen: 
 Start langsomt. Læg ud 
med lidt småløb på stedet. 
Gå lidt på hælene, dernæst 
på tæerne, indersiden og 
ydersiden af foden. Så 
bliver fodens muskulatur 
forberedt på, at man skal 
ud at bevæge sig. Når man 
starter selve løbeturen, er 
der ingen grund til at star-
te ud i højeste tempo. Man 
kan sagtens lunte sig varm 
og først geare mere op ef-
ter et par kilometer.
 Strækøvelser før og ef-
ter løbeturen kan også an-
befales for at undgå den 
stivhed i muskulaturen, 
som mange oplever dagen 
efter en løbetur. Et par 
fornuftige strækøvelser før 
og efter løbetræningen er 
blandt andet følgende:
 Oversiden af låret: Mens 
du står op og eventuelt 
støtter dig til en mur, tager 
du med venstre hånd om-
kring foden på det bøjede 
venstre ben. Nu spænder 

det i låret. Hold strækket i 
10-15 sekunder og gentag 
øvelsen med begge ben fle-
re gange
 Lægmusklerne: Du støt-
ter begge hænder mod en 
mur eller et træ. Det ene 
ben skal være strakt lidt 
bagud, det andet skal være 
bøjet lidt. Begge fodplader 
skal være solidt plantet i 
jorden og være parallelle 
med hinanden. Pres hoften 
lidt fremad. Så mærker du, 
at det strækker i lægmusk-
len. Hold strækket i 10-15 
sekunder og gentag øvel-
sen med begge ben flere 
gange.

Du skal 
rydde fortovet
Du spadserer hen ad for-
tovet på en villavej. Der 
er ikke gruset på fortovet, 
og du falder og brækker 
armen.
 I sådan et tilfælde bør du 
sikre dig et vidne, hvis mu-
ligt. Det er nemlig grundeje-
ren til huset, der støder op til 
fortovet, der er ansvarlig for, 
at fortovet er ryddet. Og kan 
man bevise, at fortovet var 
glat og ikke ryddet for is og 
sne, så vil husejeren kunne 
gøres erstatningsansvarlig, 
hvis ellers ulykken sker på 
et tidspunkt, hvor fortovet 
burde være ryddet for is og 
sne. 
 Hvis dit hus ligger ud til 
en offentlig vej, har du pligt 
til at rydde sne og gruse el-
ler salte dit fortov mellem 
kl. 7 om morgenen og kl. 22 
om aftenen. Om søndagen 
skal der dog først være ryd-
det for sne kl. 8 om morge-
nen og frem til kl. 22. Ud-
over fortovet skal du rydde 
stier og i nogle tilfælde sør-
ge for, at der er adgang til 
udvendige trapper.
 Ligger dit hus på en privat 
vej eller sti, er det din pligt 
at rydde for sne og gruse el-
ler salte på både kørebane, 
fortov og sti. For det meste 
skal du kun rydde ud til mid-
ten af kørebanen, da ejeren 
på modsatte side har ansva-
ret for den anden halvdel af 
kørebanen.
 Reglerne kan dog varie-
re fra det ene lokalområde 
til det andet. Nogle steder 
er det fx grundejerforenin-
gens ansvar at sørge for 
snerydningen.
Kilde: Borger.dk

Lyset får 
mere magt
Dagen tiltager nu hurtigt 
i længde, og man kan ty-
deligt mærke, at lyset får 
mere og mere magt. I slut-
ningen af januar står solen 
således op cirka en halv 
time tidligere, end det var 
tilfældet i begyndelsen af 
måneden.

Masser af skov
Der er rigeligt med mu-
ligheder for en vintertur 
på gåben ud i den danske 
natur. Skov samt tørre na-
turtyper udgør i alt cirka 
17 procent af Danmarks 
areal. Til de tørre natur-
ty-per, som udgør cirka 4 
procent af arealet her i lan-
det, hører blandt andet klit 
og hede.

Brems før 
du svinger
Når vejene er glatte af is 
og sne, skal man altid køre 
langsomt ind i svingene. 
Hvis man har for meget 
fart på ind i et sving, og 

man begynder at bremse, 
mens man svinder, så går 
det galt. Der skal være 
bremset ned, FØR man 
kører ind i svinget!
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Møllevejen 33 A • 5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53
Mail: info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

En hel markedsplads ved hånden...

Ugeavisen kan hurtigt give dig et overblik 
over ugens tilbud fra de lokale handlende. 
Du sparer tid, penge og ulejlighed.

Ugeavisen er med sine mange tilbud 
en markedsplads for dig...
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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

Støtteforeningen for ÆIK afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. februar 2022 kl. 18.30-19.00

i Bowlingcentret i Arrebohallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

BESTYRELSEN

Indkaldelse til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

ÆIK afholder generalforsamling
Torsdag den 17. februar kl. 19.00 
i Bowlingcentret i Arrebohallen

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4.  Bestyrelsens forslag og planer for det kom-

mende år, samt godkendelse af budget, her-
under kontingentfastsættelse.

 5.  Behandling af rettidigt indkomne forslag fra 
medlemmer.

 6.  Valg af 3(4) medlemmer til bestyrelsen. Ulige år 
vælges 3 medlemmer, lige år vælges 4 med-
lemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 
2 årig periode.

 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Nedsættelse af aktivitetsudvalg.
 9.  Valg i lige år af 2 revisorer og 1 revisorsupple-

ant for en 2 årig periode.
10.  Valg i lige år af 1 fanebærer og 1 stedfortræder 

for en 2 årig periode.
11. Eventuelt.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til forman-
den, Maria Nørhart, Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøs-
købing senest 14 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen serveres der et lettere 
traktement.

Med venlig hilsen
ÆRØSKØBING IDRÆTS KLUB

Bestyrelsen

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag ..  kl. 11.00-19.00
Lørdag ...........................  LUKKET
Søndag ................  kl. 11.00-19.00

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller- fast 2 sp - 28-08-2017 8:47

Ærø Minigolf og 
Søby Cykeludlejning

til leje
Henvendelse: 

Anker, Tlf. 40 33 91 14

Odense Domkirke
Torsdag den 27. januar kl. 17.00

Ordination af Ærø Pastorats nye præst
Brian Dan Christensen.

Bregninge Kirke
Søndag den 6. februar kl. 11.00

Indsættelse af Ærøs nye 
præst Brian Dan Christensen

Alle er hjerteligt velkommen til, 
at deltage i begge begivenheder.

Ved begge begivenheder skal der vises Coronapas 
og bruges mundbind 

når man går ind og ud af kirkerne.

Rise Kirke
Onsdag den 2. februar kl. 16.30

Kyndelsmissegudstjeneste 
ved konfirmanderne.

Marstal Kirke
Torsdag den 3. februar kl. 19.00

Vintersange.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag og onsdag 
kl. 19.30

samt søndag kl. 15.00:

138 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

www.bio-andelen.dk
Klik ind og se, 

hvad der sker på Andelen.

148 min.
TILLADT  OVER 11 ÅR

NÆSTE UGE:
Den  3., 4., 5., 6., 8. og 9.  

februar kl. 19.30
samt den 6. februar kl. 15.00:

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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
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Laaddenbjerg Naturfond
SKOV-AUKTION

Vi har tyndet ud i Præstemose, 
derfor afholdes der auktion

LØRDAG den 5. februar kl. 10.00
på P-Pladsen ved Jørbæksvejen

hvor der bortsælges blandet løvtræ. 
Mobilepay kan benyttes.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

SØBY VÆRFT A/S
søger 
administrativ medarbejder
Du bliver en del af vort administrative team, hvor du vil 
indgå i de daglige rutiner omkring fakturering, boghol-
deri, lønkørsel samt andre kunde- og medarbejderrela-
terede opgaver.

Som person er du stabil, struktureret og kan håndtere 
at holde flere bolde i luften på en gang, både når det 
gælder rutineopgaver og ad hoc-opgaver, der kan lande 
på dit bord, i løbet af en arbejdsdag. 

Du taler og skriver dansk og engelsk og kommunikerer 
let med alle funktioner i en virksomhed. 

Der er tale om en alsidig og vigtig stilling for Værftet, og 
vi håber, at du kan tiltræde snart. 

Der er ingen ansøgningsfrist og vi tillader os at slå til, 
så snart vi har fundet den rette kandidat. 

Send en kort ansøgning, så hurtigt som muligt, 
til charlotte@shipyard.dk 
Læs mere om Søby Værft på www.shipyard.dk eller på 
Facebook og LinkedIn.

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.dk

Queenstreet - Marstal

GENERALFORSAMLING
er udskudt til næste år grundet Corona

Bestyrelsen fortsætter uændret.
Maskebal på Hotel Marstal, 

Fastelavns mandag er i år aflyst.
Venlig hilsen - Bestyrelsen

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

Ærø Autocenter - fast 2 sp - 12-09-2017 7:40

Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd   1 12/09/17   07.40

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
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PR. SÆT

100.-
(Ex. moms 80,-)

SPEKTER MALERRULLESÆT 
25 cm. Komplet sæt med malerrulle og bakke.
Velegnet til loft og væg.
  (Best. nr. 5710664)

SPEKTER MALERRULLESÆT 
25 cm. Komplet sæt med malerrulle og bakke.

BLIV KLAR. NY SÆSON.
INDENDØRS.
Til dem, der kan deres håndværk.

DYRUP VÆG PRO 10 EKSTRA   
9 liter. Hvid. 100% akrylmaling. Tåler hyppig rengøring 
med almindelige rengøringsmidler. Glans 10 halvmat er 
velegnet til brug i opholdsrum. Malingen er hvid, men 
kan tones i lyse farver som eksempelvis årets farve 
2022 fra Dyrup.
(Best. nr. 9703451)

DYRUP TRÆ & METAL PRO 40 
2,25 liter. Hvid. Halvblank er velegnet til indendørs 
træværk og grundet jern og metal. Den har en god 
dækkeevne og en fi n sammenfl ydning.
(Best. nr. 9703454)

Se åbningstiderne
på STARK.dk

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

STARK Rudkøbing
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1145

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99
5700 Svendborg
Tlf. 6221 2428

DYRUP VÆG PRO 10 EKSTRA   549.-
(Ex. moms 439,20)

PR. SPAND 

Årets Farve 2022 fra Dyrup hedder Olive Sprig PPG1125-4. Det er en 
afdæmpet lys grøn farve, der fungerer godt, når den sættes sammen 
med både pastelfarver og de mere kraftige pangfarver, alt efter 
hvilket udtryk man ønsker i sit hjem.

PR. SPAND

99.-
(Ex. moms 79,20)

RAPTOR MEDIUM SANDSPARTEL 
9 liter. Færdigblandet letspartelmasse med meget 
lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker 
sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.
  (Best. nr. 9704809)

kan tones i lyse farver som eksempelvis årets farve 
2022 fra Dyrup.
(Best. nr. 9703451)

PR. SPANDPANDP

99.
(Ex. moms 79,20)

RAPTOR MEDIUM SANDSPARTEL 
9 liter. Færdigblandet letspartelmasse med meget 
lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker 
sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.
  (Best. nr. 9704809)

PR. S

99.
(Ex. moms 79,20)

RAPTOR MEDIUM SANDSPARTEL 
9 liter. Færdigblandet letspartelmasse med meget 
lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker 
sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.
  (Best. nr. 9704809)

349.-
(Ex. moms 279,20)

PR. SPAND 
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2.

TJEK PRISEN

TJEK PRISEN

Velegnet til loft og væg.
  (Best. nr. 5710664)

STARK ÆrøSTARK ÆrøSTARK STARK RudkøbingSTARK RudkøbingSTARK STARK SvendborgSTARK SvendborgSTARK

2,25 liter. Hvid. Halvblank er velegnet til indendørs 
træværk og grundet jern og metal. Den har en god 
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Ét kort – fyldt med fordele. Se mere på STARK.dk
BLIV SELVBYG-MEDLEM 10%

MEDLEMSRABAT PÅ 
TUSINDVIS AF VARER*
*Kan ikke kombineres med 
andre rabataftaler, gælder

 ikke nedsatte varer.


