
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 16. februar 2022 - Nr. 7 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

i Arrebohallen
Arrebohallen, Statene 42, Ærøskøbing

Tirsdag den 22. februar 2022
kl. 19.00-21.00

Entré: Kr. 100,- pr. person.
Billetter bestilles ved Jesper på tlf. 42 66 06 22.
I dette foredrag fortæller 
Flemming Toft om sit liv 
i sportens verden.
Det vil være muligt at købe Flemming Tofts bog: 
»Hutlihut - et liv tæt på sportsbegivenheder«. 
Pris kr. 100,-.
Vi glæder os til at se jer til en 
hyggelig og underholdende aften.

Mange hilsner
ÆRØSKØBING IDRÆTSKLUB

Foredrag med Flemming Toft

“Hutlihut”

Den 4. februar kl. 19.00-21.00 i Arrebohallen
Pris 100,-

Arrangør: ÆIK - Mærk pulsen
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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.

Forårsfest
MUSIK 
incl. spisning

MENU:
- Kalve/baconsteg
- Mexicokam
-  Flødebagte  

kartofler
-  Timianstegte  

kartofler
-  Hjemmelavet  

pastasalat
-  Sovs
- Salat
- Flûtes
- Kaffe og chokolade
Maden leveres af 
SuperBrugsen Marstal.

Arrangør 
Rise Skytte og 
Idrætsforening

PRIS

265.-

Billetbestilling senest 
d. 28. februar til Heidi  på 
tlf. 24 81 29 30.

Lørdag d. 12 marts kl. 18.00-02.00 i Rise 

APOLLO 3
spiller op til dans

Gratis entré kl. 21.00 
til efterfølgende bal

det skal fejresdet skal fejres

20%  
rabat på hele brillen*

50%   
på alle solbriller uden styrke

Tilbuddene gælder hele februar måned

* kan ikke kombineres med andre tilbud
* Gælder ved køb af en komplet brille

DELIKATESSEN

Forloren hare 
med sovs kartofler og 
waldorfsalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 23/2 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         

Ærø Kommunalbestyrelse
Afholder ordinært møde onsdag den 23. februar 
2022, kl. 19.00 på Ærø Rådhus.

Mødet livestreames på kommunens hjemmeside. 
Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside.

SEKRETARIATET

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

Siden onsdag den 5. januar 2022, er det muligt for 
at møde op og tale med en alkoholrådgiver hver 
onsdag imellem kl. 12.00 og 13.00. 

Du kan møde op, hvis du selv ønsker rådgivning 
omkring dit alkoholforbrug, eller hvis du har brug for 
hjælp med at få en pårørende i behandling. 
Mød op og få en snak i Sundhedshuset, Sygehus-
vejen 18 5970 Ærøskøbing. 
Indgang via laboratoriet og lokalet er det lille lige 
overfor blodprøvetagningen. 

SUNDHEDSOMRÅDET

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

Aktivitetsgrupperne for ældre 
starter op igen
Fællesspisning
Rise Sognehus: 
Hver torsdag. 
Første gang d. 24. februar kl. 10.00-13.00
Tilmelding senest d. 21. februar
Kontaktperson Sigrid Therkelsen tlf. 91 54 75 10

Dagcenter Søkilden i Ærøskøbing: 
Tirsdag i lige uge. Kl. 16.00-19.00. 
Første gang tirsdag d. 8. marts.
Tilmelding senest d. 3. marts
Kontaktperson Karin Kristensen tlf. 23 28 61 99

Onsdagsklubben: 
Er godt i gang igen
Landmandsgruppen: 
Opstart onsdag d. 20 april kl. 14.00-16.00 
i Tranderup Sognehus.
Kontaktperson Kirsten Jørgensen tlf. 61 31 56 84

MERE INFO: 
Har du nogen spørgsmål kan du kontakte 
Frivilligkoordinator Karin Kristensen tlf. 23 28 61 99, 
mandag & torsdag kl 15.00-16.15

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Open Call Ærø: Undervisere til 
Kultur på recept 
Vil du være underviser i vores nye pilotprojekt »Kultur 
på recept«: Hvor borgere med angst, depression, 
stress eller ensomhed får mulighed for at deltage i et 
forløb med forskellige kultur- og naturaktiviteter. En 
»kulturpille« der giver smilet tilbage på læben, gå-på-
mod og tro på sig selv. 
Vi søger undervisere med voksenundervisningserfaring 
inden for musik, billedkunst, naturoplevelser m.m.
Læs mere på www.aeroekommune.dk

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

SOV GODT I EN
NY SENG FRA... BOLIGHUSET SØBY

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

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

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

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

Gudstjenester
Dåbsgudstjeneste

Lørdag den 19. februar
Bregninge Kirke kl. 11.00
  Dupont

Seksagesima
Søndag den 20. februar

Rise Kirke kl. 9.00
 Christensen
Søby Kirke kl. 11.00
 Christensen
Marstal Kirke kl. 16.00
 Christensen
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 17. februar
  Bowlingcentret,  

Arrebohallen kl. 18.30:
 Støtteforeningen for ÆIK
 Bowlingcentret,  
 Arrebohallen kl. 19.00:
 ÆIK
Fredag d. 18. februar
  Ommel Kro kl. 18.00:
 Kleven Bådelaug
Søndag d. 20. februar
  Ærøskøbing  

Marineforening kl. 10.00
Mandag d. 21. februar
  Mamrelund, Pilebækken 

kl. 18.00:
 Røde Kors, Ærø afd.
Torsdag d. 24. februar
  Konfirmandstuen, 

Strandstræde kl. 14.00:
 Høreforeningen, Ærø afd.

Sognesøndag 
i Søby
Søndag d. 20. februar kl. 11 
er der sognesøndag i Søby 
Kirke.
 Efter gudstjenesten vil der 
være foredrag ved Kirsten 
Langdill i sognehuset.
 Kirsten er pensioneret 
lærer og tidligere mange-
årigt, skattet medlem, først 
af menighedsrådet for Søby 
og Bregninge og siden af det 
nuværende menighedsråd 
for hele øen. Hun vil fortælle 
ud fra titlen »Kirsten og 
Havet« om et liv tæt forbun-
det med havet, på godt og 
ondt. Hør f.eks. om at være 
barnebarn af en modig og 
selvopofrende redningsbåd-
fører, om skibsforlis og om 
at være gravid og søsyg på 
»Elefanten«.
I forbindelse med foredraget 
arrangeres der »spis-selv-
frokost« – pris som sædvan-
ligt 20 kr. Vel mødt!

Konfirmand-
gudstjeneste
Ærøskøbing Kirke den 23. fe-
bruar kl. 16.30.
 Konfirmanderne fra Fri-
skolen i Ærøskøbing står for 
gudstjenesten for forældre, 
søskende og andre. Her vil vi 
i fællesskab sammensætte en 
stemningsfuld gudstjeneste 
med input fra konfirman-
derne. Alle er velkomne!

Taizé 
i Ærøskøbing
Ærøskøbing Kirke torsdag 
den 24. februar kl. 19.00.

Taizé andagten er enkel og 
meditativ og i form og ind-
hold inspireret af økumeni-
ske broderfællesskab i Taizé. 
Andagten er bygget op over 
l, der synges igen og igen og 
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baner vejen fra hoved til 
hjerte.
 Henny Kvist leder andag-
ten og Paul Nedergaard sid-
der ved flygelet. Det varer 
ca. 45 min.

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!  

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

Tilbuddet gælder til og med 
den 19/2-2022

Januartilbud

Kampagne

  
SPAR 50% 
på alle Tom Ford stel

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
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Vi gir’ dig smilet igen

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

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

www.tpt.dk

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

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

Vi har i løbet af efteråret og 
vinteren, når Coronaen ellers 
tillod det, arbejdet med for-
skellige materialer og proces-
ser på vores billedkunsthold 
under AOF
 Der er kun kvinder på hol-
det og kvalifikationerne 
spænder bredt. Der er både 
dem der aldrig har haft en 
pensel i hånden og dem der 
allerede har haft udstillinger 
og solgt malerier.
 Fælles er en lyst til at ud-
trykke sig gennem maleriet. 
Min hensigt med kurset var 
at få kursisten til at slå den 
indre kritiker ihjel, så proces-
sen kan blive legende og fri. 
Så det er ikke et kursus for 
skønmaleri, om end det ofte 
ender med meget skønne bil-
leder.
 Det forunderlige ved at 
male er at det åbner på for 
samtaler, samtaler som ofte 
tager afsæt i personlige erfa-
ringer og følelser. Uden at 
det bliver for intimt, da det 
netop handler om billedet. 
Dette gør, at man kommer til 
at lære hinanden godt at 
kende på sådan et hold. Fryg-
ten for det hvide lærred, fryg-
ten for ikke at male lige så 
smukt og godt, som de andre, 
stopper ofte en. Den skal 
væk. Derfor er det uhyre vig-
tigt med respektfuld feed-
back på hinandens billeder. 

Det mestrer kursisterne i høj 
grad. Selvkritikken er der sta-
dig, men med humor, forskel-
lige opgaver og ikke mindst 
opbakning er det lykkedes at 
lave nogle fantastiske og ud-
tryksfulde billeder.
 Billederne hænger på nu-
værende tidspunkt på Mar-
stal Bibliotek, hvor man er 
velkommen til at komme og 
se dem.
 Tirsdag den 21. februar kl. 
19.00-20.00 holder vi et lille 
event på biblioteket. Har 
man en lille kunstner i maven 
er der mange gode råd og fif 
at få af kursisterne, når de 
fortæller om deres værker og 
de forskellige processer. 
 Alle er hjertelig velkom-
men.

Tab dig efter 
løbeturen
Under en løbetur eller 
anden motion forbruger 
man energi, og på lang sigt 
vil de fleste tabe sig, hvis 
man motionerer vedva-
rende. Det skyldes ikke 
mindst, at stofskiftet efter 
en motionstur er på et hø-
jere niveau og holder sig 
højt længe efter, man er 
steget ud af løbeskoene 
eller har stillet cyklen i ga-
ragen.

AOF-billedkunst hold 
udstiller på 
Marstal Bibliotek

Forklaring 
på vinterlige udtryk
Is, sne, lavine... Det fyger 
med vejrmæssige vinterud-
tryk, og i det følgende har 
vi fundet en forklaring på 
nogen af de mest brugte.
Iskrystaller: Er strukturer 
som dannes, når vanddamp 
fortættes og fryser.
Lavine: En masse sne, der 
bryder løs og styrter ned 
ad en bjergside. I bjergene 
er man særligt opmærk-
somme på lavinefare ved 
temperaturændringer.
Sne: Er frosne flager dan-
net af vanddamp i luften. 
Sneen består af meget små 
krystaller.
Sneblindhed: Solbriller hø-
rer i høj grad også vinteren 
til - det ved enhver, der har 
holdt vinterferie i Norge/

Sverige eller sydpå i Al-
perne. Hvis man i lang tid 
er udsat for det skarpe lys 
fra sne og sol, så kan man 
få betændelse i øjet, og så 
lider man af sneblindhed, 
som er meget smertefuldt.
Bjerge og temperatur: Sne-
en smelter altid nedefra og 
op ad bjerget, fordi det er 
koldere, jo højere man når 
op. For hver cirka 200 me-
ter, et bjerg når op i atmo-
sfæren, bliver temperatu-
ren en grad koldere.
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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

CR Revision
Registreret revisor

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

Telefon 62 21 40 35

CR Revision - fast

Teater i Kulturladen

Den 24. februar kommer Te-
atergrad til Ærø med forestil-
lingen »Antigone 2030«, som 
er en moderne udgave af  den 
2.500 år gamle græske trage-
die skrevet af Sofokles.
 På anklagebænken i årets 
vigtigste retssag sidder aktivi-
sten Antigone. Anklagen 
lyder på terrorisme, men An-
tigone mener selv, at hun 
gjorde  det nødvendige i et 
samfund, hvor magthaverne 
har givet fortabt. Hun befin-
der sig i orkanens øje, og hun 

sætter individets etiske og 
moralske tanker, vores alle-
sammens ukrænkelige demo-
krati, på prøve. Vi lader 
publikums stemme være tun-
gen på vægtskålen, når de 
agerer nævninge. Ansvaret 
for Antigones skæbne er 
deres, og den er først forseg-
let i det øjeblik retssagen er 
ovre og dommen fældet. Intet 
er afgjort på forhånd.
 Med Sofokles’ 2.500 år 
gamle tragedie har Teater-
grad skabt et  fremtidsscena-

rie, hvor den værste frygt er 
blevet til virkelighed. Klima-
forandringerne raser med 
borgerkrige, hungersnød og 
migrationsstrømme til følge. 
Det er ikke så længe siden, at 
man prøvede at råbe politi-
kerne op, prøvede at få dem 
til at se de uundgåelige  pro-
blemer, der lurede lige ude i 
horisonten. Men lyttede de? 
Antigone fandt en vej til at 
fange deres opmærksomhed. 
Afklaret står hun nu i cen-
trum af dette kaos, og hun ser 
kun den direkte vej frem og 
ingen vej tilbage. 
 I denne forestilling sættes 
aktivismens moralske bevæg-
grunde på spidsen, ret og uret 
vejes, og der findes intet en-
degyldigt svar, når det gælder 
lov og moral.
 »Antigone kan noget helt 
særligt , fordi den, på trods af 
sin alder, behandler nogle 
stadig aktuelle emner. En 
ung kvinde der gør oprør 
mod en ældre hvid mand, og 

ikke mindst det han repræ-
senterer. 
 Diskussionen om lovens 
ramme overfor moralens 
nødvendighed, som vi har set 
det ved blandt andet rigsrets-
sagen mod Inger Støjberg og 
De Gule Veste i Frankrig, er 
noget man som aktivist ikke 
kan undgå at berøre. Alt 
dette sættes så ind i en mo-
derne kontekst omkring kli-
maaktivisten, og de pro- 
blemer som mange mener 
rammer os i nakken. Det bli-
ver på mange måder »spræng-
farligt««, siger producenten 
Christine Worre Kann.
 Forestillingen varer ca.  1 
time og 30 minutter og kan 
ses fra 15 år og op i Kulturla-
den, St. Rise Landevej 20, kl. 
19.30 torsdag d. 24. feb. og 
ikke d. 22. feb., som der står 
på de allerede solgte billetter. 
Det beklager vi meget!
Der kan bestilles billetter på 
tlf. 20 21 44 08.

Ærø Teaterforening

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

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

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

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

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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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

Søndervejen 23, SøbyHavnevejen 8, Søby

 

SOLGT SOLGT

Ungt par fra Ærø 
søger landbrugs-

ejendom. 
Gerne med udsigt
Ønsker min. 1 ha 

jord og gode 
tilbyginger

Ring og vi aftaler 
nærmere

Tlf. 20 21 02 69

Boligareal: 217
Kælder/udhus 135/49
Vær./etager: 9/3
Grundareal: 1430
Opført/omb: 1953/1994
Energimærke: E
Kontant 1.650.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2106

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

St. Rise Landevej 4, St. Rise

Boligareal: 143
Kælder/udhus 5/34
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 343
Opført/omb: 1900/1983
Energimærke: G
Kontant 995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1353

Præsentabelt byhus i Marstal
Kort gåafstand til by og skole. 
Godt indrettet. 
Sydvendt have med...

Møllevejen 31, Marstal

NYT

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

på vores dejlige Ærø.

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

Ring for salgstjek på Tlf. 2021 0269

Familie søger 
byhus/parcelhus i 

Ærøskøbing.
Gerne med have og 

højt til loftet.

Byhuse søges i den 
gamle bydel

 i Marstal

NÆSTEN ALT 
UDSOLGT

Boligareal: 72
Kælder/udhus 0/12
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 411
Opført/omb: 1876
Energimærke: G
Kontant 720.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1161

Godt byhus i hyggelig landsby
Fin have, garage. Behagelig 
indretning. Nær strand og natur 
med...

Kirkevejen 7, Ommel

NYT

Boligareal: 99
Kælder/udhus 8/9
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 300
Opført/omb: 1903
Energimærke: G
Kontant 520.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1160

Byhus/fritidshus
i hyggelige Ommel. Kort afstand til 
strand. Baghave med redskabsskur 
og...

Krovejen 13, Ommel

NYT

Vi mangler generelt  
huse over hele Ærø

Ring for et GRATIS 
Øbolig-Salgstjek

Tlf.: 2021 0269

Boligareal: 175
Kælder/udhus 75/17
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 791
Opført/omb: 1970
Energimærke: D
Kontant 1.495.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2119

Præsentabelt  og spændende 
villa. Kort afstand til strand. 
God planløsning. 
Nær by og skole...

Søvænget 6, Marstal

NYTBØR SES

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

ÆRØ

Kunne du tænke dig at stille op som bestyrelsesmedlem, 
suppleant eller kasserer på det kommende årsmøde og 
være med til at gøre en forskel i Ældre Sagen Ærø? 

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter spiller en 
vigtig rolle. Vi fordeler opgaverne mellem os og har fokus 
på samarbejde. Ældre Sagen tilbyder dig at blive en del af 
et netværk med et godt sammenhold – dels lokalt og dels 
på tværs af distriktet. 

Du bliver godt klædt på til at indgå i bestyrelsesarbejdet 
og vil få tilbudt gratis kurser, som er målrettet din nye 
rolle. Der vil være forskellige muligheder for at lære 
organisationen, opgaverne og aktiviteterne at kende

Du bliver godt klædt på til at indgå i bestyrelsesarbejdet 
og vil få tilbudt gratis kurser, som er målrettet din nye 
rolle. Der vil være forskellige muligheder for at lære 
organisationen, opgaverne og aktiviteterne at kende.

Har du lyst til at være med på holdet? 
Kontakt foreningskonsulent Michael Gylling Nielsen på 
tlf. 20 35 63 76 eller mail mgn@aeldresagen.dk

Sæt kryds i kalenderen: 

Årsmøde, søndag 6. marts, kl. 12 
Ærø Hotel, Egehovedvej 4, Marstal

Der serveres sandwich/øl/vand/kaffe og kage

Ældre Sagen Ærø søger  
medlemmer til bestyrelsen

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

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

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

»Den magiske 
månerejse«
i Andelen

Fra tirsdag den 15. februar 
viser Andelen om eftermid-
dagen kl 15.00 børne-/anima-
tions-filmen: Den magiske 
måne-rejse. 
 I filmen tager drengen 
Peter på en magisk rejse mod 
månen for at redde sin lillesø-
ster Anne, der er blevet kid-
nappet af den ondskabsfulde 
Månemand. 
 For at gøre ondt værre 
viser det sig, at Månemanden 
tilmed truer hele universet 

med sin månekanon. En stor 
mundfuld for en lille dreng 
skulle man synes, men heldig-
vis møder Peter flere magiske 
venner på sin vej mod månen; 
heriblandt den søvnige Ole 
Lukøje og den talende bille 
Hr. Zumzemann. 
 Den umage gruppe er fast 
besluttet på at stoppe Måne-
manden og redde Anne og 
deres rejse tager dem til 
eventyrlige verdener som 
Stjerneengen og Natfeernes 
slot i skyerne.
 Filmen er instrueret af Ali 
Samadi Ahadi. Den varer 1 
time og 25 min. og den er til-
ladt for alle.

Tidlig 
kartoffelspirring
På forårsagtige dage i fe-
bruar begynder det at kri-
ble i fingrene på havefolket. 
Det er svært at vente med 
at komme i gang med for-
årets havearbejde, men 
sidst på måneden kan man 
eksempelvis prøve at lægge 
kartofler til forspiring i 
drivhuset.

Fra torsdag d. 17. februar 
viser Andelen den amerikan-
ske science fiction film: »The 

»Matrix 4 
Resurrections«
i Andelen

Matrix 4 Resurrections.«  
Dette er den fjerde og sene-
ste film i Matrix serien. I fil-
men lever Neo et tilsyne- 
ladende normalt liv under sin 
gamle identitet Thomas An-
derson i San Francisco. Han 
får rutinemæssigt udskrevet 
blå piller for at dæmpe sine 
mystiske syner, men da en ny 
version af Morpheus dukker 
op og tilbyder ham en rød 
pille, åbnes der igen op for en 
skræmmende »rigtig« virke-
lighed.
 Filmen er instrueret af 
Lana Wachowski og blandt 
de medvirkende er Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss, 
Neil Patrick Harris og Jo-
nathan Groff.
 Filmen varer 2 timer 29 
min og den er tilladt for alle 
over 11 år.

Årsmøde 
i Ærø Høreforening
Det skal fejres!
Den nye genvundne frihed 
til at se hele dit ansigt. Ikke 
kun dine øjne men også 
næse og mund!  
 Det fejrer vi i Hørefor-
eningens Lokalafdeling efter 
årsmødet d. 24. februar med 
at invitere på et lille trakte-
ment før Nils Ørums fore-
drag om Biodiversitet i 
fremtidens kultur og natur-
forståelse. Nils Ørums fore-
drag vil tage afsæt i den 
Ærøske natur han kender så 
godt, og vores plan er at 
følge op på foredraget med 
en guidet tur og Nils Ørum 
ud til Voderup, når forårets 
fugle synger og bakkerne er 
allersmukkest, og vores nye 
trådløse teleslynge kan sam-
tidigt afprøves i det fri.
 Mundbindet har været en 
ekstra udfordring for høre-
hæmmede under pande-
mien. Ikke alene skærmer 
det for virusflowet hvilket jo 
er godt nok, men uheldigvis 

tager det også en hel del af 
lyden. Er du samtidig afhæn-
gig af mundaflæsning har 
mundbindet været en ren 
pestilens. 
 Det har været muligt at 
købe gennemsigtige skærme, 
nogen mere velsiddende og 
funktionelle end andre, men 
uanset  hjælper de kun den 
hørehæmmede, når det er 
vedkommende man taler 
med, der bærer skærmen, og 
ikke den hørehæmmede selv. 
Det er så dejligt at den tid 
forhåbentlig er forbi, og at vi 
har fået indlært nye vaner 
mht. håndvask og afsprit-
ning,  afstandshensyn mm … 
Det skal vi holde fast i - men 
lad mig se dit ansigt når vi 
taler sammen. 
 Se annonce angående års-
møde andetsteds her i avi-
sen.- Vi håber at se hele dig 
d. 24. februar. 

Bestyrelsen for 
Høreforeningens

lokalafdeling Ærø

Slalomski 
siden 1870
Man har kendt til skiløb i 
tusindvis af år. I Norge kan 
ski som transportmiddel 
således føres flere tusind 
år tilbage. Man kender til 
ski fra helleristninger, og 
der er gjort flere fund af 
forhistoriske ski i Norge, 
Sverige og Finland.
Nordmændene hævder, at 
det var en nordmand, som 
opfandt hvad man kan 
betegne som det moder-
ne skiløb. Altså løb på ski 
som gør det muligt nedad 
en bakke at styre udenom 
de værste forhindringer. 
Sondre Norheim – en hus-
mand fra Morgedal i tele-
marken – fandt nemlig på 
at lave det såkaldt indsving 
på skiene. 
 Han gjorde skiene smal-
lere på midten, og dermed 
var det meget lettere at 
dreje. Norheim fandt på 
indsvinget i 1870, og sam-
menligner man hans træski 
fra dengang med moderne 
slalomski i kunststof, så er 

formen et langt stykke af 
vejen ens.
 Skiudtrykket slalom 
stammer i øvrigt også fra 
Morgedal. Ifølge den store 
nynorske ordbog betyder 
slalom: Skiløb nedover en 
bakke.

Sid forrest og se 
på horisonten
Køresyge er et problem 
for mange. Under en køre-
tur opstår der ubehagelige 
symptomer som hovedpi-
ne, kvalme og opkastning, 
og det kan gøre køreturen 
til et mareridt. Et godt råd 
til at undgå køresyge er, at 
man sætter sig forrest i bi-
len, så man kan se vejen og 
horisonten. Nogle midler 
mod køresyge kan endvi-
dere købes i håndkøb.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job



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...

6  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 16. FEBRUAR 2022



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...

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

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

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

Hekse, klovne og prinsesser

Fastelavnsboller, katten af tønden og udklædning er del af 
mange fastelavnsskikke, der stadig lever i bedste velgåen-
de anno 2022. Foto: Kehlet

Prinsesser, supermænd, hek-
se, vampyrer, mariehøns og 
klovne. Du ser dem og man-
ge andre figurer i gadebille-
det til fastelavn, for heldig-
vis har traditionerne med 
at gå fra dør til dør og tigge 
penge/lækkerier og at slå 

katten af tønden overlevet 
i bedste stil.
 Fastelavnssøndag er i år 
den 27. februar, og i tiden 
frem mod fastelavn er der 
gang i fastelavnsforbere-
delserne i børnehaver, sko-
ler og SFO’er. Der bliver 

lavet masker, syet kostu-
mer og bagt fastelavnsbol-
ler. For fastelavnsskikkene 
har klaret sig fint frem til 
vore dage på trods af, at 
fastelavn har rødder så 
langt tilbage som til tiden 
før Reformationen. I den 
katolske tid før Reforma-
tionen i 1536 var fastelavn 
indgangen til den 40 dage 
lange faste, og i fasten var 
der strenge regler for, hvad 
man måtte spise. Fasteti-
dens mad var fisk, groft 
brød og lignende, så før 
fasten var det skik at skeje 
ud med blandt andet fint 
brød (derfor har vi i dag 
fastelavnsboller), kød og 
fede spiser.
 Efter Reformationen blev 
fasten i katolsk forstand af-
skaffet, men fastelavn med 
alle dens skikke og udske-
jelser blev bibeholdt som 
en folkelig skik, så derfor 
nyder vi stadig lækre faste-
lavnsboller, klæder os ud og 
slår katten af tønden til fa-
stelavn.
 Fastelavnssøndag var 
sidste år d. 14. februar, i 
år altså d. 27. februar og i 
2023 d. 19. februar. Det har 
sammenhæng med, at fa-
stelavnssøndag falder syv 
uger før påskedag, som er 
en af de forskydelige hel-
ligdage. 
 Påskedag er altid den 
første søndag efter den 
første fuldmåne efter for-
årsjævndøgn. I år er det på-
skedag d. 17. april, og syv 
uger før - d. 27. februar - er 
det derfor fastelavn.

Wellness og forkælelse 
fra morgenstunden

Forkæl dig selv og lav med små virkemidler badeværelset 
om til dit eget personlige wellness-center. 
Foto: Ingimage.com
Det giver energi til hele 
dagen at starte sin morgen 
med en skøn badeoplevel-
se. 
 Men i virkelighedens 
hverdag klarer de fleste af 
os morgenbadet som en 
hurtig skylle, inden vi skal 
smøre madpakker, lufte 
hunden eller følge ungerne 
i børnehave. 
 Men da badet er et af de 
få frirum, mange af os har i 
en travl hverdag, burde vi 
udnytte det lidt bedre. Ek-
sempelvis til at forkæle os 
selv og klemme en smule 
wellness ind fra morgen-
stunden. 
 Store, dejlige badeværel-
ser med plads til at boltre 
sig og tanke energi bur-
de være en menneskeret, 
men mindre kan heldigvis 
gøre det. Langt de fleste 

badeværelser kan nemlig 
opgraderes til at ose lidt 
mere af luksus og lækker-
hed i hverdagen, også uden 

at vælte budgetterne.  Man 
kan eksempelvis montere 
et brusehoved med mas-
sagefunktion eller sætte 
en regnvejrsbruser i loftet. 
Kan man indrette bruseren 
til et dampbad ved at lukke 
den tæt, så sætter sidedyser 
til massage lige prikken 
over i’et. 
 Man kan også opgradere 
med dufte og lyde. Mange 
planter stortrives i det fug-
tige og mørke miljø, der 
er i mange badeværelser 
– brug det til at få duften 
af skov og blomster ind i 
dit morgenbad. Der findes 
også rigtig mange gode 
højtalere, som kan holde 
til vådrum. Afslappende 
musik er en skøn måde at 
starte dagen. 
 Husk også at få lyskil-
derne med. En dagslyslam-
pe giver lysterapi og er en 
god måde at få underbe-
vidstheden ud af fjerene.
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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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Lejebolig søges 
i Marstal

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

Tlf. 61 74 18 95

Familie fra 
Hamborg søger 

hus
Efter mange år som gæster 
er vi nu flyttet til Ærø per-
manent. Vi søger derfor et 
sted at bo, og er både inte-
resserede i leje- og køb. Vi 
ønsker en gård eller villa et 
sted mellem Rise og Søby, 
også naturskønne grunde 
og håndværkertilbud har 
interesse.
Børnene er allerede be-
gyndt på Friskolen, så vi er 
klar.
Send gerne en sms til 

Tlf. 55 21 79 49
Tak på forhånd,
Anne og Moritz 
og vores piger

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

EFTERLYSNING

Lille »Wilma«, norsk lun-
dehund (ligner en lille 
ræv), forsvandt fra Søn-
dervejen, Søby (Ærø) 
tirsdag den 8. februar om 
formiddagen. Har nogen 
set hende, død eller le-
vende? Dusør gives. 
Henvendelse:

Lise Monsen
tlf. 2374 2238 eller 

tlf. 6258 2058.

MARSTAL 
NAVIGATIONSSKOLE

ELLENET 10 · 5960 MARSTAL

Kunne du tænke dig at 
blive en del af teamet på 
Marstal Navigationsskole
Vi søger hurtigst muligt:
• Controller
•  Kommunikations-

medarbejder
• Studiesekretær
Se stillingsopslagene på 
vores hjemmeside:

www.marnav.dk

ÆRØ VETERAN
TRAKTOR KLUB

General  -
forsamling

afholdes
Søndag d. 6. marts

kl. 10.00
på Vindeballe Kro

Dagsorden 
ifølge vedtægterne.

Punkt på dagsorden
Vedtægtsændring
Nedlæggelse af 

maskinhusudvalg.

HUSK KONTINGENT
Venlig hilsen

BESTYRELSEN

HUSK!
ÅRSMØDE

Torsdag den 24. febr.
kl. 14.00

i konfirmandstuen
Strandstræde, Marstal

Foredrag med Nils 
Ørum »Natur og kultur 

to sider af samme sag«.
Vi glæder os til at 

genoptage aktiviteterne.
Hilsen

Lokalafd. Bestyrelsen

Ærø Lokalafdeling

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

Ærøskøbing 
Sømandsforening

og 
Skipper- og
Enkekasse

afholder

GENERALFORSAMLING
onsdag d. 23. februar 

kl. 19.30
i Ærøskøbing 

Marineforenings lokaler
Dagsorden iflg. lovene.

BESTYRELSEN

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54
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Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Torsdag, fredag 
lørdag 

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

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

Parterapi	
og	individuel	terapi	

Gitte	Duus	
Psykoterapeut,	Ph.d.	

Certi3iceret	parterapeut	

	
Vestergade	23	Ærøskøbing	

Tlf.	40458320	
www.gitteduus.dk	
Også	klinik	i	København	

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

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast
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†
Min elskede mand,

Vor kære far, svigerfar, morfar og farfar

Tange Rasmussen
er stille sovet ind i eget hjem, 

omgivet af familien.
Tværbymark, den 13. februar 2022

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Minna Henriksen

Begravelsen foregår fra Bregninge Kirke, Ærø
torsdag den 17. februar 2022 kl. 12.00.

Vor kære søster og moster

Anni Sigrid Pedersen
har fået fred,

Søby den 13. februar 2022

»Et hjerte af guld holdt op med at slå,
to flittige hænder er gået i stå«

På familiens vegne
Ruth, Marianne og Lillian

Begravelsen finder sted fra Søby Kirke
lørdag den 19. februar kl. 12.00.

Min kære mand
vor gode far, svigerfar, 

farfar og oldefar

Fhv. købmand

Niels Michaeli 
Lauritsen
er stille sovet ind

Ærøskøbing, 
den 5. februar 2022.
På familiens vegne

Hanne

Bisættelsen har fundet 
sted i stilhed.

†
 

Niels 
Kofoed Saabye

er stille sovet ind
Marstal d. 10. februar 2022

Bisættelsen foregår fra 
Ærøskøbing Sygehuskapel 

torsdag den 17. februar 
kl. 11.00.

†
 

Vor kære broder, svoger 
og onkel

Ludvig Elman
Hansen

er sovet ind på Søkilden
den 10. februar 2022

Familien

Bisættelsen foregår 
i stilhed.
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Tusind tak
Modtag vores dybtfølte tak for overvældende delta-
gelse, blomsterhilsner og venlige og kærlige ord ved

 Benny Webers
bisættelse.

Camilla og Tabita

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Karl Andersen Pedersens bisættelse. 
Tak for blomster og kranse.

Johanne

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 
min 80 års fødselsdag.

Venlig hilsen
Edvin Møller Hansen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og blom-
ster ved Kristen Thomsens 
begravelse.

Familien

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle
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Taksigelser

Automobiler
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60 år siden 
rumrejse
20. februar 1962 er en sær-
lig dato i amerikansk rum-
fart, for da foretog John 
H. Glenn som den første 
amerikaner (bortset fra 
to kortvarige rumforsøg i 
1961) en rumrejse. Hans 
rumkapsel kredsede tre 
gange rundt om Jorden og 
landede velbeholden på 
Atlanterhavet ved Baha-
maøerne.

Forlæng 
tæppets levetid
Det er vigtigt at støvsuge 
ofte – ikke blot af hensyn 
til hygiejnen i boligen men 
også af hensyn til tæpper-
nes levetid, hvis man har 
sådanne. Det handler om 
at forhindre, at snavs ar-
bejder sig ned og beska-
diger tæppefibrene. Ved 
regelmæssig og grundig 
støvsugning forlænger man 
således tæppets levetid.

Klip 
stropperne af
Hvis man vil minimere ri-
sikoen for at brække tom-
melfingrene under alpint 
skiløb, kan man vælge at 
klippe stropperne af ski-
stavene. Så undgår man, 
at fingrene kommer i ka-
rambolage med stropper 
og stave under styrt. En 
ulempe ved denne løsning 
er dog, at man risikerer at 
tabe stavene en gang imel-
lem under skiløbet, og der-
for skal op ad bjerget for at 
hente dem.
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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

 

 

LIVESTREAM
fra Århus Universitet
Naturvidenskabelige 

foredrag
Så er der gang i den igen og vi byder jer indenfor 
til en ny omgang livestream fra Århus Universitet. 
Foredragene er gratis men kræver tilmelding via 
vores hjemmeside, app eller ved at kontakte os på 
bibliotekerne.

- Den sovende hjerne
Tirsdag den 22. februar

- Klimaforandringerne
Tirsdag den 1. marts

- Ekstrem fordøjelse
Tirsdag den 15. marts

- Flagermus
Tirsdag den 29. marts

- På rumsafari blandt mælkevejens planeter
Tirsdag den 26. april

Alle foredrag foregår fra kl. 19.00-21.00 
på Marstal Bibliotek.

Læs mere på www.arrebib.dk

Vi ses på Biblioteket

Gigtforeningen
Lokal-afdelingen Ærø

Vandgymnastik/aquapunkt
- skånsom træning i vand 

Onsdag fra kl. 16.30-17.30
Der er opstart i uge 8.

Pris kr. 400,- for perioden.
 Tilmelding senest mandag den 21. februar 2022

til Christa på christamc@live.dk eller tlf. 21 69 24 74

HVER 8. HAR GIGT

Ærø 
Biavlerforening
inviterer til

FOREDRAG
Onsdag d. 23. februar kl. 18.30
i ÆIKs gamle klubhus, Statene 42, 

Ærøskøbing
Biavlerkonsulent Flemming Vejsnæs fra Danmarks Bi-
avlerforening kommer og fortæller om, hvorfor det er 
så fascinerende at være biavler. 
Det at man kommer tæt på naturen, det at man produ-
cerer ens egen honning, det at man sikrer bestøvnin-
gen af egne afgrøder og naturen. 
Flemming viser eksempler på biavl i Danmark og an-
dre steder i verden. 
Flemming Vejsnæs har rejst over hele verden for net-
op at besøge biavlere og skabe netværk. Vi kigger på 
mangfoldigheden af måder at drive biavl på, og vi ser 
på de mange spændende produkter, der produceres. 
Under foredraget fremdrages også nogle af de udfor-
dringer som biavlen står overfor, og hvilken betydning 
det har for os som mennesker. 
Alle er velkomne – foredraget er gratis og der vil være 
kaffe og kage.

Med venlig hilsen 
ÆRØ BIAVLERFORENING

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

FOREDRAG

De pyntesyge 
ærøboer

Onsdag den 23. februar
kl. 19.00 i Mamrelund, 

Pilebækken 30, Ærøskøbing
I perioden 1840-1920 blev der bygget på Ærø for at 
give plads til den voksende befolkning. Men velstan-
den gav også plads til pynt på facader og vægge. Fra 
Søby i vest til Marstal i øst løb en pyntelyst som en 
anden epidemi. Kim Furdal fortæller om baggrunden 
for ærøboernes pynteglæde og dens mange nedslag 
i det ærøske landskab. 
I pausen serveres kaffe og kage.
Entré: 50 kr. pr. person. Medlemmer af Ærø Museums 
Venner har gratis adgang.
Se også vores spændende program for foredrag for-
året 2022 på www.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.

 GENERALFORSAMLING  
I anledning af Det Ærøske Plæneklipperlaug’s

10 års jubilæum byder Stormesteren til 
generalforsamling 

lørdag d. 19. februar 2022 i Marstal kl. 15.00.  
Efterfølgende vil der være et traktement i form

af øl, snaps og smørrebrød.
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN

DET ÆRØSKE 
PLÆNEKLIPPERLAUG

AOF Ærø aftenskoles billedkunsthold

UDSTILLER
på Marstal Bibliotek

Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid.
Mandag den 21. februar kl. 19.00-20.00 

holder vi et kunstevent, hvor kursisterne vil præsente-
rer deres værker, samt fortælle om materialer og selve 
processen. 
Temaet for arbejdet bag udstillingen har været: 
»Slå din indre kritiker ihjel«.

Alle er velkomne
Tilmelding ikke nødvendig
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Spørgeundersøgelse 
Delebilsordning med elbiler 

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

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
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Tirsdag, Onsdag, torsdag, 

fredag, lørdag, søndag,  
kl. 15.00:

85 min.
TILLADT FOR ALLE

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

hvad der sker på Andelen.

107 min.
TILLADT FOR ALLE
Biografklub Danmark

NÆSTE UGE:
Den 24., 25., 26., 27. febr., 

1. og 2.  marts kl. 19.30
samt søndag den 27. februar 

kl. 15.00:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TAG MIN HÅND

  

    

    

  
  

    

KÆRLIGHEDEN GÅR SINE EGNE VEJE

    

    

    

    

EN FILM AF LARS KAALUND

  
    

    

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag og onsdag
 kl. 19.30:

140 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

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
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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
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Sognesøndag i Søby
søndag d. 20. februar kl. 11.00

Smør selv frokost efter højmessen.

Meninghedsrådsmøde i Tranderup ?
tirsdag den 22. februar kl. 19.00

Konfirmand gudstjeneste 
Ærøskøbing Kirke 

onsdag d. 23. februar kl. 16.30
Ved konfirmander fra Friskolen

Taizé andagt Ærøskøbing Kirke 
torsdag d. 24. februar kl. 19.00

ved Henny Kvist og Paul Nedergaard

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

SØBY VÆRFT A/S
Vi har travlt på Søby Værft 

og søger derfor flere 
dygtige medarbejdere

Skibsmontører
Vi søger skibsmontører eller folk med lignende uddan-
nelser.
Som skibsmontør på Søby Værft får du en alsidig hver-
dag med spændende arbejdsopgaver.
Weekend- og rejsearbejde kan forekomme.
Tiltrædelse: Snarest muligt.
Har du spørgsmål til en af stillingerne, er du velkom-
men til at kontakte:
Henrik Juhl på tlf. 61 55 81 05 eller
Thomas Christensen på tlf. 51 37 95 46.
Din ansøgning sender du til: shipyard@shipyard.dk
Læs mere om Søby Værft på www.shipyard.dk eller på 
Facebook og LinkedIn.

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.dk

Foredrag med journalist 
og forfatter

ANNE SOFIE KRAGH
om »De første år«

I foråret 2016 lavede Anne Sofie Kragh en aftale 
med Mette Frederiksen om at skrive hendes bio-
grafi, hvis hun en dag blev statsminister. Da »Det 
første år« udkom i maj 2021 var det en helt anden 
bog end nogen havde forventet dengang.

Coronakrisen ændrede alt for landet – og for 
bogen.

Torsdag den 24. februar
 kl. 18.30-20.00 på Marstal Bibliotek 

Hør det spændende foredrag om arbejdet med 
bogen om Mette Frederiksens første år som stats-
minister.
Gratis billetter kan bestilles - på www.arrebib.dk - 
på bibliotekets app, Facebook eller kig forbi et af 
bibliotekerne i den betjente åbningstid.

Vi ses på biblioteket
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KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 61 38 44 41

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp

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

Tag fat i os og hør nærmere:

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

Fast rente: 1,5%
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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


