
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 4. maj - Nr. 18 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Torsdag og Fredag:
Kl. 15.00–18.00

Søndag:
Kl. 13.00–17.00

Gårdbutikkens åbningstider:

KONTANTER MOBILEPAY

Ø-KO OG FÅR – GED OG GRIS

« G Å R D B U T I K K E N »

ROSAGERGAARD
v. Jeanette og Erik Rosager Sievertsen

––
W W W. R O S A G E R G A A R D . C O M

Mellem Kragnæs og Ommel · Færgevej 1

TLF. 5176 0770



NB: Lukket søndag 8. maj 2022. 

VO R E S  DY R  E R  PÅ 
F R I L A N D  H E L E  L I V E T.

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

Høreapparater fra 0 kr. 
efter offentligt tilskud

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

www.ærøoptik.dk

      SæsonSæson
tilbudtilbud

Køb briller* med de bedste kvalitetsglas*
og få solbriller m/styrke med i prisen.

*Gælder ved køb af en komplet brille.
*Gælder både flerstyrke- og enkeltstyrkeglas.
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Social- og 
sundhedsassistentelever 
og social- og 
sundhedshjælperelever 
søges til Ærø Kommune 
Uddannelsen vil være en veksling mellem skoleperi-
oder og praktikophold. Skoleperioderne foregår på 
Social- og Sundhedsskolen i Svendborg. Hvor der 
vil være start på Grundforløb 2 i august 2022. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 12.00. 

Social- og sundhedshjælper/
social- og sundhedsassistent 
søges til dagvagt 
i Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen søger ny medarbejder med opstart 
pr. 1. august 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: 
Mandag den 13. juni 2022, kl. 12.00.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Læs mere om stillingerne på kommunens hjemmesi-
de under job i kommunen. 

OBS! OBS! OBS!
Vi nærmer os ferietid og der må forventes øget eks-
peditionstid på samtlige områder i Borgerservice til 
og med uge 37.

 •  Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden på 
pas er mellem 11-15 hverdage, fra du har været 
i Borgerservice.

BORGERSERVICE

Lokalråd
Nu kan mindre bysamfund godkendes som lokalråd 
og dermed blive berettiget til et årligt tilskud på 
10.000 kr. til aktiviteter og forbedringer af lokalom-
rådet. 

Se meget mere på kommunens hjemmeside under 
»Politik – Lokalråd«.

SEKRETARIATET 

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 demens- 
koordinatoren. 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 

Kan du ikke komme 
til biblioteket 
– så kommer biblioteket til dig
Er du forhindret af helbredsmæssige årsager i at kom-
me på biblioteket, så kan biblioteket komme til dig. 
»Bogen kommer« er bibliotekernes service, hvor du 
får besøg af biblioteket en gang pr. måned. Du 
bestemmer selv hvad du vil låne og vi ringer til dig 
før vi kommer.  

Kontakt biblioteket for at høre mere og bliv meldt ind. 

Marstal Bibliotek - 63 52 63 60 
Ærøskøbing Bibliotek - 62 52 14 42

BIBLIOTEKERNE 

Folkeafstemning den 1. juni 2022
Onsdag den 1. juni 2022 skal vi stemme om, hvor-
vidt Danmark skal beholde eller afskaffe forsvarsfor-
beholdet i de dele af EU’s udenrigs- og sikkerheds-
politik, som påvirker forsvarsområdet.

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Du kan afgive stemme i eget hjem, hvis du på grund 
af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde 
op på afstemningsstedet på valgdagen.  
Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal 
udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved: 
 •  udskrift fra kommunens hjemmeside – se under 

»Politik / Valg / Folkeafstemning«.
 •  personlig henvendelse på Ærø Rådhus eller Mar-

stal Bibliotek
 •  din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske, 

hvis du får hjemmebesøg fra kommunen.

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice 
eller Marstal Bibliotek og kan:
 • tidligst afleveres onsdag den 4. maj 2022 og 
 •  skal senest afleveres mandag den 23. maj 

2022 kl. 10.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 
nummer 63 52 50 00 og få udfyldt blanketten.

Du vil få skriftlig besked om, hvilken dag og tids-
punkt kommunens repræsentanter vil komme på 
besøg, så du kan stemme hjemme. 

Ændring af afstemningssted - For borgere med 
handicap eller nedsat førlighed  
Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen 
på et andet afstemningssted i kommunen end det, 
du er tilknyttet, hvis ønsket er begrundet i handicap 
eller nedsat førlighed.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemnings-
sted skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved: 
 •  udskrift fra kommunens hjemmeside – se under 

»Politik / Valg / Folkeafstemning«
 •  personlig henvendelse på Ærø Rådhus eller 

Marstal Bibliotek.

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice 
eller Marstal Bibliotek og kan:
 • tidligst afleveres onsdag den 4. maj 2022 og 
 •  skal senest afleveres tirsdag den 24. maj 

2022 kl. 12.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 
nummer 63 52 50 00 og få udfyldt blanketten.

Er du i tvivl om, hvilket afstemningssted du er til-
knyttet, kan du kontakte Borgerservice. 

Du vil få skriftlig besked på, om din ansøgning imø-
dekommes med oplysning om, hvilket afstemnings-
sted du overføres til.

Vi kan oplyse, at der er fysisk tilgængelighed for 
kørestolsbrugere på kommunens tre afstemnings-
steder, lige som det er muligt at afgive stemme 
umiddelbart uden for hvert afstemningssted 
(vognstemme), hvis der er behov for det. 

På alle afstemningssteder er mindst ét stemmerum 
forsynet med følgende hjælpemidler til synshandi-
cappede:
 • Sort filtpen som tydeligt skriveredskab.
 •  Ikke håndholdt lup til forstørrelse af tekst på 

stemmesedlen.
 •  Overlægsplade med udstansede huller til kryds 

og med JA og NEJ i punktskrift præget i pladen.
 •  LED-lampe hvis lysstyrke og lysfarve kan regule-

res.

Derudover er der på Ærø Rådhus hævne/sænke-
bord og CCTV-skærm til rådighed. 

SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE

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

Gudstjenester
Lørdag den 7. maj

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

3. søndag efter påske
søndag den 8. maj

Marstal Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Søby Kirke kl. 16.00
 Vandrup

Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

General-
forsamling
Lørdag d. 7. maj
  Strandbyvej 1, Ommel  

kl. 14.00:
 Ærø Riders

Bibelstudiekreds 
Lukas evangeliet
Torsdag den 12. maj fra kl. 
19.30-21.00. Vi er i gang med 
Lukas evangeliet, men nye 
kan sagtens komme med, om 
du er kendt eller ny udi bibel-

historie, så kom og vær med.  
 Vi mødes i Marstal 
Strandstræde 20.

Konfirmation i 
Ærøskøbing Kirke
Lørdag d. 7. maj kl. 11.00
Oscar Kaas Olsen
Hannah India Hobbs
Anders Bastholm Mogensen
Villads Fammé
Hviid-Hansen
Joshua Georg 
Clausen Rhodes
Anna Vikkelsø Rasmussen
Jonathan Kvist Deckert

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

70 år
Poul Petersen, Vesterbro 5, 
Ærøskøbing kan onsdag den 
11. maj fejre sin 70 års fød-
selsdag. Dagen markeres på 
Hotel Ærøhus fra kl. 13.00.

Regnmængden
I Marstal faldt der i april 
måned 34,4 mm regn imod 
22,6 mm regn samme tid og 
sted sidste år.
---
I Søby faldt der i april måned 
48 mm regn imod 22 mm 
samme tid og sted sidste år.

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

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

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

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

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

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14
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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:

DELIKATESSEN

Ribbensteg 
med sovs, kartofler, 
rødkål og asier.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 11/5 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

ØBOLIG| Tranderupgade 1 | 5970 Ærøskøbing
v/Rino Jenssen | Statsaut. ejendomsmægler MDE
Mobil: 2021 0269 | obolig.dk

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

Øbolig  I  Skippergade 50  I  5960 Marstal
v/ Rino Jenssen  I  Ejendomsmægler MDE

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

Ø Bolig - DK.indd   1 24/11/17   06.35

Drømmen er på en ø

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
l Tagarbejde - Kviste - Gulve

l Isolering - Rådgivning - Tilbud

Snedkermester 
ALLAN JENSEN · Dunkærgyde 6, Ærøskøbing

Mobil 40 19 60 42

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

VVS & BLIK
VVS
Vi laver alt i røranlæg herunder 
reparation, renovering og nybygning.

Vi reparerer alle typer vandhaner, 
toiletter mm.

Ring og få et uforpligtende besøg 
eller tilbud.

BLIK
Vi udfører alt i zink, kobber,  
skifertag mm.

Ring og få et uforpligtende besøg 
eller tilbud.

Vi laver alt i: 
• Vand
• Varme
• Sanitet

Vi laver alt i: 
• Tagrender,
• Kviste
• Tagløsninger
– og meget andet

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 

lørdag og søndag lukket
Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk

2 VVS & Blik-Ærø Maskiner-2 sp

Autorisationsnummer ved 
Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

STOR ÅBNING 
AF MOTORFABRIKKEN MARSTAL

Torsdag d. 12. maj kl. 15.00-17.00
Kom og vær med til at fejre slutningen af den gi-
gantiske ombygning, og kulminationen på 5 års 
drømme, slid og flid.
Taler, håndbajere, røde pølser, taler og småbor-
gerlig sang!
Udover den store fest om torsdagen, så fortsætter 
fejringen med åbningskoncerter med vores abso-
lutte yndlings Americana-trio Ashley On The Trail.
Reservér pladser til koncerten på: 
motorfabrikkenmarstal.com/kalender
Det er gratis for medlemmer og 100 kr. for ikke-med-
lemmer. 
Ashley On The Trail - Første Åbningskoncert
Fredag 13. maj kl. 19.00
Ashley On The Trail - Anden Åbningskoncert
Lørdag 14. maj kl. 19.00.

Vi glæder os til at se jer
LONE, JULIE & NINA

HUSK
Mors Dag

søndag 
d. 8. maj

Åbent kl. 7.00-14.00

Ærø Blomster & Havecenter
Ommelsvejen 23 A · 5960 mArstAl · tlf. 62 53 11 99
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Dragedage 
på Ærø Flyveplads

Efter 3 års festtørke på flyve-
pladsen genoptager Ærø Fly-
veklub de traditionelle 
Dragedage på Ærø Flyve-
plads i St. Bededagene 13-15. 
maj kl.13.00-17.00. 
Trænger vi ikke snart til det?
Det bliver så 32. sæson. 
Corona og krig i Europa sæt-
ter sit præg på Ærø og ikke 
mindst på flyvepladsen. Et 
tema for dette års dragedage 
bliver at vi har organiseret en 
indsamling til de ukrainske 
flygtninge der har fundet vej 
til Ærø. Udover selve ind-
samlingen lægger vi arrange-
mentets evt. overskud i ind- 
samlingskassen.
 Den gammelkendte skabe-
lon for dragedagene er som 
det plejer at være. 
 St. Bededagsfredag lukkes 
banen og publikum flyver 
med drager. Ærø Flyveklub 
donerer de første 100 drager 
og Dansk Drageklub med-
bringer drager der kan købes 
på pladsen. Ærø Modelfly-
vere har også et byggesæt til 
modelflyvemaskiner, der kan 
samles i hangaren i modelfly-
veboden.
 Lørdag og søndag kan man 
komme ud at flyve til billige 
penge og der er udstillinger 
af ærøske virksomheder både 
udenfor og indenfor i hanga-
ren. Der kommer hoppeborg, 
gratis is til børnene, veteran-
biler, veteranfly, luftens hel- 
te, motorcykler, overraskel-
ser fra luften, kagekonkur-
rence, ukrainsk borsjtj, ærø- 
pandekager. 
 Sundhedsdronen der skal 
flyve med bl.a. blodprøver 
mellem Ærøskøbing og 
Svendborg i en testperiode 
sommeren over, præsenteres 
om søndagen.
Ærø Flyveplads er imellemti-
den blevet 60 år hvilket vi 
markerer om lørdagen med 
festtale og lagkagespisning.
 Og Marstal Brandvæsen 
lukker og slukker så det kan 

høres, traditionen tro, søndag 
eftermiddag
 Har man lyst til at deltage i 
løjerne med et indslag – 
musik eller sang- eller en ud-
stilling kan man henvende sig 
til flyveklubben på flyveplad-
sen. Det kan nås endnu.
 Se det endelige program i 
næste uges Ugeavis.

Et rigtigt 
æbleland
Det er et faktum, at Dan-
mark er et ideelt sted til dyrk-
ning af æbler. Mængden af 
nedbør og sol samt tempera-
turerne, som det danske 
klima byder på, giver nemlig 
æbler med masser af smag.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

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

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

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

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

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

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

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

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

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

INFORMATION
Efter 30. april 2022 er der LUKKET for Hånd- 
købsudsalget hos Creutz Hjørne, Ærøskøbing.
Fra 9. maj 2022 er der udlevering af medicinpo-
ser hos:

DEN GAMLE ISENKRAM
Søndergade 4

5970 Ærøskøbing

RYGE
STOP

Kvit  tobakken og vind en rejse . 
Læs mere på www.apoteket .dk

Motorfabrikken Marstal 
holder stor åbningsfest 
den 12. maj
Siden vi tre marstallerkvinder 
overtog nøglerne til Motorfa-
brikken på Havnegade i 2017, 
har vi drømt om- og knoklet 
for at genoplive matriklen. 
Ikke som traditionel fabrik, 
men som samlingssted for 
unge og gamle, ærøboer og 
fastlændinge, motorinteres-
serede og musikinteresse-
rede. 
 Nu er fabrikken ved at være 
færdigforvandlet, og om lidt 
kan vi åbne dørene for en 
fuldt funktionel forsamlings-
hal, et spændende topmo-
derne opfinderværksted og et 
smukt formidlingsrum for Sø-
fartsmuseets motorsamling. 
 Altsammen med stedets 
ånd og fortid i god behold. 
 Vi var aldrig kommet så 
langt uden hjælp og støtte fra 

hundredevis af mennesker, 
der i årenes løb er tørnet til i 
kedeldragt, med værktøj, 
bagværk, checkhæfte og op-
muntrende ord. 
 Derfor vil vi gerne sige tak 
med en kæmpemæssig åb-
ningsfest torsdag d. 12. maj 
kl. 15.00-17.00. 
 Der vil være røde pølser, 
kolde øl, sange, taler, high-fi-
ves og kram. Vi glæder os til 
at dele ud!
 Udover den store fest om 
torsdagen, så fortsætter fej-
ringen med åbningskoncerter 
med vores absolutte yndlings 
Americana-trio Ashley On 
The Trail både fredag og lør-
dag aften. 
 Kom og nyd den forvand-
lede maskinhal til tonerne af 
smukke støvede countryhar-

monier fra det gamle West. 
Reservér pladser til koncer-
ten på: motorfabrikkenmar-
stal.com/kalender
 Det er gratis for medlem-
mer og 100 kr. for ikke-med-
lemmer. 
Grand Opening, torsdag d. 
12. maj kl. 15.00-17.00.
 Ashley On The Trail - Før-
ste Åbningskoncert, fredag d. 
13. maj kl. 19.00.
 Ashley On The Trail - An-
den Åbningskoncert, lørdag 
d. 14. maj kl. 19.00.

Vi ses!
Lone, Julie & Nina

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

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

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 sp.indd   1 28/08/17   09.21
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Færre vielser i 
2021
I 2021 blev der foretaget 
i alt 27.643 vielser. Det er 
et fald på cirka 1.000 i for-
hold til året før og et fald 
på cirka 4.000, hvis man 
går fem år tilbage.
 Ud af det samlede antal 
udgør vielser mellem mand 
og kvinde 27.215, mellem 
to mænd 171, mens 257 var 
vielser mellem to kvinder.

(Kilde: Danmarks Stati-
stik).
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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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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!  

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

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

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

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

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

HAVEARBEJDE UDFØRES
   • Fældning/beskæring af træer
   • Hækkeklipning
   • Buskrydning
   • Opsætning/vedligeholdelse af hegn
   • Naturpleje

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

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

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

NAUTIC WOOD

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

NY
SOVESOFA?

- kig ind til

I informationstidsalderen 
er opmærksomhed alt

Ærø Folkeuniversitet byder 
velkommen til et spændende 
foredrag med Vincent Hen-
dricks. Foredraget tager ud-
gangspunkt i oplægsholderens 
nyeste bog »Sundhedsmini-
steriet« fra 2021, som han har 
skrevet sammen med Camilla 
Mehlsen. Med analyser af fæ-
nomener som selfies, fake 
news og nudes vises i bogen, 
hvordan de sociale platforme 
administrerer tidens fakta, 
følelser og fortællinger – og 
dermed i praksis kan styre, 
hvad vi opfatter som sandt og 
falskt, rigtigt og forkert, 
grimt og smukt – online såvel 

som offline. Det er dog, iflg. 
Hendricks og Mehlsen, ikke 
for sent at skabe et mere de-
mokratisk internet. I bogen 
kalder de på en nytænkning 
af tech giganternes rolle i den 
digitale infrastruktur. 
 Vincent F. Hendricks er 
dr.phil., ph.d. og professor i 
formel filosofi og leder af 
Center for Information og 
Boblestudier (CIBS) ved Kø-
benhavns Universitet. Han er 
medlem af Tech DK Kom-
missionen og har bl.a. udgivet 
bogen »Spræng Boblen« 
(2016), »Fake News« (med 
Mads Vestergaard i 2017), 
»Hvordan bliver vi digitalt 
dannede« (med Camilla Me-
hlsen i 2018) og »Vend Ver-
den« i 2020. Bogen »Sand- 
hedsministeriet« kan købes 
på dagen.
 Foredraget finder sted lør-
dag, den 7. maj kl. 14 i Kul-
turladen St. Rise Landevej 
20, Ærøskøbing. Tilmelding 
er ikke nødvendig, man beta-
ler kr. 80 ved indgangen, stu-
derende har gratis adgang. 
Kaffe m.m. kan købes i pau-
sen.

Balletten »En midsommernats 
drøm« i Andelen

Lørdag d. 7. maj, kl. 15 viser 
Andelen balletfilmen »En 
midsommernats drøm«.
 Koreograf John Neumeier 
skabte sin version af En mid-
sommernats drøm i 1977,
og stykket har siden været en 
fast del af Hamburg Ballet-
tens repertoire.
 Felix Mendelssohn Barthol-
dys atmosfærefyldte musikal-
ske klange for sommernats- 
drømme afspejler de dødelige, 
mens Györgi Ligetis sireneag-

tige orgelstykker udtrykker 
det eventyrlige rige, der er af-
bildet i Shakespeares skuespil.
 Håndværkerens dans er un-
derstreget ved dominerende 
operaparafraser til tøndeor-
glet, som satiriserer selv de 
ædleste melodier.
 John Neumeiers »En 
Mid-sommernats Drøm« er 
en vidunderlig præsentation 
af en klassisk ballet i fuld 
længde lavet i sidste halvdel af 
det 20. århundrede, i 
1970’ernes Tyskland.
 Dansere: Hippolyta / Ti-
ta-nia: Anna Laudere – The-
seus / Oberon: Edvin Revazov 
– Philostrat / Puck: Alexandr 
Trusch Hermia: Madoka 
Sugai – Helena: Hélène Bou-
chet –Lysander: Jacopo Bel-
lussi – Demetrius: Karen 
Azatyan – Bottom / Pyramus: 
Marc Jubete – Fløjte / Thisbe: 
Borja Bermúdez. 
 Filmen varer 125 minutter 
eksklusiv pause, hvor der ser-
veres en forfriskning.

»Fantastiske 
Skabninger 3 – 
Dumbledores 
Hemmeligheder«
i Andelen
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Fra torsdag den 5. maj viser 
Andelen filmen Fantastiske 
skabninger 3 – Dumbledores 
hemmeligheder, som er tre-
die del i serien om professor 
Dumbledore og hans skøre, 
fantastiske elskelige skabnin-
ger. Professor Albus Dumb-
le-dore har fået færten af, at 
den magtfulde, mørkets 
trold-mand, Gellert Grindel-
wald, forsøger at tage magten 
over troldmandsverdenen. 
Da han ikke kan stoppe ham 
alene, giver han den magiske 
zoolog, Newt Scamander, an-
svaret for et frygtløst hold af 
troldmænd, hekse og en 
modig mugglerbager, tager 
på en farlig mission, hvor de 
skal stå ansigt til ansigt med 
både gamle og nye skabnin-
ger og stå sammen imod 
Grindelwalds hastigt vok-
sende gruppe af tilhængere. 
Men når der er så meget på 

spil, hvor længe kan Dumb-
ledore så blive ved med at 
holde sig på sidelinjen?
 Filmen er instrueret af Da-
vid Yates og blandt de med-
virkende er Jude Law, Mads 
Mikkelsen, Eddie Redmayne. 
Filmen varer 2 timer 23 min 
og er tilladt for alle over 11 
år.

Selvforsynende 
på landet
Hund, kat, høns, hest, ka-
niner. Mange har rigelig 
god plads, når de bor – 
eller flytter -  på landet, og 
så er det oplagt, at starte et 
lille hønsehold og blive 
selvforsynende med æg.
Med en stor have eller 
måske en tøndeland jord 
omkring ejendommen og 
ingen naboer i umiddelbar 
nærhed er der alle mulig-
heder for et lille dyrehold. 
I en kombination med en 
stor køkkenhave oplever 
man pludselig glæden ved 
at producere en del af fa-
miliens føde selv.

Masser af sol 
i maj
Maj måned kan vejrmæs-
sigt byde på lidt af hvert. 
Lige fra minusgrader om 
natten til højsommer-tem-
peraturer om dagen. 
 Men statistisk set er der 
masser af sol i maj, som 
med gennemsnitligt knap 
250 solskinstimer er én af 
årets mest solrige måne-
der.

Hvepsetalje 
og årevingede
Med foråret kommer også 
et stort opbud af insekter, og 
nogle af de mest synlige er 
bierne, der efterhånden som 
foråret skrider frem, viser sig 
mere og mere.
 Bierne er repræsentant for 
en stor orden af insekter, der 
kaldes årevingede, og det er 
ganske interessant at se, at in-
sekter, der tilsyneladende er 
meget forskellige, kan tilhøre 
samme orden. Til de årevin-
gede hører eksempelvis både 
bier og hvepse men også my-
rer, som man umiddelbart 

ikke skulle tro har ret meget 
til fælles med bier og hvepse.
 Det er karakteristisk for 
årevingede, at de har bidende 
munddele, og tynde og kla-
re vinger sammenhængende 
to og to. Kroppen er oftest 
indsnøret midtpå, og denne 
talje (kendt som hvepsetalje) 
findes jo både hos bier, hvep-
se og myrer.
 Betegnelsen årevingede 
har sammenhæng med, at de 
lange, smalle vinger kan ligne 
et åreblad. Det ses tydeligt 
hos hvepsene.



ONSDAG DEN 4. MAJ 2022 ÆRØ UGEAVIS  7

NYRØGET
- alle ugens dage
Ærøskøbing Røgeri er en fi skerestaurant på den uhøjtidelige måde – der er åbent 
alle ugens dage fra april til oktober. Her kan man nyde den hurtige frokost – det 
lette aftenmåltid – eller i højsæsonen bestille dampet laks med salat, fl ütes og 
friturefrie pomfritter med hollandaise – eller med gratinerede kartofl er.

Alle de røgede fi sk serveres med brød og smør, grøn salat, kartoffelsalat eller 
måske med friturefri pomfritter. Hertil serveres fadøl, vin, vand eller 100% natur-
lig fynsk æblemost. Alle ugens dage serveres også kaffe, cappuccino, café latte, 
chokolade – eller måske en SKARØ-is

Friturefrit område
Ærøskøbing Røgeri serverer fi skefi let og 
pomfritter uden friture. Derfor kalder vi det 
friturefrit område – ovnbagt dobbelt fi skefi -
let eller lun fi skefrikadelle med pomfritter og 
remoulade er klar på få minutter.

Take away
Du kan også købe røgvarer med hjem alle 
ugens dage – gerne vacuumpakket. Alle rø-
geriets menuer kan pakkes som take-away 
– med 100% komporsterbar engangsser-
vice – så er du klar til din tur ud i den ærø-
ske natur – eller til færgeturen hjem.  

Varmrøget sildefi let . . . . 100 gr. 15,00
Varmrøget 1/1 makrel . . 100 gr. 14,00 
Varmrøget makrelfi let  . . 100 gr. 24,00
Foreller u/ ben . . . . . . . . pr. stk. 42,00
Varmrøget laks  . . . . . . . 100 gr. 40,00
Varmrøget escolar . . . . . 100 gr. 40,00
Varmrøget hellefi sk . . . . 100 gr. 40,00 
Koldrøget laks . . . . . . . . 100 gr. 48,00 
Koldrøget laks, skåret .  50 gr.+ 29,00
Røget ål . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 52,00
Fiskefrikadeller  . . . . . . . pr. stk. 13,00 
Varmrøgede rejer . . . . . . 100 gr. 22,00

TTaa’’memedd hjemhjem

Super Laks

fra Færøerne 

uden GMO og 

antibiotika

Røget sildefi let
m/ brød og smør 49,-
m/ 2 sild                       69,-

Sol over Ærø
m/ brød og smør 59,-
m/ 2 sild                       79,-

Røget sildefi let
m/ kartoffelsalat 59,-
m/ 2 sild                        79,-

Røget 
makrelfi let
m/ brød og smør  59,-

Røget 
makrelfi let
m/ kartoffelsalat  72,-

Røget forel 
uden ben
m/ brød og smør   66,-

 Fiskefrikadelle
m/ brød, smør og       
remoulade 39,-

Røget forel 
uden ben
m/ kartoffelsalat  79,-

Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat  52,-
m/ 2 frikadeller                65,-

Færøsk
varmrøget laks
m/ brød og smør  84,-

Varmrøget 
escolar
m/ brød og smør  84,-

Varmrøget 
hellefi sk
m/ brød og smør  84,-

Varmrøget 
hellefi sk
m/ kartoffelsalat  96,-

Varmrøget laks
fra Færøerne
m/ kartoffelsalat  96,-

Varmrøget escolar
(smørmakrel)
m/ kartoffelsalat  96,-

Laksesalat
m/ fl ûtes og 
smør 52,-

Koldrøget laks
m/ fl ûtes og 
dressing 52,-

200 gr. røgede rejer
m/ fl ûtes og 
smør  66,-

Røget ål
m/ brød, smør
og dressing  79,-

Marineret sild
m/ brød og 
smør  46,-

Stegt sild
m/ brød og 
smør  46,-

Salat 
m/ agurk, gulerod
og dressing  32,-

Røgede muslinger
m/ brød, salatmayo 
og citron  59,-

Pommes frites
i bakke
m/ remoulade  32,-

- uden friture

Escolar
m/ salat, brød
og dressing  92,-

Grillet kylling
m/ salat, brød
og dressing  92,-

Varmrøget laks
m/ salat, brød
og dressing  92,-

Ovnbagt dobbelt fi skefi let
m/ brød, smør
og remoulade  59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

Ovnbagt dobbelt fi skefi let
m/ pommes frites
og remoulade  79,-

- uden friture - uden friture - uden friture

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/
varmrøget escolar
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefi sk
og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fi skefrikadelle
og remoulade  44,-

Åbningstider 2022                      
Søndag den 10. april

til og med fredag d. 24. juni
alle ugens dage kl. 11-19
                        

Højsæson
Lørdag d. 25. juni 

til og med lørdag d. 20. august
alle ugens dage kl. 10-21

                     
Sensommer                            
Søndag d. 21. august 

til og med lørdag d. 22. oktober              
alle ugens dage kl. 11-19

ærørøgeri.dk

Ærøskøbing Røgeri - Bagside 2022 - DK.indd   1Ærøskøbing Røgeri - Bagside 2022 - DK.indd   1 06/12/2021   07.1106/12/2021   07.11
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Vor elskede far, søn, bror, 
svoger og farbror

Kaj Hole Moritzen
*29. maj 1959       † 30. april 2022

er stille sovet ind.
»Elsket og savnet« 

Sanne og Bodil
Hanne og Finn

Hans og Kristen
Stine

Bisættelsen foregår fra Rise Kirke
lørdag den 7. maj kl. 14.00.

Vores kære far, bedstefar, 
bror og onkel

Johan Kock
er stille sovet ind efter kort tids sygdom

Ærøskøbing, den 2. maj 2022.

På familiens vegne
Erik og Niels Kock

Bisættelsen finder sted fra Ærøskøbing Kirke
fredag den 6. maj kl. 12.00.

Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar 

og morfar

Per Bo Lohals
er stille sovet ind
den 27. april 2022.
»Elsket og savnet«

Anzhela
Dennis, Yulia

Kathrine og Alexander

Bisættelsen finder sted 
fra Søby Kirke torsdag 

den 5. maj kl. 12.30.

 
Min kære 

bror og svoger

Heine Pedersen
er stille sovet ind

Marstal, 
den 27. april 2022.

»Tak for alt«

Lita og Erik

Bisættelsen har 
fundet sted.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Af hjertet tak
Hele vores familie vil sende den hjerteligste tak for 
den store deltagelse, de smukkeste blomster og kranse 
til Jette Sørensens bisættelse. 
Tak for de enormt mange blomster, trøstende ord og 
tanker i forbindelse med hendes sygdom og død. 
Tak til Søkilden for den kærligste omsorg det sidste års 
tid, I har gjort det godt for hele vores familie.

Peter, Pernille, Lotte & Sebastian

Vor hjerteligste tak
for venlig deltagelse og de mange smukke blomster i 
forbindelse med Svend Stegmann Hermansens begra-
velse fra Marstal Kirke.
Tak til grøn afdeling på Marstal Ældre Center for god 
og kærlig pleje.

Martha, Karsten og Jan

Tak 
for den overvældende 
opmærksomhed, ved 
Søby Skibselektro’s 

50 års jubilæum.
Kærlig hilsen

BJARNE OG GITTE

Tak
for venlig detagelse og 
blomster ved Immanuel 
Nielsens bisættelse.

Inger Nielsen

Tak
for alle de søde hilsner og 
det gode humør i forbin-
delse med min konfirma-
tion.

Kærligst
Regine Bullinger

Hjertelig tak
for blomster, telegrammer 
og gaver ved min konfir-
mation.

På mine forældres 
og egne vegne

Laura Lykkeager 
Aaagaard Thomsen

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 
vores guldbryllup.

Hilsen
Karna og Mogens 

Holmegaard

Tusind tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation. Jeg hav-
de en skøn dag.

Kærlig hilsen
Anna Sofie 

Holm Pedersen

1000 tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation lørdag 
den 30. april. Jeg havde en 
skøn og minderig dag.

Kærlig hilsen
Clara Skjærbæk Kildegård

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

I anledning af min fødselsdag 
vil det glæde os at se familie, 
venner, naboer, bekendte og 
kollegaer 

Onsdag den 11. maj 
kl. 13.00 på Hotel Ærøhus
Venlig hilsen
Karen-Grethe og Poul

Stort tillykke
Joanna Folmer
hustru, mor og sviger-
mor som fyldte 60 år 

i mandags den 2. maj.

Varme hilsner fra
FAMILIEN

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
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Forårstjek af sommerhuset
Sommerhuset står måske 
uopvarmet, og I ser kun 
til det sporadisk i løbet af 
vinteren. Erfaringsmæssigt 
giver enhver vinter en del 
større eller mindre skader 
på mange sommerhuse, og 
selv om mange af vinterens 
skader kan være forsik-
ringsdækket, er der mange 
skader, forsikringen ikke 

dækker. Derfor er det vig-
tigt hurtigst muligt at få gi-
vet sommerhuset et grun-
digt forårstjek, så vinterens 
små og store skader kan 
blive udbedret.
 Mange af vinterens ska-
der skyldes fugt eller ska-
der fra regnvand, der er 
trængt ind gennem utæt-
heder på tage og i vægge. 
Det er skader, som kan 
blive endog særdeles dyre 
at udbedre, hvis ikke de 
bliver opdaget i tide og 
repareret med det samme. 
Ikke mindst fordi sådanne 
skader ikke nødvendigvis 
dækkes af forsikringen, 
kan det blive dyrt for som-
merhusejeren at springe 
forårstjekket over.
 Rens tagrenderne for 
nedfaldne blade og andet, 
så regnvandet ikke løber 
over og trænger ind i huset 
og laver skade. 
 Har man gamle, syge 
træer stående tæt ved 
huset, bør man overve-
je at fælde dem. For selv 
om skader på huset efter 
stormvæltet træ normalt 
dækkes af forsikringen, er 
det alligevel rarest helt at 
undgå det.
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Fra 100.000 
til 2.790.000
Vidste du, at der i Dan-
mark ikke var særlig meget 
biltrafik på vejene i starten 
af 1930’erne, for dengang 
var der kun cirka 100.000 
biler i Danmark. 
 I begyndelsen af 2022 
kørte der 2,79 mio. per-
sonbiler på de danske veje. 
(Kilde: Danmarks Stati-
stik).

Først en hel 
og så en halv
Mange vælger at blive gift 
i forår eller sommer. I så 
fald træder flinke naboer, 
den dejlige familie og de 
kære venner naturligvis i 
karakter og kreerer den 
flotteste æresport for bru-
deparret. 
 I kan så glæde jer til, at 
denne festlige skik genta-
ger sig om tolv et halvt år, 
når I har kobberbryllup. 
Til den tid kommer, fami-
lie, venner og naboer dog 
ikke på så hårdt arbejde, 
for traditionen byder, at 
der kun er halv æresport i 
forbindelse med kobber-
brylluppet.
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Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

Nyrøget

SILDEFILET
alle ugens dage kl. 11.00

TA’  MED
- eller nyd på havnen

ISENKRAM & ANTIK

VI KØBER TEAK
 - PALISANDER - 

OG DESIGN MØBLER
Vi afhenter hurtigt og 
betaler kontant. Send 
gerne billeder hvis det 
er muligt og få en vur-
dering eller ring gerne

Tlf. 20 78 54 57
mail: 

info@isenkram-antik.dk
www.isenkram-antik.dk

Brian Rasmussen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Sælges
To små marinemalerier af 
Carl Rasmussen sælges for 
kr. 15.000,-.

Tlf. 62 52 40 14 
eller 61 11 16 53

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

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

Fysioterapeut
Pia Damgård

Specialist 
i muskuloskeletal 

fysioterapi 
Master i rehabilitering

Fysioterapiklinik
Sygehusvejen 18, 1. - 

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

outlook.com 
eller online på www.

piadamgaard.dk

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

LØRDAG d. 7. maj:
12.20: Herre serie 2 - Marstal/Rise - OB

SØNDAG d. 8. maj:
11.40: U13 drenge - Marstal - Stjernen
11.45: Herre serie 4 - Marstal/Rise - Korinth IF

...støt vore aktiviteter

Jeg tilbyder bl.a.:
 • Renovering
 • Hulmursisolering
 • Nye fuger
 • Læmure
 • Flisearbejde

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82
rg@murer-byg.dk
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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

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Havearbejde kan være 
hårdt for ryggen

Mange timers havearbejde kan potentielt give rygsmerter, 
så husk at holde pauser undervejs. Foto: Kehlet

Ondt i ryggen er næsten 
en folkesygdom. Men man 
kan både forebygge og lin-
dre problemer med ondt i 
ryggen, hvis man lærer at 
tage hensyn til sig selv og 
måske endda investerer i 
ryggen!
 Mange bider smerterne i 
sig, når de har ondt i ryg-
gen. Men der er altså ingen 
grund til bare at finde sig 
i, at man fra tid til anden 
har for eksempel de læn-
desmerter, som rammer en 
stor del af befolkningen på 
ét eller andet tidspunkt.
 Det er langt fra alle, der 
får vished for, hvorfra ryg-
smerterne stammer. Det 
kan være svært for lægerne 
at finde en specifik årsag 
til ondt i ryggen, og mange 
finder sig derfor i smerter-
ne. Enten bider de dem i 
sig, eller også lindres smer-
terne med smertestillende 
piller.
 Man kan forebygge ryg-
problemer ved at holde sig 
i god fysisk form. Hvis man 
træner mave- og rygmusk-
ler jævnligt, styrkes ryggen. 
I mange fitnesscentre kan 
man få udarbejdet et træ-
ningsprogram, der særligt 
tager hensyn til at styrke 
de muskler, der har betyd-
ning for, at du får en stærk 
ryg. Du skal naturligvis 
tale med din læge, hvis du 
allerede har rygproblemer 
og påtænker at gå i gang 
med at træne ryggen i fit-
nesscentret. Hos fysiotera-
peuten kan man lære vigti-
ge rygtræningsøvelser, der 
kan rette op på det akutte 
problem og få gode råd til 
hvilke øvelser, der vil være 
fornuftige at foretage i 
fremtiden.

Pas på i haven
Under forårsarbejdet i ha-
ven er det i øvrigt et kendt 
problem, at rigtig mange 
får ondt i ryg-gen, fordi 
de alt for pludseligt kaster 
sig ud i hårdt havearbejde. 
Det gælder grundlæggende 
om ikke at arbejde vildt og 
inderligt i haven fra mor-
gen til aften, hvis man ikke 
er vant til fy-sisk arbejde. 
Og så er det vigtigt at finde 
de rigtige arbejdsstillinger 
og at bruge redskaberne 
korrekt. En klassisk fejl i 
forbindelse med forårsar-
bejdet i haven er, at man 
har tendens til at smide alt 
for meget af tøjet, når man 
en forårsdag med 12 gra-
ders varme og sol på him-
len, men en trods alt kold 
vind tager hårdt fat. Krop-
pen - og ikke mindst ryg-
gen - skal holdes lun under 
arbejdet. Hvis den køles 
for meget af, kan kimen til 
rygproblemer være lagt.
 Brug de rigtige arbejds-
stillinger - ikke mindst rig-
tig løfteteknik, hvor man 
bøjer i knæ- og hofteled og 
holder ryggen afbalanceret 
ved at spænde ryg- og bug-
muskler, og så løfter ved at 
strække knæ- og hofteled.
 Og tænk engang på om 

du bruger de rigtige red-
skaber. Hvis du ikke bru-
ger redskaber, der passer 
til din størrelse, påføres 
kroppen yderligere belast-
ning, og det øger risikoen 
for efterfølgende ømhed i 
kroppen og måske ondt i 
ryggen.

Bryllups-
invitationer
Hvem skal inviteres med 
til bryllup? Det har Emma 
Gad naturligvis sin mening 
om, og i den uforglemme-
lige »Takt & Tone« skriver 
hun blandt andet om kir-
kebryllup: »Indbydelserne 
udstedes cirka tre uger i 
forvejen. Listen må affat-
tes med største omtanke, 
da en forglemmelse ved 
et bryllup af en slægtning 
eller gammel forbindelse 
kan afstedkomme en har-
me, som er længe om at 

fortage sig. Man må helle-
re indbyde for mange end 
for få. Det er dog en åre-
ladning af værste sort, og 
en lille besparelse kan ikke 
opveje det raseri, der rejser 
sig ved en forbigåelse.«
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privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk
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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

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

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

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag,

 lørdag, søndag, tirsdag 
og onsdag kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

143 min.
TILLADT over 11 år

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

hvad der sker på Andelen.

159 min.
TILLADT over 11 år

NÆSTE UGE:
Den 12., 13, 14., 15. 

17., og 18. maj kl. 19.30 samt 
søndag den 15. maj kl. 15.00:
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BALLET 
I ANDELEN
Lørdag den 7. maj

kl. 15.00:

Kr. 150,- incl. gratis genstand 
i pausen

 ÆRØ TURIST & ERHVERV
AFHOLDER 

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

DET SKER PÅ

ÆRØ TURIST & ERHVERV
ÆRØSKØBING HAVN 4F

5970 ÆRØSKØBING

TORSDAG 19. MAJ KL. 19

DAGSORDEN: 
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 

FORENINGENS VEDTÆGTER. 
ÆNDRINGSFORSLAGET KAN SES PÅ 

VISITAEROE.DK/EKSTRA-GENERALFORSAMLING

AF PRAKTISKE HENSYN VIL TILMELDING 
PÅ POST@ARRE.DK VÆRE VÆRDSAT

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 10. maj
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Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xMEXICANERSTEG

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

Ærø Menighedsråd 
søger 

en ledende graver
Stillingen som ledende graver ved De Ærøske Kir-
ker, Ærø Menighedsråd er ledig pr. 1. juni 2022.

Ærø Pastorat består af 7 kirker og 6 kirke-
gårde og er medlem af Grøn Kirke, der læg-
ger vægt på en fortsat bæredygtig udvikling.

Til dette ø-pastorat der drives af et fælles Ærø 
Menighedsråd søger vi en ledende graver.

Vi forventer, at du har erfaring og uddannelse 
inden for det grønne område. En vigtig del af 
arbejdsopgaven består i at lede og fordele ar-
bejdet for gravere og gravermedhjælpere ved 
alle øens kirker. Derfor har du ledelseserfaring 
fra tidligere job eller klare ledelsesmæssige 
kompetencer, som kan videreudvikles gennem 
FAKK-kursus for Ledende gravere.

Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, 
men derudover forventes det at du i samarbejde 
med menighedsrådet kan lægge strategien for ud-
vikling af kirkegårdene og de øvrige grønne are-
aler i pastoratet, samt tilsyn med maskinpark og 
andet værktøj i kirkernes regi. Derudover skal du 
være med til at styrke det kollegiale sammenhold 
blandt medarbejderne.

Du refererer til menighedsrådet via kontaktperso-
nen og vil blive involveret i relevante beslutnings-
processer vedr. det grønne område.

Vi tilbyder en 37 timers stilling med indbygget 
fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdet. 
Der er ingen kirketjeneste i jobbet, men weekend- 
arbejde i henhold til overenskomstens regler. 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd belig-
gende Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskom-
sten mellem Finansministeriet og Offentlig 
Ansattes Organisationer (OAO-S) og Or-
ganisationsaftale for kirkefunktionærer med 
kerneopgaver som kirketjener eller graver ind-
gået mellem Finansministeriet og Forbundet 
af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende 
protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på 
www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har 
ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved 
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så 
fald ske en klassificering af stillingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 
ugers uddannelse for gravere gennemføres in-
denfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der 
er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen 
aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 
379.037,97 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 
årligt kr. 312.149,65 kr. 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rå-
dighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nu-
tidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overens-
stemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås 
mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til Hanne Andersen
på tlf. 29 69 28 64 eller  7714fortrolig@sogn.dk. 
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
7714fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde 
senest den 16. maj 2022.
Ansættelsessamtaler 
forventes at finde sted 
i uge 20 og 21.
Menighedsrådet kan oplyse, 
at der vil blive indhentet 
referencer.

Konfirmation i Ærøskøbing Kirke
Lørdag d. 7. maj kl. 11.00 

v/ Henny Kvist

Gudstjeneste med dåb i Rise Kirke
Lørdag d. 7. maj kl. 11.00

v/ Rikke Dupont

Gudstjenester d. 8. maj
Marstal Kirke kl. 10.00 

med altergang v/ Pia Vandrup
Søby Kirke kl. 16.00 

med altergang v/ Pia Vandrup

Bibelstudiekreds Lukas evangeliet
Torsdag d. 12. maj kl. 19.30-21.00

Strandstræde 20 Marstal

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Ledig lejlighed 
i Søndertoften 

Der er en 3 rums bolig nr. 10, 
klar til indflytning den 1. juni 2022.

Lejligheden er på 84 m2. Indskud kr. 25.100,-
Månedlig husleje kr. 7.249,-.
Der kan søges boligtilskud efter gældende regler.
Du / I bedes give besked inden 14 dage fra dags dato.
Lejligheden udlejes efter prioriteret rækkefølge fra 
venteliste.
Ansøgning sendes til: Doris Johansen, bolig 13. 
mail: dorisjohansen1@gmail.com
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Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk
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Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.
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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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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.


