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Du styrer selv 
din arbejdstid – 
inden for deadline

Du får frisk luft 
og motion, mens 
du tjener penge

Du arbejder 
typisk tæt på 
din bopæl

Du får del 
i vores 
rabataftaler

Scan og se, hvor tæt

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00

Jobbet som omdeler af reklamer og aviser er et af de mest fleksible job, 
du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritids job eller en ekstra 
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for 
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser 
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

www.blivomdeler.nu
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AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
ejendomshandel,
udfærdiger skøder
og sørger for
den digitale
tinglysning.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DE L IKATESSE N

Oksebryst 
med peberrodssovs  
kartofler og  rødbeder

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 16/2 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

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.

Fyringsolie og 
diesel til dit
landbrug
Altid hurtig levering med fast 
tankvogn på øen

Bestil hos
Ærø Olie 

62 52 11 85
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mail@aeroeolie.dk

Kontakt vores ejerrådgiver 
René Flintegaard på 93 63 87 92

Rengøring inklusiv

Høj fleksibilitet

Let og tryg udlejning med stor skattefordel

God indtjening og ejerferie efter behov

Må vi udleje dit sommerhus?

www.feriepartner.dk/fyn/aeroe

Tlf. 64 41 23 22 - info@mob.dk
Hasselvænget 1 - 5500 Middelfart
Feriepartner

En bedre
oplevelse
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

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

I skolernes vinterferie (uge 7) er der også åbent 
mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

NYT! ændringer til betaling af 
Madservice fra 2022
Madservice bliver ikke længere trukket i pensionen. 
Betaling for visiteret mad fra 1. januar 2022 vil ske 
med faktura til E-boks eller pr. post. 

Første faktura udsendes sidst i februar og vedrører 
madservice for januar måneden til betaling først i 
marts måned. 
OBS: Fakturaen bedes tilmeldt betalingsservice for 
at lette administrationen.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

Social- og 
Sundhedshjælperelever 
søges til Ærø Kommune
Uddannelsen som social- og sundhedshjælper varer 
ca. 1 år og 2 måneder og vil være en veksling mel-
lem skoleperioder og praktikophold. Skoleperioder-
ne foregår som hovedregel på Social- og Sund-
hedsskolen i Svendborg og praktikperioderne skif-
ter mellem hjemmeplejegruppen og plejecenter. 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

Social- og 
Sundhedsassistentelever
søges til Ærø Kommune 
I Ærø Kommune søger vi social-og sundhedsassi-
stentelever med start i juni 2022. 
Uddannelsen til social – og sundhedsassistent varer 
ca. 2 år og måneder. Uddannelsesforløbet afkortes 

hvis du er over 25 år eller har anden sundhedsfaglig 
uddannelse f.eks. social- og sundhedshjælper. 
Uddannelsen vil være en veksling mellem skoleperi-
oder og praktikophold. 

Skoleperioderne foregår på Social- og Sundheds-
skolen i Svendborg mens praktikperioderne skifter 
mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet. 

Ansøgningsfrist d. 9. februar 2022 kl. 12.00. Læs 
mere på www.aeroekommune.dk under Job i kom-
munen.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

Social- og sundhedsassistent 
til De Gamles Hjem i Rise, Ærø 
– Genopslag
Social- og Sundhedsassistent søges til De Gamles 
Hjem i Rise Vi søger 1 social- og sundhedsassistent, 
i dagvagt, hvor enkelte aftenvagter kan forekomme. 

Stillingen er på 37 t/ugen med mulighed for mindre. 
Der vil som udgangspunkt være fire weekendvagter 
fordelt over 10 uger. Stillingen ønskes besat efter 
aftale eller senest 1. maj 2022. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 18. april 2022 kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt torsdag d. 21. april 2022 
fra kl. 10.00. Læs mere på www.aeroekommune.dk 
under Job i kommunen.  

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

Social- og 
Sundhedsassistentelever til 
start på GF 2 med 
efterfølgende start på hoved-
forløb søges til Ærø Kommune 
Social- og Sundhedsassistenter til start på GF 2 
med efterfølgende start på hovedforløb søges til 
Ærø Kommune Uddannelsen vil være en veksling 
mellem skoleperioder og praktikophold. 

Skoleperioderne foregår på social- og sundheds-
skolen i Svendborg. Uddannelsen vil give dig kom-
petencer indenfor, sygepleje, kommunikation, medi-

cin, genoptræning, velfærdsteknologi og rehabilite-
ring, hvilket gør dig i stand til at skabe en bedre 
hverdag for borgeren. 

Ansøgningsfrist d. 10. marts 2022 kl. 12.00. 
Du kan læse mere om uddannelsen på www.
sosufyn.dk og mere om stillingen på www.aeroe-
kommune.dk under job i kommunen.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Marstal Skole afholder 
informationsaften om 0. klasse 
- tirsdag d. 22. februar 2022
Kære forældre til børn som skal starte i 0. klasse til 
august.

Vi vil gerne invitere jer til informationsaften på Mar-
stal Skole tirsdag d. 22. februar kl. 19. Aftenen star-
ter i skolens kantine.
Her vil vi fortælle jer om Marstal Skole, forældre-
samarbejde, og ikke mindst hvordan det er at være 
0. klasses elev på Marstal Skole. Og naturligvis vil vi 
gerne vise vores dejlige skole frem.
Vi glæder os meget til at se jer.

Med venlig hilsen
Karsten Solberg
Skoleleder Marstal Skole

IT- supporter
Har du lyst til at arbejde i en mindre kommune, hvor 
du får brug for dit servicegen og dine teknisk stærke 
færdigheder inden for IT, så kan vi tilbyde dig en 37 
timers stilling snarest muligt iblandt gode kolleger 
både fagligt og socialt. 

Du vil få rig mulighed for at bruge dine evner og bidra-
ge med dine gode ideer til at sikre en optimal IT drift 
i en afdeling, hvor vi hjælper hinanden og bidrager 
med hver vores kompetencer, og hvor vi først og 
fremmest sætter vores brugersupport i højsædet. 
Læs videre på det fulde stillingsopslag på Ærø Kom-
munes hjemmeside www.aeroekommune.dk under 
ledige stillinger. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 28. februar 2022 kl. 9.00.
Samtaler forventes afholdt uge 10.

IT-AFDELINGEN 

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

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

Gudstjenester
Dåbsgudstjeneste

Lørdag den 12. februar
Søby Kirke kl. 10.00
  Kvist

Septuagesima
Søndag den 13. februar

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

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Forårs-
gudstjeneste i 
Tranderup Kirke
Vi er lidt tidligt ude, men vil 
byde foråret velkommen 
med en kort gudstjeneste, vi 
vil synge salmer og sange, 

som hylder livet. Gudstjene-
stens tema er: »Livet er ved 
at vågne op igen efter vinte-
rens dvale«. Der vil være 
masser liv, håb og fornyelse 
i tekster og refleksioner. 
Alle er velkommen.
 

Regnmængden
I Marstal faldt der i januar 
måned 39,4 mm regn imod 
50,2 mm sidste år samme tid 
og sted.
---
I Søby faldt der i januar 
måned 39 mm regn imod 52 
mm sidste år samme tid og 
sted.

80 år
Edvin Møller Hansen, Kirke-
stræde 3, Marstal kan fredag 
den 11. februar fejre sin 80 
års fødselsdag. Dagen fejres 
sammen med familien.

90 år
Ellen Thora Petersen, Kil-
dehaven 38, Ærøskøbing 
kan lørdag den 12. februar 
fejre sin 90 års fødselsdag.

Information fra 
ÆrøXpressen
ÆrøXpressen har siden sin 
start i december 2019 doku-
menteret sin absolutte beretti-
gelse og har i 2021 trans- 
porteret knap 150.000 passa-
gerer og mere end 50.000 biler 
mellem Rudkøbing og Mar-
stal. Men det er omkostnings-
krævende at drive en fær- 
gerute, så selv med stor op-
mærksomhed på alle udgifter, 
betyder de stærkt stigende 
energipriser og andre omkost-
ninger, at bestyrelsen ser sig 
nødsaget til at indføre et til-
læg, der kan dække de sti-
gende omkostninger. Samtidig 
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intensiveres markedsføringen 
af ruten i samarbejde med en 
række forskellige aktører 
inden for rejse- og turistbran-
chen. ÆrøXpressen deltager 
også igen i år på Danmarks 
største rejsemesse, »Ferie for 
Alle« i Herning, hvor vi deler 
stand med en række fynske de-
stinationer og Ærø Hotel. Med 
dette tillæg, den fortsatte store 
og loyale støtte fra de næsten 
2000 aktionærer, og med flere 
initiativer for at markedsføre 
ruten, er det vores absolutte 
overbevisning, at 2022 igen vil 
blive et rigtig godt år med øko-
nomien i balance.

Hvis vejen er glat
… må man aldrig bremse, når 
man er på vej ind i et sving. 
Brems derimod forsigtigt, inden 
du når svinget. Slip så bremsen 
lige før svinget og styr bilen sik-
kert igennem det.
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Creutz Boghandel

Bøger

Spil

Legetøj

Apoteksudsalg

Lotto
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 12.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-14.00

Altid hyggelig stemning!

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

DRØMMEN ER PÅ EN Ø
og der er stor efterspørgsel efter boliger 

på vores dejlige Ærø

Går du i salgstanker?
Så ring til Øbolig - for gratis salgstjek

Vi er lokale og bor her - og er klar til at 
rykke hurtigt ud.

 

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Voderup 5, Voderup

Strandstræde 51, Marstal

SOLGT

SOLGT

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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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!  

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.

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

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

Marstal Skipperforening

Er du skipper eller har du blot 
blå sympatier, så er du man-
den M/K, der har en fremtid i 
Marstal Skipperforenings 
medlemskreds.

Marstal Skipperforening vil 
gerne have sparket Corona-
støvet af og byde nye med-
lemmer velkomne til at be- 
mande foreningen, så at den 
fortsat kan holde fanen højt.
 Skipperforeningen blev 
stiftet i 1888 for at varetage 
skipperstandens interesser og 
oprette en understøttelses-
kasse og samt give sit besyv 
med, når der var og er vigtige 
sager på tapetet for vor by, 
specielt omkring Havnen og 
Navigationsskolen. Navigati-
onsskolen er ganske naturligt 
Skipperforeningens hjerte-
barn, og her har foreningen 
flere gange haft det tunge 
skyts fremme, når der blev 
observeret skumle skyer i ho-
risonten. 
 Foreningen har også et so-
cialt sigte. De senere mange 
år har foreningen været vært 
for de nye navigatører med 
en gang velkomstskipperlab-
skovs i Marineforeningens 
lokaler. Udgifterne hertil af-
holdes af foreningens Navi-
gationsskolefond, der netop 

har elevernes velfærd som 
fokusområde. 
 Den årlige klipfiskespis-
ning med efterfølgende dans 
har for mange været et højde-
punkt midt i vintertiden, hvor 
en stor del af byens skibe og 
dermed søfolkene var hjem- 
me. 
 Festlighederne har ligget 
underdrejet nogle år, men 
med afmønstringen af Coro-
naen inden for rækkevidde 
og nye bestyrelseskræfter 
under opsejling, er der fest-
håb forude igen.
 Tøv ikke med at melde dig 
ind i Skipperforeningen, såle-
des at foreningen fortsat kan 
være et godt bemandet slag-
skib for fremtidige menings-
tilkendegivelser og festlig- 
heder.  Den agtværdige for-
ening er åben for nyt blåt 
blod.
 Du behøver ikke at være 
skipper for at blive medlem 
af foreningen, medlemmer 
med søfartsbog, er naturligvis 
grundstammen i foreningen, 
men almindelige borgere 
med forkærlighed for søens 
verden og byens blå ve og vel 
er også meget velkomne. Vel-
kommen i foreningen.
 Se annoncen andetsteds i 
avisen.

Årsmøde i FH Sydfyn
FH Sydfyn inviterer de godt 
800 medlemmer af Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation 
på Ærø til årsmøde. 800 med-
lemmer, som repræsenterer 
et bredt udvalg af fagfolk, 
som kan bidrage med at for-
tælle FH Sydfyns ledelse og 
vores lokalt funderede ud-
valg, hvordan vi kan arbejde 
for dig og din arbejdsplads.
 Fagbevægelsens Hovedor-
ganisation vil gerne i højere 
grad være jeres talerør. Det 
er vi allerede i mange sam-
menhænge, men det kan sam-
tidig være svært at vurdere, 
om der er konkrete ting på 
din arbejdsplads, som med 
fordel kan løses i fællesska-
bet. Det kræver, at vi hører 
fra dig! 
 FH har mange mål / ind-
satsområder, bla. indenfor 
beskæftigelse, uddannelse, 
erhvervsudvikling og Social 
dumping - ikke mindst ar-
bejdsmiljø og velfærdsområ-
det. 
 Kan vi gøre noget for dig, 
så din hverdag og arbejdsdag 
hænger sammen. Tag din kol-
lega under armen og mød op 
til årsmødet den 24. februar 

2022 kl. 17.00 på Hotel Ærø-
hus, dog med forudgående 
tilmelding til FH Sydfyn på 
mail: post@fh-sydfyn.dk eller 
tlf. 30 31 66 64. FH er vært 
med lidt spiseligt. Vi glæder 
os til at se dig. 

Medlemsfagforeninger:
3F, Blik & Rør, BUPL, Dan-
marks Lærerforening, Dansk 
El-forbund, Dansk Metal, 
Dansk Socialrådgiverfor-
ening, Dansk Sygeplejeråd, 
FOA, Fødevareforbundet 
NNF, HK, Kost & Ernæ-
ringsforbundet, Malerfor-
bundet, Radiografrådet, Ser- 
viceforbundet, Socialpæda-
gogerne og Teknisk Lands-
forbund.
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TORSDAG den 24. feb 2022 kl. 17-20 på HOTEL ÆRØHUS 
 
TILMELDING: post@fh-sydfyn.dk eller telefon 30316664 
senest 16/2-2022 

Fagbevægelsens Hovedorganisation inviterer til årsmøde. Her kan du 
som FH-medlem høre om fagbevægelsen arbejde på Ærø. 

PROGRAM: 
FH Sydfyns formand Susan Bøg Nielsen byder velkommen. 
Hvad betyder det, at vi er gået fra LO Sydfyn til FH Sydfyn. 
Kommuneudvalgsformanden orienterer om udvalgets lokale arbejde. 
Brug af firmaer uden overenskomst og den nye barselsaftale. 
Hvordan kan FH Sydfyn understøtte det faglige arbejde på Ærø? 

LO Sydfyn er vært med lidt mad og drikke. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG OG DINE KOLLEGAER 

ÅÅRRSSMMØØDDEE    

Medlemsorganisationer: 
3F, Blik & Rør, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Metal, 
Dansk Socialrådgiverforening,  Dansk Sygeplejeråd, FOA, Fødevareforbundet 
NNF, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbundet, Radiografrådet, Servicefor-
bundet, Socialpædagogerne & Teknisk Landsforbund. 

www.aeroexpressen.dk

Havnepladsen 8 • 5960 Marstal • +45 7370 7800 
info@aeroexpressen.dk

INFORMATION FRA 
ÆRØXPRESSEN

På grund af stærkt stigende energipriser og generelt sti-
gende omkostninger, ser ÆrøXpressen A/S sig nødsaget til 
at indføre et olie- og omkostningstillæg til de gældende 
takster med effekt fra den 1. marts 2022.
Tillægget vil være for
Passagerer             kr.  8,-
Biler, trailere, varebiler og campingvogne         kr. 10,-
Cykler, knallerter, motorcykler          kr.  5,-
Lastbiler og busser             kr. 20,-
Vi håber på jeres forståelse for dette tiltag og ønsker jer 
velkommen ombord på »Ærøxpressen«.

Den korteste vej til Ærø

NYE
MØBLER?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt indenfor 

maler- og spartelarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

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

NYT PÅ ÆRØ
SAVVÆRK PÅ SOLENERGI
• Opskæring af Ærø-træ.
• Salg af træ og planker m.m.

Henvendelse:
Erik Kjær • Tlf. 30 20 13 16
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14. februar fejrer vi 
kærligheden

Valentinsdag kan netop være dagen, hvor livets vigtigste 
gaver kan gives. Foto: Ingimage.com

Allerede i 1950’erne for-
søgte blomsterhandlerne at 
indføre skikken at holde Va-
lentinsdag her i landet. Det 
lykkedes ikke, men siden 
slutningen af 1990’erne har 
denne dag for kærligheden 
heldigvis slået rod i vi dan-
skere, som hermed har fået 
en uofficiel dag for kærlig-
heden.
 Der er forskellige for-
klaringer på, hvorfor 14. 
februar er kærlighedens 
dag. Ifølge folketroen er 
Valentinsdag netop dagen, 
da fuglene parrer sig, men 
valentinstraditionerne kan 
også have sammenhæng 
med den gamle romerske 
frugtbarhedsfest, Luperca-
lia, 15. februar.
 Der er også flere Sankt 
Valentin‘er, som er i spil, 
men det er den romerske 
Sankt Valentin, som dagen 
hyppigst forbindes med. 
Hans festdag er netop 14. 
februar, og han regnes for 
beskytter af forelskede 
par.

Et kys og en rose
Det er en gammel traditi-
on 14. februar at sende en 
valentin – et kort eller en 
gave vedlagt et kort – til 
den, man holder af. 
 Kortet må endelig ikke 
underskrives, men det må 
gerne på anden vis røbe af-
senderen. 
 Men et stort smækkys, 
som jo er vanskeligt at afle-
vere anonymt, til den man 
elsker ledsaget af en buket 
røde roser, er heller ikke af 
vejen. Ifølge blomsterspro-
get betyder en buket røde 
roser ganske enkelt »jeg 
elsker dig«.
 I den fortravlede hver-
dag glemmer vi ofte at ple-
je kærligheden, der jo som 
et bål skal holdes ved lige, 
hvis kærligheden skal blive 
ved med at flamme hedt. 
Så en tur i byen – bare jer 
to og det uanset om I er 
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18 eller 90 – er oplagt. En 
lækker middag på en god 
restaurant, søde ord, må-
ske en lille gave som andre 
ikke behøver vide noget 
om… Det giver alt sam-
men næring til det, der er 
mellem jer to, og som vir-
kelig har fortjent sin helt 
egen dag, Valentinsdag.

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
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

* Undersøgelser fra Gallup viser, at Ærø Ugeavis har en læserdækning på 95% for personer over 18 år.

Annoncér i Ærø Ugeavis og vær sikker på, at dine
budskaber, når frem til alle i din målgruppe.

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, fl yers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

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

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

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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Foredrag 
i Haven Haveselskab

Haveselskabet får den 17. fe-
bruar besøg af Hannu Saren-
ström, som er født i Finland, 
men opvokset i Sverige i 
Göteborg. I 2017 flyttede han 
til Kædeby på Langeland. I 
Sverige er han en kendt fore-
dragsholder, koge- og have-
bogsforfatter.
 På Langeland arrangerer 
han madkurser med vægt på 
hjemmedyrkede grøntsager 
og specielt kål. At dyrke sine 
egne grøntsager og bruge dem 
i madlavningen er et gennem-
gående tema i Hannus tilgang 
til livet. Derfor fylder køkken-
haven i foredraget og det bli-
ver interessant at høre hvilke 
typer af grøntsager, han spe-
cielt har gode erfaringer med 
på Langeland i forhold til i 
Sverige. Der er trods alt stor 
forskel på klimaet de to ste-
der. Desuden må jordbunds-
forholdene også spille en rolle 
i valget af grøntsager.  

 Hannu er også initiativtager 
til en ny turistattraktion på 
Langeland i samarbejde med 
Medicinhaverne, »Unikke 
haver« på Langeland.  Det går 
ud på, at der åbnes for haver 
bestemte dage i sommerperio-
den fra nord til syd på øen. 
 På CPH Garden i 2019 
vandt han sølvmedalje  i kate-
gorien »Best in show« for 
»Havedrømme til alle« .  I 
Praktisk økologis medlems-
blad var der sidste gang en 
stor artikel om Hannus lange-
landske have. Foredraget star-
ter kl. 19.00 i Rise Sognehus, 
St. Rise Landevej 13 og alle er 
meget velkomne. Det koster 
kr. 100 for medlemmer og kr. 
150 for ikke medlemmer. Der 
vil blive serveret kaffe og 
hjemmebag. Det skal lige til-
føjes, at selv om Hannu taler 
svensk er det meget forståe-
ligt og efterhånden fordan-
sket.

»West Side 
Story«
i Andelen

Fra torsdag d. 10. februar 
viser Andelen den nyindspil-
lede udgave af det amerikan-
ske musicaldrama »West Side 
Story«. Handlingen foregår 
blandt to rivaliserende gade-
bander i New York, der går 
under navnene »The Jets« og 
»The Sharks«. Tony er bedste 
ven til bandelederen hos 
»The Jets,« og Marias bror 
styrer »The Sharks« med 
hård hånd, men hvad sker 
der, når forelskelsen rammer 
de to, der ellers er udset til at 
være hinandens mest indædte 
fjender?
 Filmen er instrueret af Ste-
ven Spielberg og blandt de 
medvirkende er Ansel El-
gort, Rachel Zegler, Ariana 
DeBose, David Alvarez og 
Rita Moreno (fra den gamle 
indspilning af filmen).
 Filmen varer 2 timer 36 
min og den er tilladt for alle 
over 11 år.

Afstemningen 
10. februar
10. februar er for mange en 
flagdag, fordi det var den-
ne dato i 1920, at Nords-
lesvig stemte sig hjem til 
Danmark efter at have 
været tysk siden 1864. Den 
officielle genforeningsdag 
markeres også med flag-
ning. Genforeningsdagen 
er 15. juni, og den dato ind-
går på listen over officielle 
flagdage i Danmark.

Husk at bore for
Man vil ofte opleve, at et 
træemne flækker, når man 
skruer skruer i træ. Løsnin-
gen er at bore for i emnet, 
inden man isætter skruen. 
Hvis man arbejder med 
søm i et emne, kan man 
med fordel stumpe spid-
sen på sømmet med en 
hammer, inden det slås i, 
hvilket også kan forebygge 
flækning.

Synes ikke 
rønnebærrene 
er sure
Nogle haveejere er så 
heldige at få de smukke 
silkehaler på besøg om 
vinteren. Silkehalen er stæ-
restor, og med sin nakke-
top og meget stærke gule 
og røde farver på vinger 
og hale pynter den i haven. 
Silkehalerne elsker bær – 
ikke mindst rønnebær. Og 
når der ikke er flere røn-
nebær, slår silkehalerne 
sig på blandt andet hyben, 
tjørn og liguster.
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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



ONSDAG DEN 9. FEBRUAR 2022 ÆRØ UGEAVIS  9

BOGMARKED  
- Vinterferien, uge 7 -

Tirs. 15. febr.  kl. 14-17
Ons. 16. febr.  kl. 14-17
Tors. 17. febr.  kl. 14-17
Fre. 18. febr.  kl. 14-17

Hyggetid og læsetid.

RØDE KORS  
Møbelbutik

Pilebækken 12, 
Ærøskøbing

Tlf. 24 77 56 20

Loppemarked
i uge 7

Torsdag og fredag 
kl. 10.00-16.00

Kom og se den nye hytte. 
Mange nye ting.

OLDEGADE 6
Tlf. 50 94 97 32

50%
på alt

dame-, herre- og 
børnetøj, fodtøj, 
duge og linned, 
fra tirsdag d. 15. 

til og med 
lørdag d. 26. februar

RØDE KORS 
TØJBUTIKKEN
Vestergade 53
ÆRØSKØBING

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Lejebolig søges 
i Marstal

min. 3 værelser, evt. gerne 
med lidt have. Ikke ryger.
Henvendelse:

Tlf. 61 74 18 95

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

MARSTAL 
NAVIGATIONSSKOLE

ELLENET 10 · 5960 MARSTAL

VI SØGER
en regnskabsmedarbej- 
der og en komunika- 
tionsmedarbejder.
Se mere på: 

www.marnav.dk

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Studielejlighed 
i Odense

Den perfekte studielejlig-
hed, køkken, værelse, stue, 
altan og aflåst cykelkælder. 
Velfungerende ejerforening. 
Udlejes pr. 1. maj eller tidli-
gere.

Tlf. 23 69 46 70
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afholdes fredag
d. 25. februar 2022

kl. 20.00 
i klublokalerne 
ved Rise Skole.

Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Evt. forslag skal være 
formanden i hænde se- 
nest 3 dage før ge ne-
ralforsamlingen.

BESTYRELSEN

GENERAL-
FORSAMLING

ÆRØ

SP
O

RTSFISKERFOREN
IN

G

ÆRØ
TENNISKLUB

afholder

ORD. GENERAL-
FORSAMLING

fredag den 25. febr. 
kl. 18.00

Vestergade 32B, 
Marstal

Dagsorden 
ifølge lovene.

Forslag bedes afleveret 
til formanden senest 8 
dage før generalforsam- 
lingen.

M.v.h.
BESTYRELSEN

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

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

DSJ AUTO
Vi udfører: 
 • Autoreparation 
 • Service
 • Rustarbejde
 • Skader 

Skovbygyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

FOREDRAG
torsdag den 17. febr.

kl. 19.00
i Rise Sognehus

St. Rise Landevej 13
St. Rise

Pris kr. 100,-/150,- 
incl. kaffe/kage

info: 
aeroe@haveselskabet.dk 
Solvejg Fischer Jonge, 

tlf. 23 36 25 30

Alle er meget velkomne
BESTYRELSEN

HAVESELSKABET

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp
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Fysioterapeut
Pia Damgård

Specialist 
i muskuloskeletal 

fysioterapi 
Master i rehabilitering

Fysioterapiklinik
Sygehusvejen 18, 1. - 

Ærøskøbing
TIDSBESTILLNG 
på Mobil: 30 125 127
Mail: piadamgaard@

outlook.com 
eller online på www.

piadamgaard.dk

Harmoni - DK - 21-11-2018 7:43

Harmoni-Massage
Homøophati

Traumatherapi

†
Vor kære far, svigerfar, 

morfar, farfar og oldefar

Kristen Thomsen
*22. januar 1927       † 2. februar 2022

er stille sovet ind.

Jim, Lis, Karen, Thomas, Kristine, 
Anne, Kristen og Linda med familie

Begravelsen finder sted fra Rise Kirke
fredag den 11. februar kl. 13.00.

Stor tak til De Gamles Hjem i St. Rise 
for kærlig omsorg og pleje.

Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Karl Andersen Pedersen
er stille sovet ind.

*18. maj 1928   † 30. januar 2022

»Elsket og savnet«

Johanne
Annie og Sten
Karin og Poul

Bisættelsen finder sted fra Ærøskøbing Kirke
fredag den 11. februar kl. 11.00.

†
 

Vores elskede 
mor og svigermor

Bodil M. Hansen
Tranderup

*28. maj 1933   
† 28. januar 2022

Vi savner dig.
Familien

Bisættelsen har 
fundet sted.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler Hjertelig tillykke med 
den fødselsdag 

fredag den 11. februar.
Vi glæder os 
til at fejre dig.
Kærlig hilsen

FAMILIEN

Tillykke Fuffi

Hjertelig tillykke med 
de 90 år d.12. februar.

Hilsen
BØRN, SVIGERBØRN, 

BØRNEBØRN OG 
OLDEBØRN

Kære Ellen
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Tidligt forår med lille 
korsnæb
Det kan være svært at fore-
stille sig her midt i vinter-
kulden. Men foråret er lige 
om hjørnet, og ude i natu-
ren er der allerede ved at 
komme godt gang i amori-
nerne.
 Kigger man godt efter så 
er det tydeligt, at noget er 
ved at ske. 
 De første vintergækker 
og erantis spirer frem, og 
dagene er blevet mærkbart 
længere. 
 Det kan godt være, at 
det er hundekoldt, men 
lyset og solen får mere og 
mere magt. Nogle fugle lig-
ger allerede på æg her midt 
i vinterkulden. Korsnæb-
bene – i Danmark er det 
arten lille korsnæb – elsker 
frøene fra granernes kog-
ler. 
 Dem er der masser af nu, 
og så kan fuglene jo lige så 
godt benytte lejligheden til 
at sætte en ny generation i 
verden. 
 Korsnæbbene lægger æg 
i perioden fra december 
til april, men det er en ret 
overset art, der ifølge DOF 

er mest talrig i Jylland, 
specielt i de midtjyske he-
deplantager. Men også i 
Nordsjælland og på Born-
holm, hvor der er en del 
granskov eller blandskov 
med mange grantræer, er 
den relativt hyppigt fore-
kommende.

Tidlig vækst i 
drivhuset
Det er langt fra havetid 
endnu, men man kan godt 
så småt begynde at forbe-

rede sæsonen - i hvert fald 
i drivhuset, hvor man hen i 
februar kan så de tidligste 
grøntsager som radisse og 
salat samt de første som-
merplanter.
Mod slutningen af februar 
kan man også lægge kar-
tofler til forspiring. Pas i 
øvrigt på drivhuset, hvis 
der er meget tøsne. Sneen 
kan blive så tung, at det går 
ud over glas og tag.
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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

 

 

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

Ærø Museum søger 
museumsværter 

i skolernes 
sommerferie 2022

Er Du mindst 16 år og interesseret i at arbejde hver-
dage og weekender i skolernes sommerferie?
Ærø Museum har brug for 3 museumsværter på vore 
afdelinger i Ærøskøbing og på Søbygaard. Muse-
umsværterne skal arbejde i museumsbutikkerne og 
tage godt imod vore gæster ved skranken. 
På Søbygaard skal værterne også kunne sætte børn 
og forældre i gang med aktiviteterne på »Kys Frøen«.
Skriv et par linjer om dig selv på en mail senest 28. 
februar, hvis Du vil være med til at gøre et besøg på 
Ærø Museum til en god oplevelse:

Museumsleder
Kim Furdal

Søndergade 16, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 62 52 29 50

Mail: kf@arremus.dk

Marstal Håndværker- og Industriforening
samt Understøttelsesforeningen

GENERALFORSAMLING
FREDAG d. 25. februar 2022 kl. 18.00

på Hotel Marstal
Dagsorden ifølge lovene.

BESTYRELSEN

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
ER DER TORSKESPISNING KL. 19.00

Tilmelding til  Hotel Marstal på tlf. 62 53 13 52
senest mandag den 21. februar 2022.

»ANTIGONE 2030«
TORSDAG d. 24. februar kl. 19.30
i Kulturladen, St. Rise Landevej 20

Løssalg kr. 175,-.
Medlemmer kr. 100,-. Ungdom kr. 50,-.

Billetbestilling på tlf. 20 21 44 08.

ÆRØ TEATERFORENING

TEATER I KULTURLADEN

Udlejer med godt 
tilbud til 
sommerhusejere på Ærø
»Vi står foran en sommer, 
hvor vi igen har mange dan-
ske og tyske gæster, der sat-
ser på den sikre, hyggelige 
ferie i Danmark. Det kan al-
lerede nu ses tydeligt på vores 
udlejninger af sommerhuse. 
Derfor har vi et godt tilbud 
til sommerhusejerne på Ærø: 
Kontakt os, hvis du vil leje 
dit hus ud. Vi har lejerne«, 
fortæller Torben Lund Jer-
sild, indehaver af familie-
virksomheden »Feriepartner 
Ærø«, der har mange års er-
faring med udlejning af ferie-
boliger i hele området.

Allerede i 2020 valgte man- 
ge danskere ferierne sydpå 
fra, fordi Coronaen slog 
hårdt til i hele Sydeuropa. 
Det førte til en enorm inte-
resse for at holde sommerfe-
rie i Danmark, og selvom 
der i mellemtiden er kom-
met vacciner og vacci-
ne-boostere til, så synes 
mønsteret for sommeren 
2022 at være det samme:
 - Vi kan allerede nu se på 
vores udlejning og en stærkt 
stigende interesse, at vi igen 
i år kan leje mange ferieboli-
ger ud i Danmark. Det håber 
vi, at ejerne af sommerhuse, 
ferieboliger, byhuse, ferie-
gårde eller lignende på hele 
skønne Ærø vil benytte sig 
af. For interessen for områ-
det er stor, fordi det har så 
meget at byde på – også 
selvom der stadig skulle 
være Corona-restriktioner i 
forhold til de danske attrak-
tioner og seværdigheder, 
siger Torben Lund Jersild og 
fortsætter:
 - I et område som på Ærø 
er der altid en smuk plan B. 

For der er vand, strand, skov 
og smuk natur, som hele fa-
milien kan boltre sig i. På 
den konto har området det 
hele, selvom vi selvfølgelig 
alle håber på, at dørene igen 
står åbne til vores mange se-
værdigheder og oplevelser.

Økonomisk gulerod 
for husejere
For ferieboligejere med le-
dige uger er der en god øko-
nomisk gulerod:
 - For de fleste ejere gør 
skattefradraget på 43.200 
kroner det stadig ret interes-
sant at leje de ledige uger og 
måneder ud. Fradraget gør, 
at de første 43.200, du tjener, 
er skattefrie, hvilket for 
mange er et vigtigt økono-
misk tilskud til driften af en 
feriebolig. Samtidig får du 
som husejer hos »Feriepart-
ner Ærø« selv en større 
andel af indtjeningen, fordi 
vi arbejder uden fordyrende 
mellemled, siger Torben 
Lund Jersild.

Klar opfordring: »Kontakt 
os. Vi har lejerne til dig….«
Torben Lund Jersild og Fe-
riepartner Ærø har altså en 
klar opfordring til ejere af 
sommerhuse og ferieboliger 
i området:
 - Tag endelig kontakt til 
os. Vi har lejerne til dig, 
uanset størrelsen på dit hus 
og faciliteterne i øvrigt. For 
interessen er ret bred. Sam-
tidig har vi et setup, hvor der 
er helt styr på hele proces-
sen før, under og efter en 
udlejning. Det sørger vores 
dygtige og rutinerede med-
arbejdere for, og for en ejer 
er det naturligvis alfa og 

Cosi fan tutte i Andelen

Lørdag den 12. februar kl. 15 
viser Andelen operafilmen 
»Cosi fan tutte« af Mozart.
 »Cosi fan tutte« (Sådan 
gør alle kvinder), Mozarts 
opera byder på noget af 
hans bedste musik. Den blev 
opført første gang i Dan-
mark i 1798, men hurtigt 
taget af plakaten på grund af 
det vovede indhold.
 Vennerne Guglielmo og 
Ferrando vædder med filo-
soffen Don Alfonso om, at 
deres forlovede vil være dem 
evigt tro, også selv om de 
bliver fristet. De unge mænd 
accepterer at sætte deres 
forlovedes, søstrene Fiordi-

ligi, loyalitet på prøve i et 
kærlighedseksperiment på 
filosoffens betingelser.
 De to venner klæder sig 
ud og lægger an på hinan-
dens forlovede for at prøve 
deres troskab. Kvinderne 
lader sig forføre, godt hjul-
pet af den uforskammede 
stuepige Despina og under-
skriver ægteskabskontrakter 
med deres nye bejlere, hvil-
ket får Don Alfonso til at 
insistere på, at sådan gør alle 
kvinder – »così fan tutte«.
 Til slut afslører vennerne 
deres sande identitet, alt bli-
ver tilgivet, og de fire synger 
om det prisværdige i at 
kunne acceptere både med-
gang og modgang i livet.
 Operaen er instrueret af 
Christof Loy og Wiener 
Philharmonikerne under 
Joana Mallwitz leverer mu-
sikken. De to søstre synges 
af Elsa Dreisig og Marianne 
Crebassa medens de to ven-
ner synges af Bogdan Vol-
kov og Andre Schuen.
 Operaen er morsom. Den 
rummer dejlig musik og er 
Mozarts indførelse i opera-
ens verden.

omega, at man føler sig i 
trygge hænder. Vi – og især 
vores ferieboligejere – har 
gode erfaringer med, at vi er 
en lokal Feriepartner, der er 
helt tæt på den enkelte bolig. 
Vi har lokale ejerrådgivere, 
og vi er altid til at få fat på, 
siger Torben Lund Jersild, 
der fremhæver Danmarks 
bedste betingelser, garanti 
for lejen samt forsikring 
mod lejerforvoldt skade på 
ejendommen som tre popu-
lære elementer i Feriepart-
ner Ærøs udlejningspakke 
til husejerne. Der er endda 
så god interesse for Ærø og 
dermed udlejningsmulighe-
der på øen, at vi lige nu 
mangler faste servicemedar-
bejdere til at rengøre og 
kontrollere vores sommer-

huse og lejeboliger rundt 
omkring på Ærø. Så tag en-
delig fat i os, hvis du vil tjene 
lidt ekstra penge.

Mere information
https://www.feriepartner.dk/
fyn/aeroe/
Kontakt
Indehaver Torben Lund Jer-
sild, telefon: 20 19 64 64
Markedsføringsansvarlig
Mette Jersild, 
telefon: 21 42 57 05
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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

RSI’s Venner 
GENERALFORSAMLING 2022
Fredag d. 25. februar kl. 19.00 

i Klubhuset 
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen fremsendes skriftligt til formand 
Jan Ole Hansen senest 4 dage før.
Tilmelding nødvendig på tlf. 40 41 05 91. 
Sidste tilmeldingsfrist mandag den 21. februar.
Corona-pas skal fremvises ved indgangen.

BESTYRELSEN

Rise Skytte- og Idrætsforening
GENERALFORSAMLING 2022
Fredag d. 25. februar kl. 19.30 

i Klubhuset 
Dagsorden iflg. vedtægterne.

• Beretninger og regnskaber.
• Valg af kasserer.
•  Valg til bestyrelse.
•  Valg til udvalgene.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen fremsendes skriftligt til formand Lotte 
Christiansen senest 4 dage før.
Efterfølgende byder foreningen på lidt godt at spi-
se og drikke! 
Mød op og få indflydelse, i din forening.
Tilmelding nødvendig på tlf. 40 41 05 91. 
Sidste tilmeldingsfrist mandag den 21. februar.
Corona-pas skal fremvises ved indgangen.

BESTYRELSEN

www.rise-sif.dk      RSI100@outlook.dk

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes

FREDAG d. 25. februar kl. 16.00 på Søfartsmuseet
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningen vil være vært med en Riga og en øl. Nye 
medlemmer kan henvende sig til foreningens kasse-
rer Ole Skærning, Gasværksvej 15, tlf. 30 69 68 98, 
mail. planki@privat.dk. Du har også mulighed for at 
møde op og melde dig ind ved selve generalforsam-
lingen. Nye som gamle medlemmer er velkomne.

BESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING
BØSSEHAGE BRO OG BÅDELAUG

SØNDAG den 27. februar 2022 kl. 13.00
i Marineforeningen, Pilebækken 9, Ærøskøbing

Dagsorden ifølge vedtægter
Husk at betale kontingent for at have stemmeret, 
kr. 100,- som kan indsættes på konto 0847 0000222607, 
eller MobilePay 2947zt.

Vel mødt

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:

156 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

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

hvad der sker på Andelen.

85 min.
TILLADT FOR ALLE

NÆSTE UGE:
Den 15., 16., 17., 18., 

19. og 20.  februar kl. 15.00:

OPERA I ANDELEN
Lørdag den 12. februar 

kl. 15.00

Entré kr. 150,-
En gratis genstand i pausen

140 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

NÆSTE UGE:
Den 17., 18., 19., 20., 

22. og 23.  februar kl. 19.30:UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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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

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00
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Forårsgudstjeneste i Tranderup Kirke
Torsdag den 17. februar kl. 11.00

ved Pia Vandrup.

Flaglaug
Vi mangler en eller flere der vil hejse kirkernes flag, 

på kirkens officielle flagdage.
Har du tid og lyst til at hejse flag, så skriv en mail 

til avp@km.dk eller ring tlf. 30 44 40 39

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Udlejes pr. 1. marts 2022
St. Rise Skolevej 28, St. Rise, 5970 Ærøskøbing

Boligareal 64 m2, 2 rum.
Månedlig husleje for året 2022 kr. 4.339,- 
+ aconto vand kr. 300,- ialt kr. 4.369,-.
Indskud kr. 14.848-.
El og varme afregnes direkte med forsyningssel-
skabet.
Medlemmer af boligforeningen har fortrinsret, 
og ansøger med laveste medlemsnummer, får 
tilbudt lejemålet senest 4 hverdage efter svar-
fristens udløb. 
Ansøgningsfrist den 15. februar 2022.
For yderligere information kan 
Det Ærøske Boligselskab kontaktes på
Tlf. nr. 62 53 25 85 eller e-mail daeb@daeb.dk

Det Ærøske Boligselskab
Tlf. 62 53 25 85

E-mail: daeb@daeb.dk
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DÆB

ÆRØ PARKINSON
FORENING

indkalder til

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG den 1. marts kl. 15.00

i Beboerhuset, St. Rise Landevej 13, Ærøskøbing.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde helst 14 
dage før, og sendes til formand Kirsten Kromann: 
Kirstenhelga29@gmail.com.

Nye medlemmer er velkomne.

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

3F Sydfyn afholder 
ordinær generalforsamling

TORSDAG d. 17. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Hotel Christiansminde, 

Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
Spisning (Dejlig mad) kl. 18.00. 

Tilmelding senest den 10. marts.
Der vil være debatmøde ?? forud for 

generalforsamlingen. Mødet starter kl. 17.00.
Indskrivning starter kl. 16.30.

Mød op til nogle gode timer.
Dagsorden i henhold til vedtægterne

På bestyrelsens vegne
Bjarne Elnegaard, formand
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GROHE VITALIO  
BRUSESTANGSÆT
Vitalio start 100. Med  
3 strålefunktioner. Bruser 
og stang er designet i 
StarLight® krom.
(Best. nr. 1646468)

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

BLIV 
SELVBYG
MEDLEM

Armaturer, toiletsæder,
stålvaske og brusesæt
Se udvalget i forretningen
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KÆMPE VVS RESTSALG
SPAR OP TIL 50% PÅ UDVALGTE VARER

* Da der er tale om restsalg, kan vi ikke garantere at alle de viste modeller findes i forretningen. 

Spar op til

50%*

10%
MEDLEMSRABAT PÅ 

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

 ikke nedsatte varer.

349.-
(Ex. moms 279,20)

STÆRK PRIS

STARK Ærø
Industrivej 5 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121
Info.aeroe@stark.dk

Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søn- og helligdage Lukket


