
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 20. april - Nr. 16 - 58. årg. 

DE L IKATESSE N

Enebærgryde 
med kartoffelmos 
og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 27/4 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.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

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...

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
retstvister og fører
retssager for byret,
landsret og 
højesteret.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Pædagog/
pædagogisk assistent 
til Børnehaven Kernehuset, 
Ærøskøbing 
I Børnehaven Kernehuset i Ærøskøbing søger vi ny 
kollega 30 timer om ugen, fra 1. maj 2022 eller sna-
rest derefter (der kan være mulighed for flere timer). 

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. april 2022. 

BØRNEHAVEN KERNEHUSET 

Social- og sundhedshjælper/
social- og sundhedsassistent 
søges til dagvagt 
i Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen søger ny medarbejder med opstart 
pr. 1. juni 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 
37 timer pr. uge eller mindre hvis dette ønskes. Der 
må påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. 
Kørekort er en fordel. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. april 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17.

Social- og sundhedshjælper 
eller social- og 
sundhedsassistent søges 
til aftenvagt 
på Plejecenter Søkilden 
Søkilden er en arbejdsplads med fokus på livslang 
læring, og der er løbende mulighed for kompetence-
udvikling. Stillingen er på 28 timer pr. uge med start 
den 1. juni 2022. Der er weekendvagt hver anden 
weekend. 

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 28. april 
2022. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

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

Kom til åbent hus på det nye 
hjælpemiddeldepot 
tirsdag den 26. april 
kl. 15.00-17.00
Ærø Kommune har på St. Rise Skolevej 3, 5970 
Ærøskøbing fået nyt hjælpemiddeldepot. 

Tirsdag den 26. april fra kl. 15.00-17.00 er der 
mulighed for at komme forbi og få en rundvisning på 
hjælpemiddeldepotet. 

Det er også muligt at få fremvist forskellige hjælpe-
midler, som kan lette ens dagligdag, hvis man har 
funktionsnedsættelser. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Rydning vinteropbevarede 
både Marstal Havn
Stejlepladsen (festplads/gl. campingplads) og Søn-
derrenden skal være ryddet for både, vogne mv. 
inden 1. maj 2022.

HAVNEFOGEDEN

Invitation til borgermøde om 
»Ærø – sundt for dig«
Hvad skal der til for at fremme det gode liv og skabe 
bedre sundhed på Ærø? 
Det har politikere fra Region Syddanmark og Ærø 
Kommune været i dialog med en række borgere på 
Ærø om i de seneste år. 
Region og kommune inviterer nu alle interesserede 
til borgermøde, hvor der samles op på dialogen. 

Borgermødet finder sted mandag den 9. maj 
2022 kl. 17.00-20.00 på rådhuset i Ærøskøbing, 
Statene 2, 5970 Ærøskøbing.  
På mødet kan du blandt andet høre om: 
 •  Hvad der er kommet ud af de mange gode 

idéer, som ærøboerne er kommet med – for 
eksempel ansættelsen af en ny patientkoordi-
nator, som skal hjælpe patienter på Ærø med at 
navigere i de mange sundhedstilbud. 

 •  Hvordan det går med udendørs træning i Breg-
ninge, som er en af de aktiviteter, der blev taget 
initiativ til på et tidligere møde.  

Derudover vil der være en debat om, hvad der har 
fungeret godt og mindre godt i den dialog, region 
og kommune har haft med ærøboerne om sundhed. 

Vi sørger for en let forplejning under mødet. 

Tilmeld dig ved at skrive eller ringe til Pernille Rønn 
Bolding, 
mail: prb@aeroekommune.dk, telefon: 63 52 55 23.

Tilmeldingsfrist er 4. maj. 
Læs mere om borgermødet på Ærø Kommunes 
hjemmeside. 

SUNDHEDSKOORDINATOREN

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen
Hver lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00 – frem til og 
med lørdag den 30. april 2022.

Svømmehallen åbner igen for offentlig svømning 
lørdag den 3. september 2022.

KULTURAFDELINGEN

Leje af bygning på Degnevej
Ærø Kommune udlejer den gamle spejderhytte på 
Degnevej. Bygningen udlejes som beset i op til 3 år. 
Lejer afholder betaling af forbrug. Bygningen er 
opført i 1960 og har en størrelse på 90 m2.

Anmodninger sendes inden torsdag den 19. maj 
2022 og skal indeholde forslag til leje samt formål.

Kontakt Frederik Kromann Laursen på telefon num-
mer 63 52 50 26 eller fkl@aeroekommune.dk 

TEKNISK AFDELING

Følg Ærø Kommune 
på Facebook
Find de nyeste informationer fra kommunen via QR 
koden

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!  

Gudstjenester
Lørdag den 23. april

Bregninge Kirke kl. 11.00
 Christensen
 Konfirmation

1. søndag efter påske
søndag den 24. april

Marstal Kirke kl. 11.00
 Vandrup
 Dåb
Søby Kirke kl. 16.00
 Vandrup
Rise Kirke kl. 19.00
 Vandrup
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 21. april
 Huset, lokale 4, Marstal
 kl. 19.30:
 Ærø Walkie Klub

Tirsdag d. 26. april
 Ærø Rådhus kl. 19.00:
 Ærø Plus

Onsdag d. 27. april
 Søndertoftens Fælleshus  
 kl. 14.00:
 »Centrets Venner«
 Ærø Efterskole kl. 17.00:
 Ærø Efterskole
 Café Arthur kl. 19.00:
 Ærø Turist- og 
 Erhvervsforening

Årsmøde
Tirsdag d. 26. april
 Café Arthur kl. 19.00:
 Dagli’Brugsen Søby

Åbent Hus
Fredag den 29. april kl. 
12.00-17.00 inviterer Gitte 
og Bjarne Christensen, Søby 
Skibselektro A/S til Åbent 
Hus på Café Arthur. Anled-
ningen er firmaets 50 års ju-
bilæum. 
 De glæder sig til at byde 
velkommen til kunder, for-

retningsforbindelser, sam- 
arbejdspartnere samt venner 
af huset til at fejre dagen 
sammen med dem.

Forårssangaften 
i Ommel Kirke
Den spirende blomstring, de 
lysegrønne blade og lyset, der 
trænger vintermørket på 
flugt, har sat sit poetiske af-
tryk på de danske forårs-
sange, som vi skal synge 
denne aften. Rikke Dupont 
introducerer sangene, som 
akkompagneres af kirkens 
organist. Det er torsdag den 
28. april kl. 19.00.

Konfirmation i 
Bregninge Kirke
Lørdag d. 23. april kl. 11.00
Gustav Peter Møller Heick 
Regine Bullinger
Anna Sofie Holm Pedersen
Sirius Carl Johan 
Gordon Thomas

Ned med 
saltmængden
I følge Hjerteforeningen 
får 9 ud af 10 danskere for 
meget salt. 
 Hvis du får for meget 
salt, risikerer du at få for 
højt blodtryk og hjer-
te-kar-sygdomme.
 Størstedelen af dansker-
nes saltindtag kommer fra 
brød og kød og kødpro-
dukter, som for eksempel 
kødpålæg. Men også ost, 
færdigretter og lignende 
bidrager med en del.
 Vi danskere spiser i gen-
nemsnit 9-11 gram salt om 
dagen. Det anbefales at 
spise maks. 5-6 gram salt 
om dagen.
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at også de
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læses i Ugeavisen
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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Høreapparater fra 0 kr. 
efter offentligt tilskud

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.

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

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
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Nu får du mere genbrug 
i din hverdag

Det bliver fremover nem-
mere at sortere affald til gen-
anvendelse direkte ved hus- 
standen, når Ærø Kommune 
indfører ny affaldsordning fra 
starten af næste år. Den nye 
affaldsordning gælder alle 
husstande i Ærø Kommune 
– herunder boligforeninger, 
institutioner, landbrug og er-
hverv. Sommerhuse og fri-
tidshuse er også omfattet af 
den nye affaldsordning. 
 I den nye affaldsordning er 
beholderne udstyret med pik-
togrammer, der viser affalds-
typen, så det er let at sortere 
affaldet. Uanset hvilken type 
beholder man har, skal alle 
fremover sortere ens i hele 
kommunen. 
De 10 affaldsfraktioner er
Madaffald, restaffald, hård 
plast, blød plast (folier), mad- 
og drikkekartoner, metal, 
glas, pap og papir samt teks-
til. Her på Ærø har det alle-
rede for private husstande 
været muligt at sortere i de 
fleste fraktioner. Det nye for 
os ærøboer er, at vi skal sor-
tere madaffald fra restaffal-
det og at mælkekartonen 
fremadrettet kan sorteres 
som plast. Tekstilaffald er tøj, 
sko, sengetøj og håndklæder 
mm., som er i for dårlig stand 
til at blive givet videre til gen-
brug.

 De nye beholdere vil være 
udstyret med chip, så alle 
tømninger registreres auto-
matisk.  
 Det vil som noget nyt også 
være muligt at downloade en 
app som supplement til den 
nuværende tømningskalen-
der, hvor du kan blive advise-
ret på sms om, hvornår 
hvilken beholder bliver tømt. 
På app’en vil du også kunne 
finde sorteringsvejledninger 
og slå forskellige typer affald 
op i affaldsdatabasen.
 På landsplan arbejdes der 
på at mindske miljø- og kli-
mabelastningen ved at øge 
genanvendelsen af affaldet, 
og fra næste år vil Ærø være 
med til at løfte opgaven.  I 
2021 genanvendte vi i Ærø 
Kommune cirka 45 % af hus-
holdningsaffaldet. 
 Med den nye ordning sat-
ser vi på at øge genanvendel-
sen til 60 % eller mere. Vi har 
brug for din hjælp til at sor-
tere mere, så vi kan spare på 
ressourcerne og passe på mil-
jøet.

Hvor langt er vi på Ærø med 
ny affaldsordning?
På Ærø er det Ærø Forsyning 
A/S som udruller det nye sy-
stem med det nyoprettede 
datterselskab, Ærø Affald 
A/S, som i praksis står for 
udbud, indkøb og udrulning 

af den nye ordning. Ærø 
Kommune er, som nu, myn-
dighed på affaldsområdet.
 Den første februar i år fik 
Ærø Forsyning ny projektko-
ordinator, Susanne Paluszew-
ski-Hau, som skal hjælpe med 
at gøre den nye affaldsord-
ning til virkelighed og Su-
sanne kommer særligt i 
forhold til øens erhvervs- og 
udlejningsvirksomheder til at 
være behjælpelig med råd og 
vejledning til den nye ord-
ning. Også for øens to største 
byer, Ærøskøbing og Mar-
stal, skal Ærø Forsyning 
lande den mest hensigtsmæs-
sige løsning i forhold til begge 
bykerners udfordring på 
pladsen ved de gamle sam-
menbyggede byhuse og 
smalle gader og stræder.
 Der er et par led i proces-
sen som skal falde på plads 
før vi kan kommunikere ud 
til Ærø’s grundejere om præ-
cis hvilke type og fabrikat af 
beholdere vi får, hvornår vi 
får dem og ikke mindst hvor 
meget, det kommer til at 
koste.
 »Vi står overfor at skulle 
sende renovationsordningen i 
udbud med opstart på den 
nye ordning primo 2023. Vi 
satser på at have fundet vores 
nye renovatør inden sommer-
ferien i år, og så skal vi også 
indhente tilbud på de nye be-
holdere – så modellen og stør-
relsen på de nye beholdere 
afhænger af hvilke firmaer, 
som byder ind på opgaven«, 
udtaler Jesper Teilmann An-
dersen – direktør for Ærø 
Forsyning A/S.

Nyt affaldsregulativ 
vedtaget
Den 23. marts vedtog kom-
munalbestyrelsen et nyt regu-
lativ for husholdningsaffald 
på for Ærø Kommune. Det er 
regulativet der gør det muligt 
at skrue op for genanvendel-
sen af affaldet på Ærø.
 Der er i kølvandet på ved-
tagelsen af det nye regulativ 
poppet en del spørgsmål op 
på Ærø’s forskellige face-
bookgrupper til vores nye af-
faldsordning. 
 Det har vi fra Forsyningens 
side stor forståelse for, og vi 
opfordrer derfor alle derude 
der måtte have spørgsmål til 
at kontakte os på mail eller 
telefon.  

Fra 2 til 3 beholdere
Ærø Forsyning kan allerede 
på nuværende tidspunkt slå 
fast, at som udgangspunkt får 
alle grundejere på Ærø 3 stk. 
240L beholdere med skille-
væg i - så der kan sorteres i 
følgende 6 fraktioner: 
•  Mad og restaffald i behol-

der 1.
•  Plast (både blød og hård) 

samt mad/drikkekartoner 
og metal i beholder 2. 

•  Pap/papir og glas i behol-
der 3. 

Herudover beholder vi den 
røde kasse til farligt affald og 
endeligt får alle husstande 
ved årsskiftet udleveret en 
rulle sække til tekstilaffald. 
Mad og restaffald vil blive 
tømt hver 14. dag i vinter-
halvåret og hver uge i som-
merhalvåret (som den 
nuværende ordning). De gen-

anvendelige fraktioner + far-
ligt affald tømmes hver 4. 
uge. (som nuværende ord-
ning).
 For dem der bor i byker-
nerne i henholdsvist Marstal 
og Ærøskøbing, hvor pladsen 
umuliggør 3 stk. 240L behol-
dere, vil det som udgangs-
punkt være muligt at fortsætte 
på sækkeordning. For dem 
der i dag har plads til en eller 
to af de nuværende affaldsbe-
holdere, vil det være muligt, 
hvis pladsen er til det, at 
skifte to af sækkene ud med 
en 240L beholder.  Det skal i 
så fald være beholderen til 
rest- og madaffald. Har man 
plads til to stk. 240L behol-
dere er dette også en mulig-
hed. 
 Der vil i løbet af efteråret 
2022 komme brev i E-boks 
med information om den nye 
ordning samt valgmulighe-
derne i forhold til nye behol-
dere. 
 Ærø Forsyning kommer i 
sensommeren 2022 rundt på 
øen med de nye beholdere, så 
du får mulighed for at se 
dem, inden du selv skal træffe 
valg om størrelsen. For pri-
vate grundejere vil det være 
muligt at skifte en eller flere 
240L beholdere ud med en 
større på 370L.
 Du er altid velkommen til 
at ringe til os på Ærø Forsy-
ning med spørgsmål på tele-
fon 63 52 63 63 eller gå ind på 
vores nye hjemmeside: 
www.aeroeforsyning.dk
 Vi er også kommet på Fa-
cebook – søg på Ærø Forsy-
ning A/S.

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

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
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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

Svendborg-fliserens.dk
Vestergade 137, 5700 Svendborg · Tlf. 40 59 42 60

Venlig hilsen Morten SolVi er på Ærø i 2022

FLISERENS OG ALBEHANDLING FRA 30 KR. PR. M2 +MOMS

FØR EFTER

Klip ud og få 10% på din fliserens/algebehandling – ved bestilling inden 1. maj 2022✃ ✃

Venlig hilsen Morten SolVi er på Ærø i 2022

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

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

Vagttelefon +45 24 45 59 60

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

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...

NYE
MØBLER?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

Foredrag 
om fællesskaber

Ærø Folkeuniversitet byder 
velkommen til Viggo Mor-
tensen, som vil holde fore-
drag med titlen: »Fællesska- 

ber: De naturgroede og de 
midlertidige«. Mennesker 
lever i fællesskaber. Af dem 
er der flere. Der er de natur-
groede fællesskaber, de sted-
bundne fællesskaber og de 
midlertidige fællesskaber.
 Viggo Mortensen, tidligere 
ærøbo og forhenværende for-
mand for Ærø Folkeuniversi-
tet, vender tilbage til Ærø og 
præsenterer sin nye bog, der 
blandt andet handler om 
hans liv på Ærø, og hvor han 
fortæller om de fællesskaber 
indenfor teologi, kirke og 
kultur, som hans liv har ud-
foldet sig indenfor. Viggo 
Mortensen er dr.theol.
 Viggo Mortensens nye bog: 

»På jorden under himlen: en 
teologs erindringer« er udgi-
vet på Forlaget Hovedland 
og kan på dagen erhverves 
for kr. 150,- (normalpris kr. 
269,-). 
 Der opkræves entré som 
vanligt, men Viggo giver i da-
gens anledning kaffe og kage-
mand – og det hele sker 
lørdag den 23. april kl. 15 på 
Hotel Ærøhus, Vestergade 38 
i Ærøskøbing. Der er te-
leslynge.

Marstal har fået 
nyt Lokalråd
Marstal har fået et Lokalråd. 
Lokalrådet er opstået i for-
bindelse med borgerinddra-
gelsesprocessen for den nye 
Helhedsplan for Marstal by 
og havn. Her blev en gruppe 
borgere enige med samar-
bejdspartnerne fra Ærø Kom- 
mune om, at det var tiltrængt 
at give byen et Lokalråd som 
fremadrettet kan samle inter- 
esserne i forhold til byens ud-

vikling og som kan være bin-
deled mellem kommune og 
borgere, erhvervsliv og inte-
resseorganisationer. 
 Opstartsgruppen består af; 
Jan Kiwi, formand, David 
Brandenhoff, næstformand. 
Herudover er medlemmerne: 
Mads Paluszewski-Hau, 
Mark Ambech, Tommy Chri-
stensen, Erik Kromann og 
Susanne Paluszewski-Hau. 
Gruppen er konstitueret for 
et år, hvorefter der holdes ge-
neralforsamling med nyvalg i 
foråret 2023.
 Den 23. april kl. 14.00 hol-
der Lokalrådet opstartsmøde 
i Torvecenteret og alle er vel-
komne. Tilmelding sker til: 
marstallokalraad@gmail.com. 
Se omstående annonce.
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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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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

 

 

Kalenderdonationen gav 5.689,- kr.
til Ærø Søredningsforening
Ugeavisen har i de seneste måneder haft store vægkalendere liggende til 
gratis afhentning for vore læsere og annoncører.
Det har i den forbindelse været muligt at bidrage med et frivilligt beløb 
i en sparegris, hvor indholdet skulle tilfalde Ærø Søredningsforening.
Ugeavisen takker for den udviste velvillighed.

Ærø Søredningsforening der 
startede op i 2017 med det 
formål, at forbedre sikker-
heden i Det Sydfynske Øhav, 
farvandet omkring Ærø og 
i den Vestlige Østersø, ef-
ter at Ærø i et par år havde 
været uden hjemmeværns-
fartøj. Dette  medførte en 
væsentlig forringet sikker-
hed for alle de lokale sejlere 
og fiskere samt de omkring 
40.000 sejlbåde, der sejler i 
området henover året.
 Foreningen købte en Nor- 
safe Munin 1200 hurtiggåen-
de redningsbåd fra 2002 af 
Esvagt i Esbjerg ved hjælp 
af et lån i Rise Sparekasse 
og gik i beredskab i foråret 
2017.
 Efterfølgende søgte for-
eningen donationer til kø-
bet samt nødvendigt sikker-
hedsudstyr til besætningen 
og udskiftning af det elek-
troniske udstyr ombord.
 Vi har gennem årene mod- 
taget donationer fra Sydener-
gi Vækstpulje, Fionia Fonden, 
Sydfynskes Fond, D/S Orients 
Fond, Tryg Fonden, Baixemar 
Fonden, Søassurancen Dan-
mark samt fra private dono-
rer.

 Disse donationer har gjort, 
at vi har været i stand til lø-
bende at opdatere Erria Re-
scue med det nødvendige ud-
styr, der er nødvendigt for et 
hurtiggående redningsfartøj 
samt anskaffe det nødvendi-
ge personlige redningsud-
styr fra Viking og fra Furu-
no til besætningen, så vores 
redningsfolk har det bedste 
udstyr, hvis de falder i van-
det i forbindelse med red-
ningsaktioner, der tit finder 
sted om natten og i dårligt 
og usigtbart vejr. Ligeledes 
har det gjort os i stand til at 
gennemføre de nødvendige 
reparationer og opdaterin-
ger på de tekniske dele af 
Erria Rescue herunder elsy-
stem, motorer og waterjets.
 Foreningen der lige nu er 
gældfri, hvilket er vigtigt for 
en frivillig forening som Ærø 
Søredningsforening, har kun 
indtægter fra vore medlem-
mers indbetaling af kontin-
genter, og fra de donationer 
vi modtager fra taknemme-
lige sejlere, vi henover året 
hjælper på havet samt fra 
personer og virksomheder, 
der ønsker at støtte os i vo-
res arbejde med at hjælpe 

mennesker i nød på havet 
samt hjælp til beredskabet 
på Ærø og Birkholm. Den-
ne støtte er altafgørende for 
Ærø Søredningsforening og 
Erria Rescue. 
 Interesserede der vil være 
medlemmer eller ønsker at 
støtte Søredningsforenin-
gen økonomisk med en do-
nation kan altid henvende 
sig på vores mail kasserer@
aeroe-soeredning.dk eller til 
formanden på 24 88 90 14.
 Vi har hele tiden en stram 
økonomi, da det er forbun-
det med mange løbende ud-
gifter at holde Erria Rescue 
søklar og up to date til de 
krav, Søfartsstyrelsen løben-
de stiller til et redningsfartøj 
med årlige syn m.m.

 Vi har også store udgifter 
til til brændstof hver gang 
vi bliver kaldt ud til en red-
ningsaktion, da vores to sto-
re Yanmar dieselmotorer på 
2 x 440 hk har et betragteligt 
forbrug af diesel, når vi sej-
ler med høj fart, hvilket vi 
altid gør når der er menne-
sker i nød på havet.

Vi har 3 typer 
af medlemsskaber
Beredskabsmedmedlemmer, 
medlemmer med båd samt 
støttemedlemmer.
 Beredskabsmedlemmer-
ne sejler og vedligeholder 
Erria Rescue.
 Vi håber at mange flere 
melder sig ind i foreningen, 
da det er kontingenterne, 
der giver os den grundlæg-
gende økonomi til de løben-
de udgifter, vi har på Erria 
Rescue, da vi ikke modtager 
nogen for for støtte til drifts-
udgifter fra det offentlige.
 Vi bliver kaldt ud til red-
ningsaktionerne af JRCC 
(Det tidligere Søværnets 
Operative Kommando) der 
har styringen af al søredning 
i de danske farvande, men 
det sker også at der er nød-
stedte sejlere,  der ringer di-
rekte på vores alarmerings-
nr. 30 29 91 12.
 Vi er i år også optaget på 
listen over redningsstatio-
ner i »Sejl Sikkert« appen, 

der udgives af Trygfonden 
i samarbejde med Søfarts-
styrelsen, Søsportens Sik-
kerhedsråd og DMI så det 
bliver endnu lettere for nød-
stedte sejlere at kontakte os 
når de er i nød.
 Vi har haft travle år i 2018, 
2019 hvor vi særligt hen over 
foråret, sommeren og efter-
året havde mange  rednings-
aktioner. 2020 og 2021 var 
lige knapt så travle muligvis 
grundet Corona.
 I 2022 har vi haft den før-
ste aktion her i fredags hvor 
en sejler på vej fra Rudkø-
bing havde problemer med 
at motoren overophedede 
og derfor måtte kalde vores 
alarmtelefon og anmode om 
assistance – 2 timer efter op-
kaldet lå sejleren trygt for-
tøjet i Marstal Havn.
 Aktionerne har været  
vidt forskellige og har om-
fattet:
-  Båd der lå og drev rundt 

mellem Ærø og Als i dår-
ligt vejr med ødelagt skrue 
og ror.

-  Båd med knækket mast på 
vestsiden af Ærø i fare for 
at drive på land.

-  Båd med knækket mast 

i det sydlige Storebælt i 
dårligt vejr.

-  Slæbeassistance til fisker- 
båd med maskinskade syd- 
øst for Ærø.

-  Assistance til brandvæ-
senet i forbindelse med 
brand i fiskerbåd sydøst 
for Marstal.

-  Slæbeassistance til stør-
re motorbåd med vand i 
brændstoffet mellem Søby 
og Avernakø.

-  Assistance til adskillige 
grundstødte både i de lav-
vandede områder mellem 
Ærø og Fyn, nogen af dem 
i rigtigt dårligt vejr med 
høj risiko for de nødsted-
te og andre i fint vejr uden 
dramatik. 

-  Hjælp til eftersøgning af 
nødstedt dykker mellem 
Ærø og Als.

Vi gør vores yderste for at 
hjælpe mennesker i nød på 
havet samt beredskabet på 
og omkring Ærø efter bed-
ste evne og med de begræn-
sede midler vi har.
 Hvis I ønsker at se hvad 
vi går og laver, så har vi en 
facebook gruppe, der hed-
der SAR ÆRØ hvor vi læg-
ger nyheder op når der sker 
noget der involverer Erria 
Rescue og foreningen.

På Ærø 
Søredningsforenings vegne

Erik Bjørn Sørensen
Formand
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Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar og bedstefar

Bogtrykker

Troels Mark Pedersen
tidl. Ærø Ugeavis

*18. marts 1948       † 9. april 2022
er stille sovet ind i sit hjem

»Elsket og savnet« 

Marna
Anja, Stefan og Merete

Dagmar, Rasmus og Albert

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke
onsdag den 20. april kl. 12.30.

†
Vor kære

Anna Rasmussen
tidl. Lebymark

*29. juni 1928      † 14. april 2022
er stille sovet ind.

Kurt og Inge-Mie
Merete og Niels

Begravelsen foregår fra Bregninge Kirke
torsdag den 21. april kl. 12.30.

†
 

Vor kære kusine

Dine Kristensen
er stille sovet ind

Marstal, 
den 8. april 2022.

Familien

Bisættelsen har 
fundet sted.

En særlig tak til personalet 
på Marstal Ældrecenter for 

god og kærlig pleje.

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

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 
vores guldbryllup.

Anni og Leif Morsø

Hjertelig tak
for lykønskninger og ga-
ver, blomster m.m. på min 
60 års fødselsdag den 10. 
april. Dejligt at så mange 
tænkte på mig.

Med venlig hilsen
Else-Marie Holmegaard

Moseager

50 ÅRS JUBILÆUM
I anledning af at Søby Skibselektro A/S fyl-
der 50 år, vil det glæde os at se kunder, forret-
ningsforbindelser, samarbejdspartnere samt 
venner af huset til 

ÅBENT HUS
Fredag den 29. april fra kl. 12.00-17.00 

på Café Arthur

Vi glæder os til at se jer
Gitte og Bjarne Christensen

SØBY SKIBESELEKTRO A/S

Hav, søer og åer - vi har 
nok at sejle på

Det kræver et duelighedsbevis eller et speedbådkørekort 
at sejle en båd som den her. Foto: Kehlet.

I Danmark er der ganske 
få regler knyttet til sejlads 
med fritidsbåde, men hvad 
må du sejle i uden førerbe-
vis?
 Primært handler det om 
typen af fartøj, du vil sej-
le. Hvis du eksempelvis vil 
sejle speedbåd, så skal du 
have et duelighedsbevis 
eller speedbådkørekort, 
og vil du sejle noget, der er 
mere end 15 meter langt, 
skal du have et sønærings-
bevis som yachtskipper af 
3. grad.
 For kanoer, kajakker, 
joller, badekar og andet, 
der ikke falder i de to oven-
nævnte kategorier, er der 
således ganske frit slag… 
dog anbefales man kraftigt 
at tage et duelighedsbevis, 
hvis sejlads på nogen måde 
skal fylde noget i ens fritid.
Dansk Sejlunion er udby-
der af duelighedsbeviser, 
hvor man sammen med 
censorer og sejlerskoler 
sikrer, at kursisterne får en 
grundig teoretisk og prak-
tisk indføring i ikke mindst 
sikkerheden til søs. Man 
får nogle vigtige basiskom-

petencer, som gør det mu-
ligt at manøvrere de fleste 
fritidsfartøjer på forsvarlig 
vis – f.eks. er et dueligheds-
bevis nok til at føre speed-
båd.

Restriktioner
Vær i øvrigt opmærksom 
på, at retten til at føre 
skibet ikke er det samme 
som retten til at sejle med 
det der, hvor du vil. Der er 
mange områder, hvor der 
er restriktioner på sejlads, 
eksempelvis motorsejlads 
generelt eller sejlads over 
en vis hastighed. Der kan 
også være forbud mod sej-
lads i eksempelvis Natura 
2000-områder og vildtre-
servater eller andre frede-
de områder.

Der er nok at flage for

Der er henover året masser af anledninger til at hive vores 
smukke Dannebrog til tops. Foto: Kehlet.

16. april fyldte Dronning 
Margrethe 82 år, 5. maj er 
det 77 årsdagen for Dan-
marks befrielse, og 26. maj 
er det Kristi Himmelfarts-
dag og samtidig Kronprins 
Frederiks fødselsdag. Der 
er masser af officielle flag-
dage i løbet af året, og fla-
get skal naturligvis også 
hejses, når ungerne har 
fødselsdag, når onkel An-
ders kommer på besøg fra 
Amerika, og når naboerne 
skal giftes.
 Men inden Dannebrog 
kan hejses, skal der en  
flagstang til, og her er der 
et pænt udvalg af både 
størrelser og materialer at 
vælge imellem. Grundlæg-
gende kan man vælge mel-
lem flagstænger i træ og 
glasfiber. På afstand er det 
ikke til at se, om den hvi-
de flagstang er af træ eller 
kunststof. Nogle sværger 
til træstangen, fordi det er 
den gode klassiske, mens 
andre falder for det geni-
ale i at have en glasfiber-
flagstang, der er stort set 
vedligeholdelsesfri.
 En flagstang i glasfiber 
er på grund af den rin-
ge vægt nem at håndtere. 
Bilos, røg, alger og andet, 
der sætter sine spor på 
flagstangen, kan normalt 
fjernes med almindelig 
sæbevand. Skulle det ske, 
at fiberflagstangen efter 
nogle år mister sin glans og 
glathed, kan den poleres 
op igen.
 Træflagstænger skal ma-
les med års mellemrum. 
Ikke mindst fordi det nær-
mest er en hån mod vort 
flag at blive hejst på en 

flagstang, der ikke er pænt 
vedligeholdt. Det kræver 
måske et par mand at læg-
ge den tunge træflagstang 
ned i vandret position. 
Den gamle maling, der er 
begyndt at skalle af, skal 
fjernes med slibemaskine, 
varmluftpistol eller andet, 
og revner skal spartles ud, 
før der males over. Når 
træflagstangen er lagt ned, 
skal man lige huske at kon-
trollere, om flagknoppen 
skal udskiftes. Måske er 
den også gal med toppen 
af flagstangen, men hvis du 
saver de øverste mørnede 
centimeter af, kan du evt. 
komme problemet til livs.
 Når det gælder flag-
knopper, er der i øvrigt 
flere modeller at vælge 
imellem. Ud over den tra-
ditionelle rundede knop 
kan man eksempelvis også 
få løgformede knopper, og 
man kan vælge imellem 
knopper i træ og plast.
 Til sidst et godt lille råd 
til jer, der vælger at have 
flagstang i haven: Husk at 
et flag skal ses – ikke hø-
res. Hvis man altid husker 
at slå linen et par gange om 
flagstangen, så undgår 
både I og jeres naboer den 
meget irriterende lyd af 
flagsnor der slår mod flag-
stang.
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Linoleum 
i boligen
For nogen har linoleum 
stadig en klang af form-
ningstimer i 1970’erne med 
tryksværte i triste farver.
 Men for modebevidste 
indretningsarkitekter og 
andre trendsættere er lino-
leum in, og det er der man-
ge gode grunde til. 
 Linoleum er først og 
fremmest et fremragende 
produkt. Det er nemt at 
arbejde med, det er nemt 
at vedligeholde og renhol-
de og du kan hverken se 
fedtfingre eller pletter. Det 
er formbart, fås i et væld 
af farver og bidrager til et 
godt indeklima. 
 Samtidig er linoleum 
godt for samvittighed og 
signalværdi, for modsat 
eksempelvis vinyl er lino-
leum et 100 procent natur-
materialer.
 Endelig er linoleum 
både slidstærkt og i stand 
til at ældes med ynde. Et 
linoleumsgulv i en gang, 
hvor der er slidt blanke 
spor efter årtiers fodtrin, 
står smukt patineret og gi-
ver samme charme som et 
ældre trægulv.

Tyvstart 
krydderurterne
Det kribler i haveejerfing-
re i denne tid, og her tid-
ligt på sæsonen kan han 
med fordel så blandt andet 
krydderurter i de små, vak-
se minidrivhuse, man kan 
købe i ethvert plantecen-
ter.
 De fleste krydderurter 
kan sås direkte på vokse-
stedet i april/maj, men hvis 
væksterne får en rigtig rar 
og varm start i et minidriv-
hus med plads til måske 40 
små tørvepotter, så går det 
hele meget nemmere.  

Drivhusene fås med spe-
cielle ventiler, der sikrer 
en god udluftning i huse-
ne under spiringen og den 
første vækst. 
 Minidrivhusene kan for 
eksempel stilles udendørs 
om dagen og tages ind om 
natten, hvis der er udsigt til 
nattefrost.
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Ærøskøbing Røgeri 
anvender udelukkende engangsservice, 
bæreposer og alt til indpakning der er

KOMPOSTERBART 
OG BIOBASERET

Affald må ikke efterlades i naturen,
heller ikke når det er biobaseret og

 100% komposterbart; 
men hvis det sker, er de traditionelle plastmaterialer 
et alvorligt problem der ikke nedbrydes i naturen.

Det biobaserede og 
100% komposterbare engangsservice,
og den biobaserede emballage skabes 

bl.a. af stivelser fra en lang række 
gmo-fri plantematerialer og 

f.eks. planteolier, halm og sukkerrør m.m.
og ved produktionen af disse produkter er 

CO2-udledningenmere end halveret.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

alle ugens dage
Alle Røgeriets menuer kan pakkes 

til at tage med hjem - ud i den ærøske natur
 eller til færgeturen.

Ærøskøbing Røgeri anvender udelukkende
engangsservice og emballage der er

biobaseret og komposterbart.

TA’  MED
- eller nyd på havnen

Ærø Efterskole 
Generalforsamling

Der indkaldes til 
ordinær 

generalforsamling
Onsdag d. 27. april 2022

kl. 19.00 
på Ærø Efterskole
Dagsorden ifølge 

vedtægterne.
Forslag som ønskes 

be handlet på den 
ordinæ re generalfor-
samling, skal skriftligt 
indgives til bestyrelsen 
via efterskolens kontor 

senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN FOR
 ÆRØ EFTERSKOLE

Kl. 17.00

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

PIGEFODBOLD
I MIF

Så starter pigefodbol-
den i MIF op igen efter 
vinterpause. 

Vi træner TIRSDAG 
0.-3. Klasse 

Kl. 14.00-15.00
4.-6. Klasse 

Kl. 15.00-16.00
Alle kan være med. 

Vel mødt.
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Det nye Lokalråd 
holder

OPSTARTSMØDE
lørdag den 23. april 

kl. 14.00-16.00 
i Torvecentret 

i Marstal.
Alle er velkomne.
Tilmelding senest 

den 21. april til
 marstallokalraad@

gmail.com

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

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

GENERALFORSAMLING
ÆRØ RIDERS

 Lørdag d. 7. maj 2022 kl.14:00
Strandbyvej 1, Ommel.

- Valg af ordstyrer
- Valg af referent

- Formandens beretning
- Fremlæggelse af regnskab
- Forslag kontingentstørrelse

- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og suppleanter

- Valg af revisor
- Eventuelt

Vel mødt i Ærø Riders Motorcykelklub
Alle er velkomne.

Efter det formelle griller vi medister 
med Sheriffens pølsebrød. 

Vand og kaffe.

Eventuelle spørgsmål til 21276967 eller 51201560

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

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

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

»Belfast«
i Andelen

Fra torsdag den 21. april viser 
Andelen filmen Belfast. Dra-
maet foregår i 1969 og hand-
ler om den 10-årige Buddy, 
der nyder sit liv med sin fami-
lie i arbejderklassens Irland. 
Byen bliver dog snart midt-
punktet for voldelige optøjer, 
og pludselig er Buddys para-
dis ikke længere trygt.
 Filmen er instrueret af Ken-
neth Branagh og blandt de 
medvirkende er Jude Hill, 
Jamie Dornan, Caitriona 
Balfe, Judi Dench og Ciarán 
Hinds.
 Filmen varer 1 time 38 min 
og er tilladt for alle over 11 år.

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION
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Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 23. april:
11.40: U16 piger - Marstal - Højby S & G
14.00: Herre serie 4 - Marstal/Rise - Bøgebjerg IF

SØNDAG d. 24. april:
11.40: U16 drenge - Marstal - FEH Fodbold
11.40: U13 drenge - Marstal - Humble

...støt vore aktiviteter

Af med 
pigdækkene
Hvis I af en eller anden 
grund har pigdæk under 
bilen, er det her i april, I 
skal sætte pigdækkene i 
stald for sommeren. 
 Pigdæk er nemlig kun 
tilladt på danske veje i pe-
rioden 1. november til 15. 
april. 

 Hvis man kører med 
pigdæk, skal man i øvrigt 
bemærke, at der i givet fald 
skal monteres pigdæk på 
alle hjul.
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11..  mmaajj  ffeesstt  vv//  DDeett  GGaammllee  VVæærrfftt   

 
Hyggelig familiedag med god musik, taler, sang  
og underholdning, samt ansigtsmaling og gra�s is �l børnene. 

14.00 Festen begynder med underholdning 
14.30 Kim Aas  Christensen 
15.30 Sektorfmd. HK Kommunal Karina Jørgensen 
16.15 Borgmester Peter Hansted  
16.50 (Repr. fra Enhedslisten) 
17.00 Festen slu�er / Tak for i dag 

AAllllee  eerr  vveellkkoommmmeenn   

SØBY VÆRFT A/S
Kranfører søges til snarlig 
tiltrædelse
Vi søger en kranfører til betjening af vores mobilkraner. 
Der er tale om en 20 T mobilkran og en 80-90 T mobil-
kran. 
Udover krankørsel vil du også skulle gå til hånde med 
forskelligartede opgaver, og det vil være en fordel at 
have hænderne skruet godt på. 
Vi forventer:
 •  At du har certifikat til mobile kraner over 30 TM 

med ballast eller det ældre mobilkran B-certifikat.
 •  At du er indstillet på fleksible arbejdstider. Der er 

en del aften- og weekendarbejde samt perioder 
med overarbejde.

 •  At du kan arbejde selvstændigt. Nogle gange skal 
der holdes styr på flere forskellige jobs ad gangen. 
Andre gange er det en fordel selv at have blik for 
hvad der lige trænger til at blive gjort.

Grundet de skiftende arbejdstider er det nødvendigt at 
bo på Ærø i hverdagene samt de weekender hvor du har 
vagt.
Er det noget for dig, så send en ansøgning til Hans M. 
Hansen på hmh@shipyard.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte: 
Hans M. Hansen 51 37 95 38.
Hvem er vi: Søby Værft er en international orienteret 
virksomhed, hvor der er fokus på udvikling og vækst. 
Vi er certificeret på ISO 9001 og ISO 14001.
Om Søby Værft A/S: www.shipyard.dk
Om Ærø: http://www.xn--r-3fa9c.dk/

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.dk

Foreningen SNORREN indkalder til

GENERALFORSAMLING
LØRDAG den 30. april kl. 10.00-12.00 
på Motorfabrikken, Havnegade, Marstal

Tilmeldingen skal ske til 
formanden Christina Kjerulff 

på christinakjerulff@gmail.com
Vi sørger for kaffe og kage

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag til behandling bedes indsendt til 

formanden inden den 23. april

BESTYRELSEN

Foredrag »At leve med sorg 
i bagagen og alligevel få et godt liv«

med Åse Bech Pedersen og Denis Dalsgaard
Lørdag den 30. april kl. 14.30-16.30 

i Menighedshuset, Strandstræde 20, Marstal
Parret fortæller om tabet af deres yngste datter Ditte, 
der døde i en trafikulykke i 1995. Hør deres fortælling 
om sorgen, tilbagevendende til arbejdslivet og de man-
ge års engagement i Landsforening Mistet Barn.
Du kan også møde foreningens lokale kontaktperson 
Eva-Marie, der bl.a. står bag lokale gåture for forældre 
der har mistet et barn.
Det er gratis at deltage. 
Tilmelding til 
tilmelding@mistetbarn.dk. Læs mere på mistetbarn.dk
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ÅRSMØDE I SØBY LOKALRÅD 
 

TORSDAG DEN 12. MAJ 
KLOKKEN 19:30 I AKTIVITETSHUSET  

PÅ ØSTERBRO I SØBY.  

Søby Lokalråd inviterer  
hermed til årsmøde 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Altså alt det sædvanlige med beretning,  

regnskab og valg til bestyrelsen.  

 
 VI SES I SØBY!  

Med venlig hilsen, 
Søby Lokalråd  

 
 
 

www.soebylokalraad.dk

BRANDKURSUS
Onsdag d. 27. april kl. 19.00-21.30 

i Marstal Sejlklub
Christian Arnold afholder kursus i brandslukkere 

og brandslukning ombord.
Alle Øens sejlere er velkomne.

Grundvold - foredrag på 
Marstal Bibliotek

Rachel Röst har skrevet ro-
manen »Grundvold«, som er 
en stærk personlig fortælling 
med afsæt i hendes egen op-
vækst i et patriarkalsk og reli-
giøst miljø. »Rebecca (hoved- 
personen i romanen, red.)  er 
en karakter, der i høj grad af-
spejler, hvordan jeg oplevede 
mig selv dengang,« siger Ra-
chel Röst, der har skrevet ro-
manen på baggrund af sin 
egen opvækst i mormonmil-
jøet på Amager. Det er et 
miljø, hvor skyld og skam og 
familiens ære spiller en 
kæmpe rolle i at håndhæve de 
regler der stilles op for fami-
lierne i det mormonske miljø. 
Det har været en vild proces, 
og Rachel Röst har både 
været undercover i en mor-
monkirke i London og dyk-
ket dybt ned i mormonske 
håndbøger for at give et ind-
blik i den skjulte verden, hun 

selv gjorde sig fri af. I 2012 
stiftede Rachel Röst nonpro-
fit-organisationen »Læs for 
Livet«, der bruger bøger til at 
skabe social forandring for ud-
satte børn og unge. Når hun 
blev spurgt, hvorfor hun havde 
startet »Læs for Livet«, sva-
rede hun, at det var, fordi, 
hun selv havde følt, hvor stor 
en forskel bøger havde gjort 
under hendes opvækst. Og 
det var netop, når hun for-
talte om sin opvækst, at hun 
opdagede, at hun stod midt i 
en historie, der var relevant 
at fortælle.
 Kom og hør forfatteren 
fortælle om baggrunden for 
sin roman og processen med 
at skrive den.
 Det foregår på Marstal 
Bibliotek onsdag den 27. 
april kl. 19. Gratis billetter 
hentes på arrebib.dk eller på 
bibliotekerne.

Månedens filmperle
Psycho (Hitchcock 1960)

Vises i Bio Andelen, Sønder-
gade 28A i Ærøskøbing i 
samarbejde med Cinemate-
ket. Filmen vises mandag 
den 25. april kl. 19.30. Husk 
at reservere plads.
 Bo Tao Michaëlis, kritiker, 
kulturanmelder og krimieks-
pert holder oplæg før filmen.
 At »Psycho« skulle blive 
Hitchcocks mest berømte og 
mest indbringende film no-
gensinde lå ikke i kortene, da 

instruktøren hyrede produk-
tionsholdet fra sin tv-serie 
»Alfred Hitchcock Presents« 
til at lave en hurtig, billig 
gyser. Resten er historie:
 Hverken øde beliggende 
moteller, høflige receptioni-
ster, brusebade, køreture, 
gamle mødre eller akavede 
måltider i baglokaler med 
udstoppede fugle har været 
det samme siden »Psycho« 
rullede ud af fabrikken i 
1960. Der er dømt subtil 
uhygge på højt plan, når den 
flinke Norman Bates (An-
thony Perkins) tager imod 
folk på sit motel. Filmen er 
fuld af raffinerede sekvenser, 
Bernard Herrmanns musik 
går lige i knoglerne, og John 
L. Russells sort/hvide foto-
grafering er ekstraordinært 
effektfuld.
 Instruktør: Alfred Hitch-
cock, USA 1960, Dcp s/h, 109 
minutter, danske undertek-
ster, tilladt over 15 år. Med 
Anthony Perkins, Janet 
Leigh, Vera Miles, John 
Gavin, Martin Balsam.
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Hold ud med 
lavere kadence
Som almindelig motions-
cyklist kan man få stor 
fornøjelse af at ændre på 
pedalfrekvensen (eller ka- 
dencen), som er et udtryk 
for, hvor hurtigt man dre-
jer rundt på pedalerne. 
Læg engang mærke til at 
mange af de cykelryttere, 
du ser i tv, kører med me-
get høj kadence. En høj 
kadence medfører mindre 
belastning af muskulatu-
ren, hvilket man vil kunne 
mærke under de lidt læn-
gere cykelture. Prøv dig 
frem for at finde den ka-
dence der passer dig bedst 
i længden.
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15xGAVEKORT á 50,00 kr. 

15xFLÆSKEFARS/MEDISTER

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR.                                       
      

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 26. april
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Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

TIRSDAGS-SPIL

Kortsalget åbner kl. 18.15.  Kortpris 10,00.

Vel mødt!

Tirsdagsspil-MIF_MIF-spil - ny

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

ÆRØ SYGEHUS
RENGØRINGSASSISTENT 

TIL OUH 
SYGEHUSENHEDEN ÆRØ

Sygehusenheden Ærø søger en rengøringsassi- 
stent til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt, 
med tiltrædelse per 1. juni 2022 eller efter aftale. 
Stillingen består fortrinsvis af dagvagter i tidsrum-
met kl. 6.00 – kl. 15.00 med vagt hver 4. weekend. 

Yderligere oplysninger:
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er 
du meget velkommen til at kontakte afdelingssy-
geplejerske Lene Søndergaard Luth på telefon nr.  
63 52 14 89.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende over-
enskomst. Der indhentes børneattest.

Der er ansøgningsfrist den 25. april 2022
Ansættelsessamtaler afholdes den 28. april 2022

Se det fulde stillingsopslag her:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.
aspx?cid=198&ProjectId=220487&Departmen-
tId=6873&MediaId=5&SkipAdvertisement=False

GRUNDVOLD
Forfatter Rachel Röst fortæller om sin selvbiogra-
fiske roman om at vokse op i en stærkt troende 
mormonsk familie, og om at bryde ud og finde sin 
egen vej i livet.

Onsdag d. 27. april kl. 19.00 
på Marstal Bibliotek

Gratis billetter hentes på arrebib.dk eller på bib-
liotekerne.

Vi ses på biblioteket

Arrangementet er støttet af:

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag,, lørdag søn-

dag, tirsdag og onsdag
kl. 19.30 

samt søndag den 24. april 
kl. 15.00:

98 min.
TILLADT over 11 år
Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

106 min.
TILLADT for alle

NÆSTE UGE:
Den 28., 29, 30., april

1., 3. og 4. maj kl. 19.30
samt søndag den 1. maj 

kl. 15.00:

109 min.

GL. FILM 
I ANDELEN

Mandag den 25. april 
kl. 19.30:

Konfirmation i Bregninge Kirke
Lørdag den 23. april kl. 11.00

v/ Brian Dan Christensen

Gudstjenester d. 24. april
Marstal Kirke kl. 11.00 v/ Pia Vandrup

Søby Kirke kl. 16.00 v/ Pia Vandrup
Rise Kirke kl. 19.00 v/ Pia Vandrup

Forårssangaften
Ommel Kirke torsdag d. 28. april kl. 19.00

v/ Rikke Dupont

Bibelstudiekreds 
Torsdag d. 28. april kl. 19.30-21.00

Strandstræde 21 Marstal

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Romotion er god motion!
Få lidt mere ro i tilværelsen.

Vi holder Åbent Hus 
for alle nye/kommende roere.

Kom og se om roning er noget for dig.

Hilsen
ROUDVALGET

                Marstal Sejlklub
   Marstal Sejlklubs Roafdeling

ÅBENT HUS
LØRDAG d. 23. april kl. 13.00-15.00

AFTENKAPSEJLADSER 2022
Tirsdag d. 26. april kl. 18.00

afholder vi opstartsmøde om aftensejladserne. 
Sejlklubben er vært for lidt mad og et glas rødvin. 
Af hensyn til kabyssen, venligst tilmelding til: 
torbenkyhl@gmail.com eller tlf. 40 36 46 20.

Startgebyret på kr. 300,- bedes indbetalt denne 
aften. Cash eller MobilePay.

Alle nye som gamle sejlere er velkomne, med eller 
uden målerbrev, vi finder en løsning.

Kunne du tænke dig en gasteplads i en af bådene 
er du også hjertelig velkommen.

Start på årets kapsejladser: 
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00.

Vel mødt.
KAPSEJLADSUDVALGET

Fællesskaber:
De naturgroede og de midlertidige 

Viggo Mortensen
Foredrag og boglancering 

Lørdag, den 23. april kl. 15.00
Hotel Ærøhus, Vestergade 38, Ærøskøbing
Viggo giver i dagens anledning kaffe og kage-

mand og hans nye bog »På jorden under himlen« 
kan på dagen erhverves til nedsat pris.

Entré kr. 80,-. Der er teleslynge.

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk
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AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler
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STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

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

BLIV SELVBYG-MEDLEM 
I STARK JS ÆRØ
Som SelvByg-medlem i STARK får du 10% rabat* på tusindvis af varer, men det er ikke det eneste. 
Med SelvByg-medlemskortet følger masser af fordele og en sikker livline, når du skal i gang med 
vedligeholdelse og større byggeprojekter i og omkring din bolig.

Ekstra fordele når du 
har et større projekt
 Byggemøde med SelvByg Konsulent, 

hvor og når det passer dig
 Henvisning til håndværkere
 Hjælp via mail
  Online SelvByg-Plan over dit projekt
 Attraktiv projektpris

 10% rabat* på tusindvis af varer
 Nye medlemstilbud hver måned
  Invitationer til inspirationsdage og før-udsalg
 Rådgivning om vedligeholdelse
 Mulighed for at få kredit på dit kort
 Få din faktura på mail

SELVBYG-fordele når du 
vedligeholder boligen

Kort og godt masser af fordele
Med dit SelvByg-medlemskort kommer du nemmere og billigere fra ide til virkelighed, når du vil 
vedligeholde og forny din bolig. Du får rabatter og særlige medlemstilbud. Samtidig får du adgang til 
den bedste rådgivning fra faguddannede medarbejdere.

Se mere om SelvByg på STARK.dk/selvbyg

*Kan ikke kombineres med andre rabataftaler, gælder ikke nedsatte varer.


