
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 27. april - Nr. 17 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

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

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

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

Første samtale er altid gratis.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

ærørøgeri.dk

FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og pommes frites 

uden friture - derfor kalder vi det friturefrit område.
Ovnbagt dobbelt fiskefilet eller lun fiskefrikadelle med pommes frites

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

32.-

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Ovnbagt dobbelt fiskefilet
m/ pommes frites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt dobbelt fiskefilet
m/ brød, smør
og remoulade  59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

- uden friture - uden friture

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
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Integrationsmedarbejder 
til Ærø Kommune 

Job- og Voksencenter Ærø søger en sags- og inte-
grationsmedarbejder på 37 timer ugentligt, hurtigst 
muligt. 

Det centrale arbejde bliver at hjælpe med at koordi-
nere indsatsen for hovedsageligt ukrainske fordrev-
ne, men også de integrationsborgere som i forvejen 
er på øen. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 6. maj 2022, kl. 12.00.

JOB- OG VOKSENCENTERET

Ærø Kommune søger 
en Aftensygeplejerske 
med 4 arbejdsdage hver uge 
fra og med mandag til og med 
torsdag og fri i weekenderne
Nu får du mulighed for at arbejde på en af de smuk-
keste øer i Danmark. Samtidig er Ø-livet en god 
mulighed for, at kombinere et mere roligt liv med et 
spændende og udviklende job.  

Ansøgningsfrist: Søndag den 15. maj 2022.

Den kommunale sygepleje på 
Ærø – et job der giver mening 
Nu får du mulighed for at arbejde på en af de smuk-
keste øer i Danmark. Samtidig er Ø-livet en god 
mulighed for at kombinere et mere roligt liv med et 
spændende og udviklende job.  
Ansøgningsfrist: Søndag den 15. maj 2022.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Kontorelev 
Ærø Kommune søger pr. 1. september 2022 en dyg-
tig og motiveret kontorelev. 

Du vil have mulighed for at komme i en eller flere 
afdelinger på Rådhuset, på Ældre- og sundheds-
kontoret, på Job- og voksencentret og på Færge-
kontoret. 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 18. maj 2022.
Vi glæder os til at høre fra dig! 

LØN OG ØKONOMI

Sommerferie-afløsere 
til Ærø Madservice
Ærø Madservice søger sommerferieafløsere i op til 
37 timer pr. uge, til opvask, udportionering og forfal-
dent køkkenarbejde, pr. 20. juni til 26. august eller 
efter nærmere aftale. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 13. juni 2022.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Se de fulde stillingsopslag og søg stillingerne via Ærø 
kommunens hjemmeside under »Job i kommunen«.

Borgerrådgiver
Har du brug for at få kontakt med Ærø Kommunes 
borgerrådgiver, kan du kontakte borgerrådgiver 
Tine Noack på telefon 24 77 90 73 eller på mail:
borgerraadgiver@aeroekommune.dk.

Du kan læse mere om borgerrådgiveren på kommu-
nens hjemmeside; aeroekommune.dk/kommunen/
borgerraadgiver

BORGERRDGIVEREN 

Aflysninger
I forbindelse med at Søfartsstyrelsen gennemfører 
hovedsyn, ser vi os nødsaget til at aflyse følgende ture:

M/F Marstal, onsdag 4. maj 2022
Ærøskøbing afgang  kl. 11.35 – 14.35      
Svendborgafgang  kl. 13.05 – 16.05

ÆRØFÆRGERNE

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 d. 2. september 2022.

KULTURAFDELINGEN

Frivillige cykelvenner søges 
til at give ældre oplevelser 
Cykelture giver livsglæde og vind i håret, og er med 
til, at man mærker årstiderne og minder genopfri-
skes af de mange indtryk. Cykelturene bringer smi-
let frem, bryder ensomhed og styrker fællesskabet. 
Har du lyst til at høre mere om at være cykelven for 
borgere, der er tilknyttet dagcentre eller bor på ple-
jecentre? 

Tirsdag den 3. maj kl. 15.00-16.30 i dagcentret på 
Søkilden, Sygehusvejen 22, vil vi vise vores duo-
cykler frem og du kan få en prøvetur. Samtidig 
taler vi om alt det praktiske.

Er I et par venner, der gerne vil følges ad, så kan det 
sagtens lade sig gøre, da vi har cykler hvor 4 perso-
ner kan cykle sammen.

Vi håber at få et cykelteam i gang her i foråret.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at 
ringe ellers kom blot forbi på dagen. Kontaktperson 
Karin Kristensen, Frivilligkoordinator på Ældreområ-
det, kkr@aeroekommune.dk eller 23 28 61 99.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Pårørendegruppe - Demens
Velkommen til pårørendegruppe for pårørende til 
mennesker med en demens sygdom.
Vi mødes mandag d. 9. maj 2022, kl. 15.00-17.00.

Sted: I mødelokalet ved dagcenter Søkilden. Ind-
gang fra parkeringspladsen.

Deltagelse i gruppen er et tilbud for nære pårørende 
til mennesker med en demenssygdom.
Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med 
andre pårørende, og efter behov oplæg fra 
demenskoordinatoren. Hvad vi taler om veksler 
således fra gang til gang.  
Af hensyn til forplejning er TILMELDING ER NØD-
VENDIGT. For tilmelding og yderligere oplysninger 
kontaktes Demenskoordinator Dorte Dihver på tlf. 
30 34 30 19, tirsdag til fredag 8.30 og 9.30, eller 
mail:  ddi@aeroekommune.dk

DEMENSKOORDINATOREN 

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 Regi-
on 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

Faste bådpladser 
- Husk påsætning af 
årsmærke inden 1. maj 2022
Herefter påsættes evt. manglende mærker af hav-
nens personale for bådejers regning kr. 320,35 iht. 
takstblad.

Marstal-mærker 
Havnekontoret Søndre Værft 3 har hverdagsåbent for 
henvendelser mandag-torsdag kl. 8-15.30 og fredag 
kl. 8-12. Herudover er der åbent for afhentning af 
mærker kl. 9-12 lørdag den  30. april 2022. 
I øvrigt efter aftale med Linda Andersen tlf. 29 21 15 58 
eller mail lan@aeroekommune.dk 

Ærøskøbing-mærker
Havnekontoret Ærøskøbing Havn 7 har ingen fast 
kontortid. Der er åbent for afhentning kl. 9-12 lørdag 
d. 30. april 2022. I øvrigt efter aftale med Kjeld 
Andersen tlf. 30 59 51 98 eller
mail kna@aeroekommune.dk 

Se takster, regulativ og ordensregler mv. på hjem-
mesiden www.aeroehavne.dk 

HAVNEFOGEDEN

Brevstemmeafgivning 
- Folkeafstemning 
den 1. juni 2022
Der stemmes om det forslag til lov om Danmarks 
deltagelse i det europæiske samarbejde om sikker-
hed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbehol-
det, der er vedtaget af Folketinget. 
Der kan brevstemmes fra onsdag den 20. april til og 
med lørdag den 28. maj 2022.

Du kan brevstemme i alle Borgerservicecentre i 
Danmark. Du møder blot op og afgiver din stem-
me. Husk, at du skal medbringe gyldig legitimati-
on, f.eks. pas, kørekort, sundhedskort eller valgkort.  

I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerser-
vice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek inden 
for den almindelige åbningstid. Bemærk Ærø Råd-
hus har lukket på onsdage.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmer: 
•  Lørdag den 14. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø Rådhus
•  Lørdag den 21. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø Råd-

hus og Marstal Bibliotek.
•  Fredag den 27. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø Råd-

hus og kl. 10.00-14.00 på Marstal Bibliotek.
•  Lørdag den 28. maj kl. 09.00-16.00 på Ærø Råd-

hus og kl. 09.00-13.00 på Marstal Bibliotek.
Stemmerummene på de to brevafstemningssteder 
er udstyret med handicapvenlig lup. På Ærø Rådhus 
er der også handicapvenligt hæve-sænkebord og 
forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV.  

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

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

Hold søndag i Bolighuset Søby
Vi skal have plads til nye senge 
i vores udstilling
Derfor sælger vi ud af vores udstillingsmodeller. 
Eksempel:  Xcellent elevationsseng incl. trådløse 
fjernbetjeninger, lys under sengen,  twintop i latex,  
gavl og egetræs ben.

Normalpris 34.991,-
Spar 50 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.495,50

Teak dæksstol
Normalpris 1.799,- . . . . . . . .  Tilbud 1.299,-

Stressless Wing stol + skammel
Signatur stel i sort. Sort paloma læder. 
Normalpris 22.990,-
Spar 6.991,- . . . . . . . . . . . . . . .  Tilbud 15.999,-

Se også annoncen 
på side 7

Kom ind og få inspiration til dit hjem

Vi har også  mange 

andre gode tilbud i 

butikken

Tilbuddene gælder 
kun denne søndag

1. maj  kl. 11-15

DELIKATESSEN

Paneret Kalkun 
Schnitzel 
med bearnaisesovs, 
kartofler og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 4/5 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

   MOS I GRÆSPLÆNEN 
- så hjælper jeg

 • Fjernelse af mos med vertikalskærer 
 • Sammenrivning og bortkørsel 
 • Evt. gødning, kalkning og eftersåning 
 • Alle former for havearbejde udføres

v/ Skov- og naturtekniker Levi Petersen
Tlf. 20 30 69 16 • E-mail: mail@levinatur.dk

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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Gudstjenester
Lørdag den 30. april

Rise Kirke kl. 11.00
 Kvist
 Konfirmation
Ommel Kirke kl. 11.00
 Dupont
 Dåb

2. søndag efter påske
søndag den 1. maj

Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Dupont
Tranderup Kirke kl. 16.00
 Dupont
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Christensen
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Guldbryllup
Karna og Mogens Holme-
gård, Barkvej 30, Marstal 
kan torsdag den 28. april 
fejre guldbryllup.

25 års jubilæum
Poul Johan Pedersen har 
den 1. maj 25 års jubliæum 
ved Elforsyningen på Ærø.

Ærøs Kirker har 
lys i vinduerne
Onsdag d. 4. maj kl. 21.00-
22.00 markerer Ærøs kirker 
Befrielsen i 1945 ved at sætte 
levende lys i alle vinduer, så 
tag rundt og nyd de smukke 
kirker i aftenstemning. 

General-
forsamlinger
Torsdag d. 28. april
  Kunsthøjskolen, Vester 

Møllebakke 2-4 kl. 15.00:
 Kunsthøjskolen på Ærø.
 Hotel Ærøhus kl. 18.00:
  Ærøskøbing  

Håndværkerforening.
 Aktivitetshuset, 
 Østerbro 31, Søby 
 kl. 19.00:
 Søby Vandværk.

ulykke i 1995. Foredrageet 
finder sted i Menighedshuset, 
Strandstræde 20 i Marstal lør-
dag den 30. april kl. 14.30-
16.30. 
 Foreningen Mistet Barn 
står for arrangementet og 
foreningens lokale kontakt-
person Eva-Marie Albertsen 
vil også være tilstede, hun 
står bag lokale gåture for for-
ældre der har mistet et barn. 
Det er gratis at deltage og til-
melding til: tilmelding@mi-
stetbarn.dk 

42,195 historiske 
kilometer
Foråret er tid for de store ma-
ratonløb, hvor tusindvis af 
særligt motionister deltager i 
de mange traditionsrige løb i 
både ind- og udland. 
 Historien bag maratonlø-
bet er, at den unge soldat 
Pheidippides i år 490 før vor 
tidsregning løb distancen fra 
Marathonsletten til Athen 
for at overbringe budskabet 
om, at Athens hær havde be-
sejret perserne ved Marat-
hon. 
 Ifølge myten faldt han død 
om, efter at have overbragt 
budskabet.

Konfirmation i 
Rise Kirke
Lørdag d. 30. april kl. 11.00
Clara Skjærbæk Kildegård
Laura Lykkeager Aagaard 
Thomsen
Markus Kaan Nordby Ates

  Ærø Rådhus kl. 19.00 (vi-
deokonference) LAG, 
Langeland, Læsø, Samsø 
og Ærø.

  Klubhuset, Søby Maae  
kl. 19.30:

 KVIK Søby.
Lørdag d. 30. april
  Ærø Bowlingcenter  

kl. 14.00:
 Ærø Familie og 
 Firmasport.
  Motorfabrikken,  

Havnegade, Marstal 
 kl. 10.00:
 Snorren.

Sogne-
eftermiddag i 
Tranderup Kirke
Efter lang tids nedlukning 
holder vi sogneeftermiddag.  
Torsdag d. 5 maj kl. 14.30-
16.00. Da det er årsdagen for 
befrielsen, vil vi synge fri-
hedssange i kirkens smukke 
rum. 
 Vi synes, at det i disse tider 
er yderst relevant at fokusere 
på befrielse og frihed. Efter 
en dejlig stund med sang vil 
der være kaffe og kage i Sog-
nehuset. Alle er hjerteligt 
velkomne.

Foredrag
»At leve med sorg i bagagen 
og alligevel få et godt liv« er 
titlen på et foredrag med Åse 
Bech Pedersen og Denis 
Dalsgaard som fortæller om 
tabet af deres yngste datter 
Ditte der døde i en trafik-

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

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

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand
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KOM til TRUNK-SHOW
Majbritt Ingemann kommer forbi med HELE den skønne Sabine Be kollektion

Vilde briller, modige briller, vovede 
briller, elegante briller, chikke 

briller, smukke briller, sjove briller, 
cool briller, klædelige briller, 

uforglemmelige briller 

Torsdag 5/5      kl. 13-19 
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SANDWICH

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefisk
og dressing  79,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fiskefrikadelle
og remoulade  44,-

TA’  MED
- eller nyd på havnen

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

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

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

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

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

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Skal maden være varm eller kold?
Er I få eller mange?

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

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

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

Ny LAG 
- vær med fra starten
Vil du være med til at udvikle 
Ærø? Og være med til at støtte 
lokale projekter med EU-
penge? Mød op til informati-
onsmøde d. 18. maj og vær 
med fra starten når der skal 
startes ny LAG-periode op. 

Lokale Aktions Grupper 
(LAG), er lokalt forankrede 
foreninger, som skaber ud-
vikling og innovation i lokal-
samfundene ved blandt andet 
at tildele tilskudsmidler til 
relevante projekter. Midlerne 
kommer fra EU, men forde-
les lokalt af lokale. 

LAG LLSÆ
Siden 2014 har Læsø, Lange-

land, Samsø og Ærø kommu-
ner samarbejdet om at støtte 
lokale udviklingsprojekter 
via LAG LLSÆ. Med støtte-
kronerne, der kommer fra 
EU, har lokale virksomhe-
der, foreninger og borger-
grupper fået støtte til deres 
udviklingsprojekter, der har 
gjort det endnu mere attrak-
tivt at bo, leve og arbejde i 
vores kommuner. I perioden 
er der i alt blevet givet mere 
end 35 mio. kr. i støtte til pro-
jekter på de fire øer. Projek-
ter som enten skaber nye 
arbejdspladser, mere er-
hvervsaktivitet eller skaber 
nye og bedre levevilkår.  Når 

LAG-midlerne suppleres 
med andre fondspenge eller 
private midler, så løber de 
samlede investeringer op i 
over 70 mio. kr. 
 Med andre ord: LAG-mid-
lerne har en stor betydning 
for mulighederne for ska-
belse af nye jobs og udvikling 
på vores øer!

LAG midler 
og FLAG midler
Langeland, Læsø og Ærø 
modtager også FLAG midler 
fra EU. Disse skal bruges til 
at støtte projekter som rela-
terer sig til hav og fiskeri. 
LAG LLSÆ står også for at 
uddele støtte til FLAG-pro-
jekter på de tre øer, og har ca. 
2,8 mio. kr. at dele ud til pro-
jekter hvert år.

Vær med
I løbet af 2022 skal der etab-
leres en ny LAG forening og 
vælges en ny bestyrelse, så alt 
er klar til at modtage nye an-
søgninger i 2023. I bestyrel-
sen skal både det lokale 
erhvervsliv, foreningsliv, of-
fentlige myndigheder og den 
helt almindelige borger være 
repræsenteret. Den næste 
LAG-periode kører fra 2023 
til og med 2027, og vi regner 
med at der bliver ca. 5 mio. 
kr. til LAG projekter pr. år i 
perioden.
 Vi afholder informations-
møde d. 18. maj kl. 19 på råd-
huset i Ærøskøbing (se 
annonce andetsteds i ugeavi-
sen), og siden afholdes der 
stiftende generalforsamling. 
På den stiftende generalfor-
samling kan du stille op som 
kandidat til bestyrelsen. Den 
stiftende generalforsamling 
annonceres her i ugeavisen 
og på de sociale medier. 

Du kan også tage fat i din lo-
kale koordinator for at høre 
nærmere.

LAG støttet på Ærø
Over 70 projekter på Ærø 
har modtaget LAG støtte i 
denne periode. Hovedsage-
ligt projekter der styrker er-
hvervslivet og skaber nye 
arbejdspladser, samt projek-
ter der gavner turismen.
 Alle projekter der er givet 
støtte til kan ses på vores 
hjemmeside www.lag-llsae.dk
Der kan også læses mere om 
LAG på hjemmesiden www.
livogland.dk

LAG LLSÆ

Mælkebøtter 
lurer overalt
De er her, der og alle 
vegne. Nogle synes, de er 
smukke og lader dem være, 
andre jager med alle mid-
ler mælkebøtterne ud af 
haven. Men de er svære – 
ja faktisk umulige – at 
slippe helt af med, for da 
mælkebøttens frø (planten 
formerer sig særligt ved 
frøspredning) kan spire 
over en meget langt peri-
ode og bevare spiringsev-
nen i flere år, lurer nye 
mælkebøtter næsten over-
alt. 
 Den sikre måde at fjerne 
mælkebøtterne, som de 
frækt står der midt i græs-
plænen, er at lægge sig på 
knæ for planten og lirke 
den op, så hele roden kom-
mer med.
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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

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!  

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

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

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

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

NB! Jeg kører over hele øen.

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

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
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

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

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

Kom til Åbent Hus 
arrangement 
i Kajakklubben
Søndag den 1. maj kl 13-15 er 
der igen Åbent Hus i Marstal 
Kajakklub.
 På denne dag kan man 
stifte bekendtskab med ka-
jakroning, og høre nærmere 
om klubben og de mulighe-
der den byder på.
 Efter et par usædvanlige 
sæsoner med nedlukninger 
satser vi i år på en mere almin-
delig  rosæson her på Ærø (se 
også annoncen her i bladet).
 Vi har derfor vores sæd-
vanlige IPP2 kursus for 
voksne hver mandag kl. 17.00 
og torsdag kl. 18.00 startende 
den 2. maj og otte uger frem. 
Med et IPP2 bevis kan man 
benytte klubbens kajakker 
frit og ro alene eller i grup-
per. På kurset lærer man 
nemlig at klare sig i både blæ-
sevejr og store bølger, så man 
kan redde sig selv og andre 
op i kajakken igen, hvis det 
skulle gå galt. Man lærer også 
at navigere efter kort og 
kompas.

 Der er ligeledes et børne-
hold hver tirsdag kl. 15.30 for 
de 10-16 årige.
 Begge hold har en week-
endtur med overnatning på 
programmet.
 Klubben har en masse ud-
styr: kajakker, pagajer, red-
ningsveste, campingudtyr 
mm, som gratis stilles til rå-
dighed for medlemmerne til 
et lavt årligt kontingent.
Ærø har noget af det skønne-
ste farvand til kajakture i 
Danmark. Der er utallige ud-
flugtsmål med over 50 øer og 
holme i nærheden, og der er 
ikke meget der slår oplevel-
sen af at sidde så tæt på van-
det og se et marsvin dukke op 
nær ved, at gå i land på en 
lille holm og spise sin mad-
pakke og så ro hjem i solned-
gangen.
 Så kom på søndag og prøv 
en kajak og hør nærmere.

Med venlig hilsen
Marstal Kajakklub

»Rose«
i Andelen

På grund af den helt over-væl-
dende succes og publikum-
stilgang viser Andelen igen 
fra torsdag den 28. april den 
danske film »Rose«.
 Det danske drama »Rose« 
foregår i 1997, hvor Inger, 
hendes søster Ellen og svoge-
ren Vagn ruller ud fra Aal-

borg Rutebilstation med kurs 
mod Paris.
 Bussen er knap nok nået 
frem til den jyske motorvej, 
før Inger fortæller resten af 
selskabet i bussen at hun er 
skizofren, hvilket lægger en 
dæmper på alle - ikke mindst 
viceskoleinspektør Skelbæk 
bliver forarget.
 Ved ankomsten til Paris 
bliver det klart, at Inger har 
en skjult dagsorden. Gen-
sy-net med den franske ho-
ved-stad rejser en lang række 
spørgsmål for Inger og snart 
involveres hendes søster og 
svoger i jagten på svarene.
 Filmen er instrueret af 
Niels Arden Oplev og blandt 
de medvirkende er Sofie Grå-
bøl, Lene Maria Christensen, 
Anders W. Berthelsen, Søren 
Malling og Karen-Lise Myns-
ter. Filmen varer 1 time og 46 
minutter og er tilladt for alle.

1. maj 
i Det Gamle Værft
FH Sydfyn inviterer til 1. 
maj fest ved Det Gamle 
Værft i Ærøskøbing kl. 
14.00-17.00, og håber at 
rigtig mange vil komme til 
denne traditionelle festdag 
for hele familien.
 Der vil traditionen tro 
være ansigtsmaling og gra-
tis is til børnene. Til de 
voksne vil der være talere. 
 På programmet er bla. 
HK Midts sektorformand 
for HK Kommunal Karina 
Jørgensen, Folketingskan-
didat Kim Aas Christensen 
og den nyvalgte borgme-
ster Peter Hansted, som 
skal afholde sin første 1. 
maj tale i sin egenskab af 
borgmester på Ærø.

 Også Vibeke Syppli En-
rum fra Enhedslisten vil 
være blandt dagens talere.
 Herudover vil der være 
musik som leveres af Cafe 
Orkestret, der består af 
garvede ærøske musikere, 
som spiller slagere og ever-
greens fra de gode gamle 
dage.
 FH Sydfyns formand 
Susan Bøg Nielsen glæder 
sig over, at vi igen kan sam-
les til 1. maj efter 2 års 
pause, og udtrykker ønske 
om, at så mange som mu-
ligt finder vej til Det Gamle 
Værft mellem kl. 14.00-
17.00, og deltager i fejrin-
gen af Arbejdernes Inter- 
nationale Kamp/festdag.

Kværnen klarer 
haveaffaldet
Gamle grene, afklip fra 
hækken, juletræet som 
endnu står vissent i et hjør-
ne af haven.
 Alt dette og meget mere 
kan du komme til livs med 
en kompostkværn. 
 Du kan naturligvis også 
vælge at køre alt haveaf-
faldet hen på kommunens 
genbrugsplads, men ved 
at give haveaffaldet en tur 
gennem kværnen findeles 
det, så det efter en tur i 
kompostbeholderen atter 
kan tilføres havens jord.
 En god kompostkværn 
koster fra nogle få tusinde 
kroner. 
 Der er mange forskel-
lige mærker på markedet, 
og de er delt op i to hoved-
grupper; knivudgaven og 
valseudgaven.

 En kompostkværn med 
roterende knive arbejder 
ved, at de meget hurtigt ro-
terende knive simpelthen 
findeler grene, kviste og 
hvad der ellers kommes i 
kværnen. 
 Desværre larmer nogle 
knivudgaver rimelig me-
get, og det kan være gene-
rende i parcelhuskvarteret. 
Det er i hvert fald ingen 
god ide, at bruge kværnen 
søndag morgen.
Den anden type virker ved, 
at et par valser stille og ro-
ligt kvaser, hvad der fyldes 
i maskinen. 
 Restproduktet bliver 
ikke så fint, men da mate-
rialet er mast fra hinanden, 
er det lige til kompostbe-
holderen, hvor nedbryd-
ningen sker hurtigt.
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Vi slår døren op og byder indenfor til nogle hyggelige timer.

Modeshow i Bolighuset kl. 13.00
Så har vi klædt vores fantastiske modeller på, 
i forårets friske og smarte nyheder.

Kom og bliv inspireret 
til din nye forårsgarderobe..!

● Husk vores konkurrence, hvor vi trækker lod om fine præmier ●

               

Vi ses på modeshow 
Her er vi at finde med et udvalg af håndlavede    
smykker, som er fremstillet i vores værksted 

  
  

                            
 
 
 

 
  

 ÅBNINGSTIDER I VÆRKSTEDET: 
  Tirsdag, torsdag og fredag……………..kl. 13-17 

1. lørdage i måneden............................ kl. 10-13 
 
 
Strandstræde 9 • Marstal  
Tlf. 27 62 48 12 

 
 

www.yourdesign-nordic.dk  www.byrunge.dk  

Kommer du 
og er med 1. maj?
Vi lægger makeup på modeshow modellerne. 
Kom og få gode råd/fif eller prøv vores unikke 
Cryo 21 maskine, som vi laver Fedtfrysning, 
Antiage, Lifting, Opstramning med.

Eller hvad med Eyelash extension / Lash lift.

Mulighederne er mange. Kom og kig.
Vi har sikkert gode tilbud.

Vi ses – venlig hilsen
Inge & Clara

Kirkestræde 26 · 5960 Marstal
Tlf. 20 338 338, mail@bbn.dk, www.bbn.dk

Ærø Tang er en lokal virksomhed 
der laver velsmagende fødevarer med 
tang fra havet omkring Ærø.

Alle produkterne er fremstillet med
stor omhu. Her er ikke tale om fabriks-
fremstilling, alt er lavet i hånden.

DER VIL VÆRE SMAGSPRØVER PÅ 
PRODUKTERNE.

Kongensgade 31A · 5960 Marstal

Tlf. 6536 2020 · info@aeroeoptik.dk 
aeroeoptik.dk

– DIN LOKALE OPTIKER 
OG BRILLEFORRETNING

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing
Kongensgade 31A · 5960 Marstal

Tlf. 6536 2020 · info@aeroeoptik.dk 
aeroeoptik.dk

– DIN LOKALE OPTIKER 
OG BRILLEFORRETNING

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Kongensgade 31A · 5960 Marstal

Tlf. 6536 2020 · info@aeroeoptik.dk 
aeroeoptik.dk

– DIN LOKALE OPTIKER 
OG BRILLEFORRETNING

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

VI STÅR KLAR MED NYHEDER
INDEN FOR SOLBRILLER

Kom og se en
robotplæneklipper

i aktion
Ved bestilling denne dag, får du standardopsætning med i prisen.

Ærø

Maskiner & VVS A/S

Vi er glade for igen at kunne holde 

MODESHOW 
hos Bolighuset søndag d. 1. maj kl. 13.00

Vi viser forårets nye trends fra bl.a.
RIEKER, TAMARIS, WODEN og SKECHERS m.fl.

Kongensgade 36
5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 44

Malene Clausen, Bakkegårdsvej 1, 5970 Ærøskøbing, Tlf 20986923 

Jeg er også at finde til mode-
showet i Søby, hvor der vil 
være mulighed for at smage 
og købe vores gode oksekøds-
spegepølse med hjem.
 
Vi slagter igen i Maj, med 
levering inden pinse, og 
tager gerne imod bestillinger 
samme dag.

Bakkegårdens
Hereford

Se også
annoncen
på side 3

Efter modeshowet bliver der 
trukket lod om fine præmier...

Vi byder på kaffe og kage

Beauty by Nature

1. maj kl. 11-15

Kom til søndags-åbent
i Bolighuset Søby

Kom til søndags-åbent
i Bolighuset Søby

Efter modeshowet vil der være lodtrækning om 
fi ne gaver fra udstillerne på udleverede lodder.
VI  BYDER NATURLIGV IS  PÅ KAFFE OG KAGE. . .

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

 6. oktober
 kl. 11-15

SPAR OP TIL 70%på udvalgte møbler denne søndag

Denne dag får vi spændende og inspirerende besøg af:

Klædeskabet
Tlf. 62 52 27 84

Dametøj · Børnetøj

Kirkestræde 10 · 5960 Marstal 

Modeshow i Bolighuset kl. 13.30
Så har vi klædt vores fantastiske modeller på 
i efterårets smarte nyheder.

– Kom og bliv inspireret 
til din nye efterårsgarderobe..!

● Husk vores konkurrence, hvor vi trækker lod om fi ne præmier ●

FREDDY SKO’s 
efterårsmodeshow 
I BOLIGHUSET SØBY KL. 13.30
Vores modeller viser efterårets nye trends inden for sko og støvler

Husk RABATKUPON til 
FREDDY SKO udleveres til 
dem, der ser modeshowet. Kongensgade 36 · Marstal · Tlf. 62 53 17 44

Kom og se

Ærø Auto-Center udstiller

NYE OG BRUGTE BILER
på P-pladsen foran Bolighuset

Konkurrence

Skolevej 12 · Marstal
62 53 13 02 / 21 27 69 65

ÆRØ

AUTO-CENTER

Gæt hvor
mange bolte

der er
i bowlen

Ved
fl ere rigtige svar 
trækkes der lod.

          Vind en
undervognsbehandling 
                              til en værdi af 4.500,- kr.

Ferielukket 2017 - Your Design_Layout 1 27/07/17 08.40 Side 1 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vi er med til modeshow med  
et udvalg af smykker som er 
fremstillet i værkstedet.  

    .  

Vi er med til modeshow med 
som er 

fremstillet i værkstedet. 

GOD MAD - UD AF HUSETØsterbro 2, Søby

Venlig hilsen
 Susan og Andreas

Tlf. 30 22 36 85
info@susanskoekken.dk
www.susanskoekken.dk 

deltager i
SØNDAGSÅBENT 
VED BOLIGHUSET. 

I år slipper vi jægeren 
løs med jagttøj fra 

Mike Hammer.
Der vil være gode 

tilbud til hunden fra 
vores sund Premium
Serie samt en masse 

nyheder til havens 
fugle. – VI SES..!

Susans Køkken laver og 
sælger lækker mad for-
an butikken.

Denne dag vil Peter Han-
 sen vise lastbil frem på 
Søby skoles P-plads. 

Her vil der være mulig-
hed for at komme op i 
last bilen og se hvad ud-
syn der er i forhold til 
bl.a. cyklister og blinde 
vinkler.

David William Gordon Thomas
Øster Bregninge 30, 5970 Ærøskøbing.DK 

Tlf. +45 62 58 22 23  ·  E-mail: davidwgt@c.dk

ÆRØ STEN OG SMYKKER
Kirsten Thomas
Øster Bregninge 30
DK 5970 Ærøskøbing
Tlf. +45 40 26 12 26
E-mail: 
mumimormor@gmail.com

 Sportigan Ærø 
Kongensgade 33 

5960 Marstal
Tlf. 6253 1407

aeroe@sportigan.dk

Vi er med til
MODESHOW

Graasten Dexter Gårdbutik & Oksekødssalg
kommer til Bolighuset i Søby søndag den 6. oktober kl. 10-16
med SALGSVOGNEN og DET GODE ÆRØ DEXTER OKSEKØD
– mørt og smagfuldt kød fra naturpleje-
dyr... 

TILBUD:
3 kg. hakket oksekød – kr. 210,-
1 stk. oksehjerte – kr. 50,-
                
Vi har hele sortimentet med i salgsvognen 
denne dag...!

Se vores hjemmeside: www.dextergaard.com 
Ønsker du at forudbestille varer inden vi kommer til Søby
– venligst ring til 23 26 11 38 – og afhent ved salgsvognen denne dag.

Kom til søndags-åbent
 6. oktober

Kom til søndags-åbent
 6. oktober

Kom til søndags-åbent

Vi ses i Søby!

Ærø Auto-Center udstiller

BILER
på P-pladsen foran Bolighuset

Konkurrence          Vind et
basis-service af din bil

»Fies Strik«

Albertslykke 10, Søby 
Tlf. 40 29 16 83

Stort udvalg, f. eks:

FILCOLANA · ROWAN, 
HJELHOLT · GEPARD, 
SNÆLDAN · 
FAM. DAVIDSEN... 

Gæt hvilken dato og år
Ærø Autocenter slog dørerne

op første gang
Ved flere rigtige svar trækkes der lod.

ÆRØ AUTO-CENTER

SERVICE PARTNER

Skolevej 12 · Marstal

Tlf. 62 53 13 02
www.aeroeautocenter.dk
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†
Vor kære mor, svigermor,

mormor og oldemor

Merethe Boas
født Grube

er stille sovet ind,
Marstal, den 13. april 2022.

Susanne
Elsebeth og Henrik

børnebørn og oldebørn

Bisættelsen har fundet sted i stilhed.

Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar og farfar

Jørgen Bekker Hansen
er pludselig gået bort, 

Marstal den 23. april 2022

»For evigt gemt i vore hjerter« 

På familiens vegne
Grethe

Allan og Brian med familie

Begravelsen foregår i stilhed.

Min elskede kone,
vor kære mor, svigermor og mormor

Jette Sørensen
er stille sovet ind, Søby den 23. april 2022.

»Elsket og savnet for altid« 

Peter
Pernille, Lotte og Sebastian

svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen finder sted fra Søby Kirke
fredag den 29. april kl. 12.30.

†
Vor elskede mor, svigermor,
farmor, mormor og oldemor

Karna Helga Jensen
er stille sovet ind,

Marstal, den 20. april 2022.

Familien

Begravelsen finder sted i stilhed.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

TAK
Ærøskøbing Idrætsklub ønsker at takke øens 
erhvervsdrivende for alle de flotte sponsorgaver vi 
modtog i forbindelse med årets påskecup. 
Vi modtog sponsorgaver fra følgende virksomheder:
Cafe Aroma, Lenda’s Grill’er,Ærø Guesthouse, Stil 
og Hygge, Tøjshoppen, Den Gamle Isenkram, Den 
Gamle Købmandsgaard, Bobbes Mocca, Klæde-
skabet, By Grube, Chr. H Marstal, Bille Knudsen 
Isenkram, Sportigan Ærø, Kopa Radio og TV 
Center A/S, Ærø Optik, Welness Zonen, Super-
Brugsen, Ærø Møbler, Ærø Autocenter, Stark, Ærø 
Bryggeri, Land og Fritid, Uldgaarden Ærø Gårdbu-
tik, Fies Strik, Hertug Hans, Ærø Soap Company/
Sæberiet og Danbo Møbler Ærø.
Derudover skal lyde en stor tak til alle de frivillige, 
der var med til at gøre dagen god og hyggelig. 
Festudvalget vil gerne opfordre alle til at huske på, 
at vi spiller for at være sammen og have det sjovt. 
Fodbold er i hvert fald ikke det Festholdet er bedst 
til i hele verden.
Vi håber at se jer alle til Fyr og Flammekoncer-
ten den 29. april. 

De bedste hilsner
FESTUDVALGET

RØDE KORS, ÆRØ AFDELING 
TAK

Røde Kors Ærø takker for alle donationer til de 
Ukrainske flygtninge. 
Gavekort, rabatordninger i forretninger, madvarer, 
tøj, legetøj, cykler, klapvogne, garn, musikarran-
gement, bowlingarrangement m.m.
Der er ca. 60 Ukrainere på Ærø. De er kommet 
hertil stort set uden ejendel og er meget tak-
nemmelige for donationerne.  

Med venlig hilsen
Palle Brosbøl Hansen

Formand

Af hjertet tak
Min familie og jeg sender vor hjerteligste tak for 
venlig deltagelse og de mange smukke blomster og 
kranse ved min kære mand Troels Mark Pedersens 
bisættelse.
Tak for trøstende ord, blomster og kærlige tanker der 
blev vist os i forbindelse med Troels’ sygdom og død.
En stor tak til Ærø Sygehus, Hjemmesygeplejen og 
Hjemmeplejen for kærlig omsorg i den sidste svære tid.

Marna

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Hans Christian Kromanns 
bisættelse.
Tak for flotte blomster og kranse.

Venlig hilsen
Familien
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Tak
for deltagelse og blomster 
ved Anna Rasmussens be-
gravelse.

Kurt og Merete

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Gang som motions-
form er vejen frem

Gang er god og skånsom motion, hvor mange har glæde 
af at bruge vandrestave. Foto: Ingimage.com

De fleste kan holde til en 
gåtur - kort eller lang - og 
gang er en god kilde til 
større fysisk og mentalt 
overskud.
 Du ved, at motion er en 
vigtig del af et sundt liv. 
Men du har måske ikke 
lyst til at cykle til høj mu-
sik på en motionscykel i 
et motionscenter, og det 
er heller ikke lige dig at 
benytte centrets stepma-
skiner eller deltage på et 
spinninghold. Måske fordi 
du ikke vil være afhængig 
af at skulle dyrke motion 
på bestemte tidspunkter, 
eller fordi din fysik ganske 
enkelt ikke er gearet til 
krævende motionsformer. 
Men hvis du er i stand til 
skiftevis at sætte det ene 
ben foran det andet, er du 
også klar til at bruge gang 
som motionsform. Her kan 
langt de fleste være med, 
og når man begynder i det 
små og langsomt får mere 
energi, styrke og mod på 
mere, er man pludselig i 
stand til at gå i timevis. Og 
gerne ved højere og høje-
re intensitet, så kredsløbet 
dermed styrkes mere.
 Ud over kredsløbet styr- 
kes også musklerne i hof-
ter, lår og lægge under 
gåturene. Og foruden de 
rent helbredsmæssige for-
dele ved gang er der også 
de mentale gevinster. Du 
vil opdage, at gåture - lige-
som i øvrigt andre former 
for motion - er velegnede, 
når det gælder om at få 
de mentale batterier ladet 
op. Det giver simpelthen 
større fysisk og mentalt 
overskud at komme ud 
og røre sig i den hverdag, 
der for mange er lidt for 

hektisk. Og da gang er en 
skånsom form for motion, 
er gåturene ganske enkelt 
og bogstaveligt vejen frem. 
Du kan gå, når det passer 
ind i hverdagen, og gåture 
indbyder til gode naturop-
levelser sammen med an-
dre. Efterhånden som man 
kommer i bedre og bedre 
form, kan turene forlæn-
ges, og man kan eventuelt 
vælge kuperede ruter, som 
er med til at få pulsen op.
 Gang kræver ikke no-
get speciel udstyr. Du fin-
der dog hurtigt ud af, at 
et par gode sko er sagen. 
Det er vigtigt, at skoens 
hælkappe slutter fast om 
hælen, og at der er en blød 
og stødabsorberende sål i 
skoen. Vælger man vand-
restøvler, bør de altid være 
så brede, at tæerne uhin-
dret kan spredes og løftes.

Sikker sejlads 
med de 5 sejlråd
Det kan være en kold for-
nøjelse at tage på tur med 
sejl- eller motorbåden her 
i foråret, og man skal være 
meget agtpågivende, for 
en tur i det endnu meget 
kolde vand kan være fatal. 
Søsportens Sikkerhedsråd 
har udviklet De 5 sejlråd 
er som gode råd til dig der 
færdes på vandet – uanset 
årstiden. 
 Her er de 5 sejlråd i 
overskriftsform - se flere 
detaljer på soesport.dk:
 1. Lær at sejle
 Før du tager på havet, er 
det vigtigt, du lærer at sejle. 
Du skal blandt andet have 
styr på båden eller jollen 
og kende reglerne til søs. 

Sørg for klar arbejdsforde-
ling om bord. Mand over 
bord (MOB) er den far-
ligste situation for sejlere 
i danske farvande, derfor 
skal du kunne mand over 
bord-manøvrer.
 2. Hold dit grej i orden
 Mange redningsaktioner 
og ulykker skyldes bana-
le fejl ved udstyr og motor. 
Det er nemt at forebygge – 
tjek dit grej, før du sejler ud.
 Giv din båd dette hurti-
ge tjek, hver gang du sejler 
og et grundigere tjek et par 
gange i løbet af sæsonen. 
Tilpas tjeklisten efter din 
båd, dens udstyr og alder. 
Reager på små begynden-
de fejl.

 3. Planlæg din tur
 Det er alfa og omega, at 
du planlægger din tur grun-
digt, inden du tager ud på 
havet. På den måde kan du 
komme mange potentielle 
problemer i forkøbet.
 4. Hav en livline til land
 Hvis du får problemer 
eller kommer i nød, er det 
afgørende, at du kan tilkal-
de hjælp via VHF eller mo-
biltelefon. 
 5. Brug vesten
 Hvis du falder i vandet, er 
en redningsvest den bedste 
beskyttelse. Det er faktisk et 
lovkrav, at der er veste om 
bord til alle, når du skal ud 
på havet. Husk at få tjekket 
vestene før sejlsæsonen be-
gynder. (Kilde: Søsportens 
Sikkerhedsråd)
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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

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

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

ÆRØSKØBING HAVN 21

Kontoret er

LUKKET 
i uge 18

fra den 2. maj til og med 
den 6. maj.

LOKAL INDKØBSFORENING

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

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

Henvendelse:
TLF. 42 57 57 47

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

...støt vore aktiviteter
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MIF/RSI-
Kildemosens BK

Sydbank pokalen

NB!      TIRSDAG      NB!

POKALKAMP
PÅ MARSTAL STADION
TIRSDAG d. 3. maj kl.    1815

E N T R É  K R .  2 5 , -

...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

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

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

Vagttelefon +45 24 45 59 60

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

TURNERINGSKAMP
PÅ MARSTAL STADION

ÆRØ
AUTO-CENTER
62 53 13 02 / 21 27 69 65

 d. 30. april
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MIF/RSI-
Tarup/Paarup IF

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

LØRDAGLØRDAG
13.1013.10

Støt vore annoncører
– de støtter os!

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

SØNDAG d. 1. maj:
11.45: Herre serie 2 - Marstal/Rise - Hesselager fodbold
14.00: U16 drenge - Marstal - Langeskov IF

...støt vore aktiviteter

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

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Vand haven med 
opsamlet regnvand

Vandet fra tagrenden ledes på simpel vis ned i en tønde, 
hvorfra der kan tappes vand til haven. Foto: Kehlet

Der er ingen grund til at 
bruge vandværksvand til 
havevanding, når opsamlet 
regnvand er gratis.
 Prøv engang at tjekke 
prisen på vand. Du beta-
ler for at få vandet leveret, 
men du betaler i høj grad 
også for at slippe af med 
det igen via diverse afgif-
ter. Tillagt moms kommer 
prisen for en kubikmeter 
vand til at koste på den for-

kerte side af 50 kroner, og 
hvis du ofte vander i haven, 
bruger du årligt adskillige 
kubikmeter vand til van-
ding. Heldigvis er forårsby-
ger og sommerregn endnu 
ikke belagt med afgifter, 
og opsamlet regnvand er 
ganske enkelt gratis vand 
til havevanding.
 Det er ganske simpelt at 
opsamle regnvand. Køb en 
regnvandstønde eller flere 

som kan kobles til et ned-
løbsrør fra taget. Tønden 
behøver ikke stå lige ved 
nedløbsrøret. Hvis du øn-
sker at skjule den et styk-
ke væk - bag et par buske 
måske - kan du lede vandet 
fra nedløbsrøret og hen til 
tønden via en vandslange. 
Dermed har du masser af 
vand til havevanding. Man 
kan naturligvis risikere at 
løbe tør for gratis regn-
vand i tørre perioder, men 
det kan én eller flere ekstra 
regnvandstønder råde bod 
på.
 Der er ikke kun økono-
miske grunde til at opsam-
le regnvandet, for opsam-
let regnvand indeholder 
ikke kalk, hvilket er godt 
for mange planter.

Der er også en række an-
dre fordele, blandt andet:
-  Ved at opsamle regn-

vand nedsættes risikoen 
for oversvømmelser. 

-  Man hjælper miljøet 
ved at lede vand ned til 
grundvandet, når regn-
vandet bruges til at van-
de haven med. 

-  Man sparer på energi-
en ved at skåne et rens-
ningsanlæg, der ellers 
skulle rense næsten rent 
vand. 

Så der er ikke noget at be-
tænke sig på. Indkøbet af 
regnvandstønden er en en-
gangsudgift, og med de høje 

danske priser på vandværks-
vand vil udgiften hurtigt 
være tjent ind, når du begyn-
der at vande.
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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 Vibeke Syppli Enrum 
17.00 Festen slu�er / Tak for i dag 

AAllllee  eerr  vveellkkoommmmeenn   

Vi vil gerne invitere dig og en kollega/partner til spon-
sorarrangement 

lørdag den 30. april kl. 11.30
Arrangementet afholdes i klubhuset på Marstal Stadion 
forud for dagens kamp mod Tarup-Paarup If.  
Dagens program: 
Kl. 11.30  Velkomst og oplæg om nye tiltag for sponso-

rer ved Palle Brosbøl Hansen. 
Kl. 12.00 Spisning  
Kl. 12.45  Sportsligt oplæg om førsteholdet og dagens 

kamp mod Tarup-Paarup If, ved Henning 
Hansen og Per Juel 

Kl. 13.10 Kampstart 1. halvleg 
Kl. 13.55 Pause  
Kl. 14.10 Kampstart 2. halvleg 
Kl. 14.55 Slut.  
Vi glæder os meget til at se alle til en hyggelig eftermid-
dag med 3 point til Marstal / Rise.  
Tilmelding sendes i god tid til Palle Brosbøl Hansen på 
brosboel@live.dk eller sms til 25 43 40 30.  

Vel mødt 
MARSTAL IDRÆTSFORENING

Kære samarbejdspartner 
og sponsor i MIF 25 ÅRS JUBILÆUM

Poul Johan Pedersen 
25 års jubilæum den 1. maj

Vores kollega Poul Johan Pedersen har den 1. 
maj været ansat i 25 år ved elforsyningen på Ærø. 
I årenes løb har Poul ydet en stor indsats med 
kabellægningen af elnettet fra luftledninger til 
jordkabler, hvor han kørte selskabets kabelplov. 
Desuden har Poul også været aktiv på værkste-
det med vedligehold af maskiner og køretøjer. I 
dag beskæftiger han sig mest med vedligehold og 
montering af kabelskabe og transformerstationer. 
På vegne af hele Netselskabet N1 ønskes Poul 
tillykke med jubilæet.

Udbud af græsnings- og 
høslætareal til forpagtning
Naturstyrelsen Fyn udbyder følgende arealer til for-
pagtning fra 2022:
 •  ca. 2,25 ha. græsningsareal og ca. 1,7 ha høslæt 

areal ved Egehovedskoven, Marstal.
Udbudsmaterialet kan ses på Naturstyrelsens hjemme-
side på:  
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/
Eller ved henvendelse til Naturstyrelsen Fyn på:
telefon nr. 72 54 35 52 eller e-mail: fyn@nst.dk 
Skriftligt tilbud sker ved udfyldelse af tilbudsblanket, 
som findes på ovenstående hjemmeside. Tilbudsblan-
ketten skal være Naturstyrelsen i hænde 
senest den 9. maj 2022 kl. 12.00.
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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

 

 

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
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34
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MARSTAL KAJAKKLUB

Åbent Hus og
Sæsonstart

SØNDAG d. 1. maj kl. 13.00-15.00
KOM OG PRØV EN TUR I KAJAK 

VED DET LILLE HAV, SAMMEN MED EN AF 
VORES INSTRUKTØRER. DET ER BÅDE FOR 

BØRN OG VOKSNE. 
DER ER KAFFE, KAGE OG SODAVAND 

I KLUBHUSET.

OPSTART af alle hold i uge 18
Mandage kl. 17.00-20.00: 

BEGYNDERHOLD FOR VOKSNE
Første gang mandag den 2. maj

Tirsdage kl. 15.30-17.30: 
BØRNE- OG UNGDOMSHOLD

For 10-16 årige.
Forældre møder med 1. gang til indmeldelse.

Første gang tirsdag den 3. maj

AL tilmelding sker ved fremmøde til 
første træning for alle hold.

Vi anbefaler våddragt og neoprensko 
som påklædning samt hue og handsker.

VIGTIGT. Medbring skiftetøj og håndklæde 
HVER GANG. Alle hold.

Vi glæder os til at se jer!
Marstal Kajakklub - www.marstalkajakklub.dk

Vi bor Taget 4 (ved det lille hav).

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

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Onsdag torsdag, fredag,

 lørdag, søndag, og tirsdag 
kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

106 min.
TILLADT for alle

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

hvad der sker på Andelen.

143 min.
TILLADT over 11 år

NÆSTE UGE:
Den 5., 6, 7.  8. 

10., og 11. maj kl. 19.30 samt 
søndag den 8. maj kl. 15.00:
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I INFORMATIONSTIDSALDEREN 
ER OPMÆRKSOMHED ALT 
Vincent Hendricks 

Professor
Lørdag den 7. maj kl. 14

Kulturladen St. Rise Landevej 20, Ærøskøbing
Tilmelding ikke nødvendig. Man betaler 80 kr. 
ved indgangen. Der er teleslynge. Kaffe m.m. kan 
købes i pausen.

Konfirmation i Rise Kirke
Lørdag d. 30. april kl. 11.00 v/ Henny Kvist

Dåb i Ommel Kirke
Lørdag d. 30. april kl. 11.00 v/ Rikke Dupont

Gudstjenester søndag d. 1.maj
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v/ Rikke Dupont
Tranderup Kirke kl. 16.00 v/ Rikke Dupont

Bregninge Kirke kl. 19.00 v/ Brian Dan Christensen

Lys i vinduerne i alle kirkerne
onsdag d. 4. maj mellem kl. 21.00 og 22.00

Sogneeftermiddag i Tranderup Kirke
Torsdag d. 5. maj kl. 14.30-16.00

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

ÆRØ AKUTHJÆLPER
ORDINÆR

GENERALFORSAMLING 
onsdag den 25. maj kl. 19.00

Kulturladen, St. Rise Landevej 20
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 
inden generalforsamlingen på 
E-mail: aeroeakuthjaelper@gmail.com.
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Opstart af ny 
LAG INFORMATIONSMØDE
LAG LLSÆ inviterer alle interesserede til informations-
møde om opstart af ny LAG 

Onsdag d. 18. maj kl. 19.00
på Ærø Rådhus

På mødet fortæller vi om hvad LAG er og hvordan du 
kan være med til at udvikle din ø i fremtiden.
Og vi beslutter om vi vil have en Lokal Aktionsgruppe på 
vores øer i fremtiden.
Alle borgere på Ærø er inviteret inviteret. 
Enhver borger over 15 år kan blive medlem af LAG. Ef-
terfølgende kan borgere over 18 år med bopæl på øen 
stille op til bestyrelsen.
Tilmelding til mødet kan ske til koordinator Karl Morten 
Pedersen - karlmortenpedersen@gmail.com eller på tele-
fon 22 88 76 40.

Vel mødt!
Venlig hilsen 

LAG LLSÆ

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

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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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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� V I  DÆKKER HELE  ØEN �

� DØGNVAGT �

� 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 �
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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.




