
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 25. maj - Nr. 21 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

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

ærørøgeri.dk

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

La

ksetillæg

La

ksetillæg
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Kontorelev 
Ærø Kommune søger pr. 1. september 2022 en 
dygtig 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: Søndag den 29. maj 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

LØN OG ØKONOMI

Ledig stilling 
i Teknisk Afdeling
Teknisk afdeling søger en ny kollega som har lyst 
til at arbejde med ejendoms- og landzoneadmini-
stration. Noget for dig? 

Ansøgningsfrist: 
onsdag den 1. juni 2022 kl. 09.00. 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført 
i uge 24. 

TEKNISK AFDELING

Kollega til vikariat i aftenvagt, 
De Gamles Hjem i Rise
Brænder du for at arbejde med ældre? Har du et 
stort omsorgsgen og er du omstillingsparat? 

Så er du måske vores nye kollega. Det er ikke et 
krav, at du er uddannet social- og sundhedshjæl-
per/social- og sundhedsassistent. 

Vikariat løber fra 1. august 2022 og frem til marts 
2025. Stillingen er på 28 timer pr. uge. 

Fortrinsvis aftenvagter, men dagvagter kan fore-
komme. Weekendvagt hver 2. uge. 

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 28. juni 2022 kl. 12.00. 

 

De Gamles Hjem i Rise 
søger ny kollega i et vikariat, 
med mulighed 
for længerevarende job 
Brænder du for at arbejde med ældre? Har du et 
stort omsorgsgen og er du omstillingsparat? 

Så er du måske vores nye kollega. Det er ikke et 
krav at du er uddannet social og sundhedshjælper/
social og sundhedsassistent. 

Vikariat løber frem til april 2023. Stillingen er på 30 
timer pr. uge.

Fortrinsvis dagvagter, men aftenvagter kan fore-
kommen. Weekendvagt hver 2 uge. 
Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 22. juni 2022 kl. 12:00. 
Der afvikles løbende samtaler. 

Frokostansvarlig 
ernæringsassistent/social- 
og sundhedshjælper 
til Marstal Ældrecenter
Vi søger en kompetent medarbejder til Marstal 
Ældrecenter pr. 1. juli 2022, eller snarest derefter, 
til varetagelse af frokosten til beboerne på Marstal 
Ældrecenter. 

Stillingen er på 20 timer pr. uge fordelt på hverda-
ge i tidsrummet ca. 7.30-11.30. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 7. juni 2022 kl 08.00.

Marstal Ældrecenter søger 
faglært personale fra 1. juli 
2022 eller snarest derefter
Er du social- og sundhedshjælper, social- og sund-
hedsassistent, pædagogisk assistent eller pæda-
gog og har du lyst til at være en del af vores team 
på Marstal Ældrecenter? Kan du lide at få dine 
kompetencer udfordret og har du mod på forskel-
lige sundhedsfaglige og sundhedspædagogiske 
opgaver? Så er du vores nye kollega på Marstal 
Ældrecenter. 

Timetal: 37 timer eller efter ønske, fortrinsvis dag-
vagter. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 7. juni 2022. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 
den 10. juni 2022. 

Administrativ medarbejder 
søges til Marstal Ældrecenter 
Da vores nuværende medarbejder har valgt senior-
livet til, har vi en ledig stilling pr. 1. juli 2022. Stillin-
gen er på 20 timer pr. uge og du skal varetage 
vagtplanlægning og andre administrative opgaver. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 13. juni 2022, kl. 08.00. 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet 
d. 21. juni 2022. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Læs mere om stillingerne via kommunens hjemme-
side, under »Job i kommunen.«

Fredag efter 
Kr. Himmelfartsdag lukket
Rådhuset, Job og Voksencenteret, Ældre- og 
sundhedskontoret og Hjælpemiddeldepotet holder 
lukket for alle ekspeditioner fredag den 27. maj 
2022, som er dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Borgerservice på Rådhuset er ekstraordinært åben 
for MitID og brevstemmeafgivning:  
MitID
Fredag den 27. maj ......................... 09.00 til 12.00
Lørdag den 28. maj .......................... 09.00 til 14.00 
Brevstemmeafgivning
Fredag den 27. maj ......................... 09.00 til 12.00
Lørdag den 28. maj ......................... 09.00 til 16.00 
Borgerservice i Marstal holder ekstraordinært åben 
for brevstemmer:
Brevstemmeafgivning
Fredag den 27. maj .......................... 10.00 til 14.00
Lørdag den 28. maj .......................... 09.00 til 13.00 
Bemærk at der kan opleves ventetid og at der ikke 
er åbent for øvrige ekspeditioner. 

SEKRETARIATET 

Ortopædist-skomageren 
kommer til Ærø
Skomageren kommer til Ærø tirsdag den 14. juni 
2022.
Tidsbestilling: Tlf. 29 82 66 64.
Sted: Sundhedshuset på sygeplejeklinikken, Ærøs-
købing.

Skomageren kommer efter jeres behov, så kontakt 
Ursula, når der er brug for en tid. 

Tlf.: 29 82 66 64. Tidsplanen er dynamisk - jeres 
behov bestemmer. 

Sebastian tager sig af sko-indlæg samt alle slags 
fodtøj til alle slags fødder. 

ÆLDRE OG SUNDHEDSOMRÅDET

Tilbudsindhentning 
vedr. legeplads 
til ny SFO ved Marstal Skole
Ærø Kommune ønsker at modtage tilbud vedr. 
etablering af legeplads til den nybyggede SFO, ved 
Marstal Skole Halvejen 24, 5960 Marstal. 

Opgaven udbydes som tilbudsindhentning i hen-
hold til Udbudslovens §193 og gennemføres som 
underhåndsbud. Opgaven udføres som en totalen-
treprise.

Anmodning om uddybende materiale, kan stilles til 
Trine Mortensen tmo@aeroekommune.dk.

Tilbud skal være modtaget af Ærø Kommune senest 
tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12.00.

LØN OG ØKONOMI

Kære alle interesserede 
i alkoholkulturen blandt 
unge på Ærø
Leder af Viften, SSP og Sundhedskoordinator invi-
terer til dialogmøde omkring alkoholkulturen blandt 
unge på Ærø for alle med interesse for området.

Mødet er en del af et forløb, hvor vi ønsker, at ska-
be et bredt samarbejde, om alkohol med bl.a. et 
trygt børne- og ungdomsliv som mål. Der vil være 
dialog, debat og opsamling fra sidste møde (afholdt 
i februar).

Mødet afholdes i Viften, Halvejen 24, 5960 Mar-
stal, torsdag den 2. juni fra kl. 18.30- 21.00.

Alle er velkommen!
Af hensyn til forplejning, bedes du sende din tilmel-
ding til prb@aeroekommune.dk  
Fristen er mandag den 30. maj 2022.

SUNDHEDS OG FOREBYGGELSE 

Brevstemmeafgivning 
- Folkeafstemning 
den 1. juni 2022
Der stemmes om det forslag til lov om Danmarks 
deltagelse i det europæiske samarbejde om sik-
kerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsfor-
beholdet, 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 stemme. 
Husk, at du skal medbringe gyldig legitimation, 
feks. 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: 
 •  Fredag den 27. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø 

Rådhus og kl. 10.00-14.00 på Marstal Biblio-
tek

 •  Lørdag den 28. maj kl. 09.00 – 16.00 på Ærø 
Rådhus og kl. 09.00 – 13.00 på Marstal Biblio- 
tek

Stemmerummene på de to brevafstemningssteder 
er udstyret med handicapvenlig lup og overlægs-
plade til brug for svagtseende. 

På Ærø Rådhus er der også handicapvenligt 
hæve-sænkebord og forstørrelsesapparat med 
skærm af typen CCTV.  

SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE
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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

Kalvesteg  
med kartofler, sovs, 
glaserede løg og  
bønner.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 1/6 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

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 

ærørøgeri.dk

FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og pommes frites 

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

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

32.-

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med pommesfrites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med brød, smør
og remoulade  59,-

- uden friture

Ny fisk Ny fisk

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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Gudstjenester
Kristi Himmelfart

Torsdag den 26. maj
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Vandrup
Marstal Kirke kl. 11.00
 Dupont
 Konfirmation

Søndag den 29. maj
6. søndag efter påske

Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Christensen
Søby Kirke kl. 16.00
 Christensen

Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Kirkegårds-
vandring ved 
Marstal Kirke
Fredag den 27. maj kl. 19.30 
bliver der vandring på den 
gamle kirkegård ved Marstal 
Kirke. Karsten Hermansen 
fortæller om nogen af de 
mange endnu bevarede grav-
steder. Vi kommer forbi de 
søfartshistoriske mastodon-

ter H. C. Christensen, H.C. 
Grube og agent Petersens 
gravsten, men også de små og 
upåagtede samt Christen 
Hansen grav med den be- 
rømte gravstenstekst: »Her 
hviler Christen Hansen til an-
kers med sin kone, han letter 
ikke før, han kommer for 
guds trone«.
 Rundturen er gratis og 
varer ca. en time. Man kan 
også sagtens nå både kirke-
gårdsvandringen og den efter-
følgende koncert (kl. 21.00). 
Alle er velkomne

70 år
Peter Pelle, Marstalsvejen 26, 
Ommel kan onsdag den 1. 
juni fejre sin 70 års fødsels-
dag.

Søens sange
- koncert 
i Marstal Kirke
Fredag den 27. maj kl. 21.00.
Fredag efter Kristi Himmel-
fartsdag har i flere år været 
kulturdag i Marstal. Sådan 
bliver det ikke i år, men kir-
kens bidrag i form af en sen 
aftenkoncert fastholdes. Pro-
grammet består af et genhør 
med søens sange med tekst 
og musik, der skildrer den lo-
kale søfartshistorie ved hjælp 
af en række sange. Søens 
sange uropførtes i november 
2021 af Marstals Småborger-
lige Sangforening, solisterne 
Jakob Møller og Rikke 
Dupont. Det hele sammen-
bindes på fornøjeligste vis af 

museumsinspektør David 
Thygesen-Tashev. Der er fri 
entre og alle er velkomne.

Menighedsrådets 
generalforsamling
Tirsdag den 31. maj kl. 19.00
i Ærøskøbing Kirke.
 Hvert år skal menighedsrå-
dene i Danmark aflægge en 
status omkring rådets arbejde 
og økonomi. Formanden for-
tæller om året der er gået og 
om forventningerne til det 
kommende år, regnskabsfø-
rer fremlægger regnskab 2021 
og budget 2023. 
 Der vil efterfølgende være 
underholdning af blandt 
andet vores nye præst Brian 
Dan Christensen som vil 
synge og spille country musik, 
et klassisk musikstykke ved 
organist Paul Nedergaard, 
fællessang fra Højskolesang-
bogen, lidt godt til ganen og 
en god historie fortalt af Mille 
Madsen, inden vi slutter af 
med en salme.
Alle er meget velkomne. 

Ærø Menighedsråd

Lad tulipanerne 
visne
Nip hovedet af tulipanerne 
når de afblomstrer i maj/juni, 
men lad endelig bladene være 
intakte og lad tulipanerne 
visne ned af sig selv, for det 
giver en bedre løgdannelse 
og forbedret opbevarings-
energi til næste års blom-
string.
 

HAVNEBAZAREN
Havnevejen 13 i Søby

Søger møbler i teak, eg og palisander.
Dødsboer har også interesse.

LARS - tlf. 20 27 55 53
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

 

Vi sælger boliger på den ø,
som vi selv bor på og holder så meget af.

Drømmen er på en ø

Vi har stort lokalkendskab
- Kontakt Ærøs eneste selvstændige 

ejendomsmægler

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Boligareal: 208
Kælder/udhus 0/18
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 536 + 497
Opført/omb: 1875/2022
Energimærke: D
Kontant 1.295.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1508

Idyllisk landsted
nær vand og natur. Rummeligt og 
velindrettet. Ekstra grund på 497 m2 
medfølger og...

Færgevej 21, Kragnæs

NYT

Boligareal: 302
Kælder/udhus 49/124
Vær./etager: 8/3
Grundareal: 1750
Opført/omb: 1930/2012
Energimærke: B
Kontant 5.100.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1964

Spændende villa
med panoramaudsigt. God 
beliggenhed nær Ærøskøbing. 
Totalrenoveret med ...

Nevre 27, Ærøskøbing

NYT

Boligareal: 63
Kælder/udhus 0/14
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 165
Opført/omb: 1900
Energimærke: D
Kontant 825.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1223

Hyggeligt byhus
nær by og strand. God planløsning. 
Første sal med havkig. 
Solrig have med...

P. M. Gang 12, Marstal

NYT

Boligareal: 122
Kælder/udhus 0/27
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 222
Opført/omb: 1989
Energimærke: D
Kontant 1.195.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1327

Nemt rækkehus
nær skole og centrum. God 
planløsning. Carport med plads til bil. 
Skøn sydvendt gårdhave og...

Halvejen 5D, Marstal

NYT

Boligareal: 103
Kælder/udhus 0/0
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 591
Opført/omb: 1860/1976
Energimærke: F
Kontant 685.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1081

Hyggeligt helårs-/fritidshus
i landsbymiljø. Pæn stand både ind- 
og udvendigt. Dejlig have. Få km til 
strand og...

Dunkærgyde 3, Dunkær
Søby Landevej 2

SOLGT

Risemarksvej 13

SOLGT

Holmevænget 2

SOLGT

Søvænget 6

SOLGT

Boligareal: 156
Kælder/udhus 7/0
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 130
Opført/omb: 1890
Energimærke: E
Kontant 1.600.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1479

Charmerende byhus-/fritidshus
i eftertragtet område. Pæn og 
rummelig indretning. Fin gårdhave. 
Udsigt fra 1. sal og...

Fiolstræde 16, Marstal

Åbent hus  m/tilmelding

Den 
26. maj

kl. 11-12

Boligareal: 79
Kælder/udhus 0/31
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 193
Opført/omb: 1914
Energimærke: G
Kontant 760.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1001

Idyllisk byhus/fritidshus
nær strand og natur. Pænt og 
velindrettet. Fin gårdhave. Nyere 
tag og...

Pers Bro 2, Ommel

SOMMERFEST 2022

l  FORRET: 
  -  Hvidvinsdampet fiskeroulader m/ rejer  

og asparges dressing og mini crossanter
l  BUFFET:
 - Fyldt mørbrad med baconsvøb
 - Sprængt culottesteg
 - Oksesovs
 - Urtecreme med forårsløg
 - Små smørristede kartofler
 - Flødekartofler
 - Melonsalat med pesto
 - Sæsonsalat med mormordressing
 - Tomatsalat
 - Foccatia med hvidløg og urter.
l  DESSERT 
 - Osteanretning m/frisk frugt leveres af RSI.

Kom og oplev »Kort Varsel«
LØRDAG d. 25. juni kl. 18-02 på Rise Stadion

Lad det være sagt med det samme: 
Kort Varsel er ikke det traditionelle 
festband der lever en lidt anonym til-
værelse i et tildelt hjørne på stedet! 
Ingen er i tvivl om at vi mener fest, når 
vi har slået den første tone an - badet 
i lys og røg! 

Med to dragende sangere (M/K) i front 
nedlægger vi byfester / halfester / fir-
mafester etc. ned på stribe med stor 
energi, indlevelse og masser af show!  

»Kort Varsel«

Musik og menu kr. 275.-

Billetter kan bestilles hos Heidi, tlf. 24 81 29 30,  
senest fredag den 10. juni.

                                        Gratis entré til efterfølgende bal. 
                                                 Ret til ændringer forbeholdes!

Arrangør: 

Rise Skytte- og 
Idrætsforening

MADEN
leveres fra 

Café Arthur

Annonce-sponsor:

Vi gør en hel del mere ud af lyd og lys (og selvfølgelig også af musikken) end de 
fleste andre gode bands, sådan at de gæster vi spiller for får en større oplevelse 
af et festband end de forventer - og vores spilleglæde er stærkt smittende... det 
er ikke for ingenting at vi har undertitlen»Danmarks Gladeste Orkester«.  

Creutz Boghandel

Bøger

Spil

Legetøj

Kontor- og kunstartikler

Lotto
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-14.00

Altid hyggelig stemning!

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

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

Operaen »La traviata« 
i HCC Bådevæft
Lørdag den 25. juni kl. 20 bli-
ver der igen mulighed for at 
opleve en operaforestilling i 
HCC Bådeværft. To års coro-
nabesvær er forbi, og det er 
tid til en ny begyndelse. Der-
for vender vi så at sige bunken 
og sætter den allerførste fore-
stilling på plakaten igen, Ver-
dis» La traviata«.
   Det hele begyndte i 2009, 
hvor »La traviata« trak fulde 
huse i to dage. Det var nyt og 
spændende, og knapt 800 ærø-
boer var til opera på havnen!
 I de mellemliggende år er vi 
blevet mere erfarne ope-
ra-gængere. Guido Paevatalus 
operakompagni guidOpera 
har ført os igennem en række 
klassikere. Vi har grædt over 
de mange døde sopraner i La 
Bohème, Carmen, Madame 
Butterfly, Tosca, Rigoletto og 
La traviata. Vi har moret os 
over barberen i Sevilla og 
Elskovsdrikken, frydet os 
over, at der trods alt var ret-
færdighed til i Figaros Bryllup 
og meget andet. Men først og 
fremmest har vi nydt at høre 
og se nogle af Danmarks bed-
ste sangere og musikere for-
tolke fantastiske operaer og 
bringe musikkens store følel-
sesregister langt ud over sce-
nekanten.
 En sådan oplevelse venter 
der os nu igen, når guidOpera 
opfører La traviata i en ny op-
sætning med Frederikke 
Kampmann i det store og kræ-
vende parti, som den tuber-
kuloseramte kurtisane Vio- 
letta Valéry, der må så grue-
ligt meget igennem, fordi hun 
må forlade sin elskede Al-
fredo Germont (Niels Jørgen 
Riis). Alfredos far (Guido Pa-
evatalu) vil nemlig ikke ac-
ceptere deres forbindelse og 

beder hende om at afbryde 
kontakten. Hun gør det af 
kærlighed, men Alfredo rea-
gerer med voldsom vrede, 
indtil de to forenes ved hen-
des dødsleje.
 Verdi baserede sin opera på 
historien om »Kameliada-
men«, og han så rigtigt, for 
med La traviata skrev Verdi 
den opera, som senere er ble-
vet kåret som verdens bedste 
opera. Og nu har vi chancen 
for at høre eller genhøre den i 
en helt ny opsætning og i de 
akustisk bedst tænkelige ram-
mer i HCC Bådeværft.
 Billetsalget foregår fra 
Ærøpigen i Kirkestræde i 
Marstal, Den gamle Køb-
mandsgård på Torvet i Ærøs-
købing eller ved henvendelse 
til kasserer i Ærøs Operaven-
ner, Lone Foght på lone-
foght@gmail.com.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Ferieophold 
med wellness
Begrebet wellness er kom-
met på menuen på mange 
hoteller og feriesteder, så 
hvorfor ikke tilbringe en for-
længet weekend - eller måske 
en uge i sommerferien - et af 
de mange steder, hvor man 
byder på blandt andet mas-
sage, manicure, sund mad osv. 
Efter sådan en ferie vender 
man tilbage til hverdagen 
fyldt med energi, og lever I 
sundt under opholdet, und-
går I (måske) at tage de sæd-
vanlige ekstra ferie-kilo på.
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

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

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

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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ÆRØSKØBING  
BLIVER ÉT STORT  
LOPPEMARKED! 

B Y L O P P E M A R K E D  

K R I S T I  H I M M E L F A R T  

FREDAG 27. MAJ 
KL. 10-15 

B Y L O P P E M A R K E D  F R E D A G  D .  2 7 .  M A J  K L .  1 0 - 1 5 .  

H V I S  D U  V I L  O P S T I L L E  E N  G R A T I S  B O D  P Å  T O R V E T ,         
S Å  K O N T A K T  K A R E N  J E T T E  2 2  5 2  4 5  6 2 .  

ÆRØSKØBING HANDELSSTANDSFORENING  

FIND OS PÅ FACEBOOK 

@aeroskobinghandelsstandsforening 

I N S E R A T :

Mindeord
Steffen Nørgaard-Petersen

Sent mandag aften, den 9. 
maj, sov Kaptajn Steffen 
Nørgaard-Petersen stille ind 
omgivet af hans elskede fami-
lie. 
 Steffen levede sit liv lige-
som han ville - halvdelen af 
tiden til søs, indtil han til sidst 
styrede slagets gang på Nor-
dic Inge. Det er også herfra 
jeg kender ham, og hvor er 
jeg dybt taknemmelig for, at 
jeg endte med at arbejde med 
lige præcis denne stædige 
kaptajn. For inde bag hans 
barske ydre, var en af mine 
kæreste venner gennem de 
sidste 15 år. Steffen og jeg har 
tilbragt utallige timer i hans 
pavillon i gården, sammen 
med Annette og andet godt-
folk. Steffen var fordomsfri, 

hjertevarm og altid åben for 
en snak. Ham og hans skønne 
hustru gjorde Enigheds-
stræde 6 til et hyggeligt sted 
og en sikker havn for mangt 
og mange. 
 Steffen var elsket og æret i 
shippingbranchen, og hans 
bortgang rygtes hurtigt da 
han berørte mange kollegaer 
- til søs og til lands - både 
med hans professionalisme 
og menneskelige egenskaber. 
 Steffen du har været savnet 
som kollega i mange år, og vil 
fremover blive savnet som 
den kære ven du var. 
 Jeg har dog en lumsk 
anelse om, at du stadig holder 
øje med os. 

Æret være dit minde.                        
Rune Eriksen Lorentsen

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

St. Rise Landevej 22
Tlf. 33 68 52 10

LAND & FRITID FYLDER 20 ÅR
Lørdag d. 4 juni  fra kl. 9.00-12.00

Det fejrer vi med Dyrenes dag
Vi inviterer dig og din hund, samt andre kæledyr (minus fugle/ fjerkræ) til 
hyggeligt samvær hos Land & Fritid Ærø.
Pia Christensen fra Ærø Hundeklub gæster pladsen fra kl. 09.00-11.00. Her vil 
hun fortælle lidt om hundetræning og gode råd gives. 

Vi kårer Ærøs 
sødeste hund og kæledyr 

kl. 11.00 og der er præmie til vinderne.
Alle udstillere modtager

 en lille goodiebag.
Tilmelding af hund og kæledyr er 

nødvendig, send mail til jjg@dlg.dk
Tilmelding senest 31. maj 2022

Der vil være 
ekstra gode 

fødselsdagstilbud 
at finde

 i butikken.

Vi serverer gratis kaffe 
og fødselsdagskage.
Øl/vand kan købes 

– overskud doneres til 
Dyrenes Beskyttelse.

NYT • NYT • NYT • NYT
GUDSGAVE DÆKCENTER
Tilbyder salg af dæk og fælge incl. montering 

til billige priser
POLERING SAMT LAKFORSEJLING AF DIN BIL

Ring og få et uforpligtende tilbud på

Tlf. 23 44 99 50
Træffes i tidsrummet:

Mandag-onsdag ........................... kl. 15.00-19.00 
Fredag ............................................kl. 13.00-19.00
Lørdag ............................................kl. 10.00-17.00

RE/UPCYCLING 
Tre måneder med kunst i Søby
Siden 2010 har Kunsthøjsko-
len på Ærø stået bag sommer-
udstilling i Søby med værker 
skabt af årsholdets kursister. 
Hver gang med værker sat op 
udendørs rundt i Søby og i 
dialog med årets tema for ud-
stillingen. I lige kalenderår 
inviteres også professionelle 
kunstnere og kunstakade-
mistuderende til at deltage i 
biennalen SommerSkulptur-
Søby. 
 Den 1. juni i år åbner Re/
Upcycling, den 7. biennale i 
rækken af SommerSkulptur-
Søby, med godt 40 værker ud-
stillet rundt om på havne- 
området, på stranden og oppe 
i byen. 
 Som der er tradition for, 
kan udstillingen ses frem til 
den 1. september. Herefter 
tages alle værkerne ned, og 
Søby vil igen vil ligne sig selv. 
Frem til næste sommer, hvor 
en ny sommerudstilling vil 
indtage byen og til den tid 
udelukkende med kursister 
fra Kunsthøjskolen på Ærø.
 De offentlige og udendørs 
sommerudstillinger er altid 
gratis, og i år er værkerne 

skabt af 18 professionelle bil-
ledkunstnere, fem kunstaka-
demistuderende samt 21 
højskolekursister fra årskur-
set 2021/22. I alt 44 deltagere.
 Sædvanligvis skabes vær-
kerne på sommerudstillin-
gerne først og fremmest i et 
samspil mellem lokalitet og 
kunstner. 
 Denne gang er en tredje 
vinkel tilføjet, for i år har det 
været et krav at værkerne 
udelukkende skabes af gen-
brugsmateriale erhvervet på 
Ærø. Helt ned til søm og 
skruer. Derfor bliver alle 
værkerne på SommerSkulp-
turSøby også skabt på Ærø i 
løbet af maj måned – mens 
alle bor og arbejder side om 
side på Kunsthøjskolen på 
Ærø. 
 Uden flinke fonde – intet 
kunstprojekt af et omfang 
som årets SommerSkulptur-
Søby. Fonde og kommunens 
støtte er altafgørende for, at 
et projekt af denne størrelse 
overhovedet kan finde sted.
 Re/Upcycling er generøst 
støttet af Statens Kunstfond, 
Ny Carlsberg Fondet, Lou-
is-Hansen Fonden, Nordea 
Fonden, Ærø Kommune samt 
Kunsthøjskolen på Ærø
 Udstillingen åbner onsdag 
d. 1. juni kl. 14.00 på Søby Havn 
ved turistkontoret med taler af  
Chris Hammeken, 
Turist-  & erhvervsdirektør, 
Rune Schmidt, daglig leder af 
Ærø Energi- og Miljøkontor.

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36

KAFFE, KAGE KAFFE, KAGE 
OG KUNST!OG KUNST!

Kære gæsterKære gæster
Vi  åbner caféen Vi  åbner caféen 

Kristi Himmelfarts-weekenden Kristi Himmelfarts-weekenden 
Torsdag-Lørdag samtTorsdag-Lørdag samt

Pinsedag og 2. pinsedag Pinsedag og 2. pinsedag 
kl. 14.00 – 18.00kl. 14.00 – 18.00  

Vi glæder os til at se jer Vi glæder os til at se jer 
TRANDERUPGADE 51TRANDERUPGADE 51
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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

 

 

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2022

Den Lille Gule

Den Lille Gule i firmabilen
Er du annoncør, og skal bruge ekstra eksemplarer til
firmabilerne eller kontoret, kan de afhentes gratis hos

Møllevejen 33 A
5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53 
info@aeroeugeavis.dk

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

Guld for enden af 
regnbuen

En smuk regnbue hvor der måske - måske ikke - står en 
spand med guld for enden. Foto: Kehlet

Man kan ikke lade være med 
at undre sig, når en pragtfuld 
regnbue farver himlen i alle 
regnbuens farver. En beskri-
velse som jo også er en ta-
lemåde, som vi bruger i alle 
mulige andre sammenhæn-
ge. Hele farvespektret er 
faktisk repræsenteret med 
rød yderst og violet inderst, 
og regnbuerne har gennem 
tiderne givet masser af næ-
ring til menneskets fantasi. 
Det er eksempelvis almin-
delig folketro, eller også har 
vi læst det i Anders And, at 
en spand guld er skjult, der 
hvor regnbuen ender på jor-
den. Og hvem har ikke som 
barn forsøgt at finde frem 
til stederne, hvor regnbuen 
begynder eller ender. Der 
kunne jo være noget om 
guld-snakken.
 I den græske mytolo-
gi er Iris regnbuegudinde 
og formidler mellem Zeus 
og Jorden, og i kirkekun-
sten forekommer regnbuen 
blandt andet i forbindelse 
med Kristus i egenskab af 
verdensdommer.

En videnskabelig 
forklaring
Videnskaben har naturlig-
vis en god forklaring på, 
hvad en regnbue er. Den-
ne lysende flerfarvede bue 
dannes ved lysets brydning 
i vanddråber. En sommer-
dag med byger og solskin 
er ofte lig med flotte regn-
buer. De klareste regnbuer 
kommer fra store dråber 
i regn- og tordenbyger, 
mens buerne på små regn-
dråber i tåge som regel kun 
er svagt farvede eller hvi-
de. Regnbuer optræder i 
øvrigt rigtig mange steder. 
 Man kan også forsøge 
at lave sin egen regnbue. 
En dag med klart solskin 
stiller du dig med solen i 
ryggen med en haveslange 
i hånden. Lad vandet løbe 
og pres tommelfingeren 
hårdt mod mundingen af 
haveslangen, så der dannes 
mange små vanddråber i 
en større vifte. Nu er der 
gode chancer for, at du ser 
en hjemmelavet regnbue 
foran dig.

INFORMATION 
om åbningstider på 
Genbrugsstationen 

I perioden 1. juni – 31. august, er der søndags-
åbent på Genbrugsstationen fra klokken 10-14.
Bemærk: Søndag d. 5. juni er Pinsedag og Gen-
brugsstationen er lukket. 

Med venlig hilsen
Ærø Forsyning A/S

Industrivej 6 • 5960 Marstal •Tlf. 63 52 63 63

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
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Vi er uenige 
om meget, 

men vi er enige 
om et JA

Det er ingen hemmelighed, at der er meget, 
der skiller os politisk. Også i forhold til EU. 
Men vi er alle enige om, at der er behov for et 
trygt Europa i en verden, der er blevet mere 
uforudsigelig og usikker. Derfor mener vi, at 
Danmark bør være en del af Europas samarbejde 
om sikkerhed og forsvar. Og derfor anbefaler 
vi danskerne at stemme ja til at afska� e 
EU-forsvarsforbeholdet. 

Verdenssituationen er grundlæggende forandret 
efter Ruslands angreb på Ukraine. Der er igen krig 
i Europa. Danmark har et tæt forhold til USA, der 
er vores vigtigste allierede og Europas tætteste 
samarbejdspartner. Men vi kan ikke overlade 
Danmarks sikkerhed til USA alene. 

Ligesom at vi ikke kan forvente, at USA altid vil 
tage det fulde ansvar for Europas sikkerhed. Her 
har vi brug for fl ere stærke samarbejder. Derfor 
mener vi, at Danmark skal tage et større ansvar for 
vores egen og Europas sikkerhed sammen med de 
lande, vi deler værdier og nærområde med. 
Derfor mener vi, at Danmark skal være medlem af 
forsvarssamarbejdet i både NATO og i EU.

I dag er Danmark det eneste land i Europa med 
et forsvarsforbehold. Vi mener ikke, at vi skal have 
et forbehold, når det handler om vores tryghed og 
sikkerhed. Dét, at vi nu står sammen – på tværs 
af partiskel og store uenigheder – bunder i et 
reelt ønske om at sikre Danmarks sikkerhed og 
tryghed bedst muligt.  

Vi anbefaler, at du stemmer JA den 1. juni
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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!  

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

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

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

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.
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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

   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

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

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

INFORMATION 
vedrørende afhentning

af affald 
i uge 23, d. 7. juni – 10. juni 2022.

Der kan forekomme forsinkelse på afhentning af 
dit affald i denne uge.
Lad din beholder stå fremme til den er blevet tømt.
 

Med venlig hilsen
Ærø Forsyning A/S

Industrivej 6 • 5960 Marstal •Tlf. 63 52 63 63

NYE GARDEROBE-
SKABE? - kig ind til BOLIGHUSET SØBY

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

Del haven op i flere rum

Et smukt træhegn kan inddele haven i flere rum og samti-
dig give læ og skabe hygge. Foto: Kehlet

Det er spændende at ind-
dele den store have i flere 
rum, og med markedets 
store udvalg af hegn er der 
masser af interessante mu-
ligheder. 
 En ekstra terrasse helt 
nede for enden af græsplæ-
nen, et stort rum til køk-
kenhaven og et lille værel-
se til komposten.
 Afgrænsningerne kan 
ske med buske og hække, 
men der er også alle mulig-
heder for at grænse af med 
det kæmpestore udvalg af 
præfabrikerede hegn eller 
hjemmelavede hegnsløs-
ninger.
 Det kan være en for-
del at finde en fællesnæv-
ner for havens hegn. Det 
kommer nemt til at virke 
lidt rodet, hvis hegnet, der 
adskiller køkkenhave og 
græsplæne, er af én type, 
og hegnet omkring den 
ekstra terrasse en anden. 
I kan skabe jeres person-

lige hegn ved at udnytte 
de mange muligheder for 
buede og flettede toppe 
på de præfabrikerede træ-
hegn. Eller man kan vælge 
at gøre afgrænsningerne 
så neutrale som mulige og 
investere i hegn med så få 
finesser på som muligt.
 Hegnet er perfekt som 
ikke blot rumdeler men 
også som skaber af læ. Det 
er en fordel, at køkkenha-
ven ligger i læ, og her er det 
måske bare få meter hegn 
ud mod eventuelt åbne 
arealer, der mangler, for at 
skabe den optimale læ for 
væksterne.
 Hegnsløsningerne er 
virkelig mange, og en tur 
i havecentret eller bygge-
markedet giver masser af 
inspiration, inden I væl-
ger, om det skal være de 
trykimprægnerede hegn, 
flettede pilehegn eller helt 
andre løsninger, der skal 
skabe rum i jeres have.

»The unbearable 
weight of massive 
talent« i Andelen

Fra torsdag den  26 maj viser 
Andelen den amerikanske 
film: The unbearable weight 
of massive talent. 
 Filmen har ingen dansk 
titel, uvist om det er fordi di-
stributøren ikke kan finde ud 
af at oversætte den eller de 
ikke fanger dens mange un-
derliggende betydninger. 
Herudover hjælper det, hvis 
man er rigtig glad for Nicolas 
Cage, men så skulle der også 
være lagt op til et brag af en 
morsom komedie.

 Filmen beskrives som en 
komedie og en action film på 
samme tid. Filmen handler 
om personen Nick Cage, spil-
letaf Nicolas Cage, der er 
kreativt udfordret og øko-no-
misk på røven. Han tvinges til 
at acceptere et noget anderle-
des jobtilbud, hvor han til 
gengæld kan tjene 1 million 
dollars. 
 Han skal deltage i en farlig 
superfans fødselsdag, men alt 
tager en uventet drejning, da 
han bliver kontaktet af 
CIA-agenten, Vivan.
 Nick Cage bliver nu tvun-
get til at leve op til sin egen 
legende, og bringe sine mest 
ikoniske karakterer fra det 
store lærred til live. Med en 
karriere bygget til netop 
dette øjeblik, må den bane-
brydende prisvindende skue-
spiller påtage sig sit livs rolle: 
Nicolas Cage.
 Filmen er instrueret af 
Tom Gormican og blandt de 
medvirkende er Nicolas 
Cage, Pedro Pascal, Tiffany 
Haddish, Neil Patrick Harris, 
Ike Barinholtz.

Filmen varer 1 time 45 min og 
er tilladt for alle over 11 år.

Fisk skal da grilles
Det er ikke kun kyllingelår 
og oksekød, der bliver til ver-
dens lækreste spise på grillen. 
Mange slags fisk kan også 
grilles - enten ved at lægge 
hele fisken eller fiskestykker 
på risten eller ved at grille fi-
sken i folie. En fed fisk som 
makrel eller ørred kan grilles 
direkte på risten, mens mere 
magre fisk bedst grilles i dob-
beltrist, som holder sammen 
på kødet. Når man kommer 
en hel fisk på grillen, kan den 

forinden fyldes med hakket 
grønt som persille eller dild. 
Husk at pensle fisken, inden 
den kommer på grillen, for 
ellers hænger den nemt fast 
i risten.
 Man opnår altid et godt 
resultat, hvis fisken grilles i 
alufolie. Her er det lækkert at 
fylde fisken med for eksem-
pel hakket løg og/eller hak-
ket porre eller andre smags-
givende grøntsager og/eller 
krydderurter.
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 RED OP 

TIL EN DU KENDER 

Har du plads i gæsteværelset 
til et ungt menneske, der gerne vil bruge sommeren

 på et sommerjob på Ærø?
Dit barnebarn, din niece, dine venners søn

eller måske naboens grandfætter?

Inviter dem til at bo hos dig,
mens de giver det ærøske erhvervsliv en hånd sommeren over.

Så har du også en katte-passer og en blomster-vander,
hvis du selv skal på ferie.

Fortæl de unge om de mange jobmuligheder på
visitaeroe.dk/sommerjob

Ærø har brug for hjælp
fra en masse unge mennesker henover sommeren

- og du har måske en seng de kan sove i?
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†
Vor kære bror, svoger og onkel

Carlo Lorenzen
er stille sovet ind,

Bregninge, den 17. maj 2022.

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Anna og Roald
Ketty og Børge

Bisættelsen foregår fra Bregninge Kirke
lørdag den 28. maj kl. 12.30.

Min kære mand og ven

Hans Christian Pedersen
er stille sovet ind,

Bregninge den 19. maj 2022
»Gemt i mit hjerte« 

Janne

Bisættelsen foregår fra Ærøskøbing Kirke
lørdag den 28. maj kl. 10.30.

†
Vor kære bror, svoger og morbror

Hans Christian Pedersen
Pilebækkens Cykler

er stille sovet ind i sit hjem, den 19. maj 2022.

Hanne og Helge
Henrik og Lars
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Taksigelser

Automobiler

Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

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

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

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

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vores far 

Thorkild Kristensens bisættelse fra Marstal Kirke.
Tak for alle de smukke blomster, 

kranse og trøstende ord.
Lene og Morten

Tusind tak
for opmærksomheden til 
min konfirmation. Jeg hav-
de en dejlig dag.

Kærlig hilsen
Magnus Holm Pelle

Der sendes en

stor tak
til alle der har givet mig 
gaver og opmærksomhed 
samt hjælp til min konfir-
mation lørdag den 21. maj.

Jim Flindt Andersen
Kirkevejen 61A

Hjertelig tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation. Jeg hav-
de en fantastisk dag.

Mathias Worm Knudsen

Tusind tak
for alle de varme hilsner, 
søde kort og flotte gaver 
jeg har fået til min konfir-
mation. Og tusind tak til 
alle der var med til at give 
mig en fantastisk dag.

Med venlig hilsen 
Sirius Gordon Thomas

Tusind tak
for den store opmærksom-
hed ved min fødselsdag. 
Det blev en dejlig dag.

Mange hilsner
Poul

Vesterbro

Tusind tak
for al opmærksomhed ved 
min fødselsdag. Jeg havde 
en dejlig dag.

Venlig hilsen
Niels-Ove

Mine forældres og min

hjerteligste tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation. 
Jeg havde en fantastisk 
dag.

Kærlig hilsen
Maja Kildegård Boye

70 år
I anledning af min 70 
års fødselsdag vil det 

glæde mig at 
se familie og venner 

til et par timers hygge 
onsdag den 1. juni 

kl. 16.00
på Ommel Kro
PETER PELLE

l SELV EN LILLE ANNONCE HAR SIN VIRKNING I ÆRØ UGEAVIS l
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En køkkenhave til børnene

Lad ungerne være med, når køkkenhaven skal etableres 
og passes.  Foto: Ingimage.com

Mange børn elsker at hjælpe 
de voksne med havearbejdet, 
og børnene skal naturligvis 
også have deres egen have, 
så de får et naturligt forhold 
til det, som kommer op af 
jorden.
 Gulerødder er født i en 
plastikpose, og kartoflerne 
henne fra supermarkedet er 
nok plukket fra kartoffel-
træer… Ja, hvad andet kan 
barnet tænke, hvis det ikke 
har prøvet at få jord under 
neglene og har fået forståel-
sen for, hvorfra alle de gode 
sager i grøntafdelingen kom-
mer.
 I kan på bedste pædago-
giske vis lade børnene hente 
deres egne erfaringer hjem-
me i deres egen køkkenhave. 
Mange børn vil virkelig nyde 
at gå i haven sammen med de 
voksne, og jeres børnehave 
behøver såmænd bare være 
et par kvadratmeter eller 
tre stor. Her viser I børnene, 
hvordan man sår og passer 
radiser, gulerødder og andre 
nemme afgrøder. Så også et 
par solsikkefrø. Det vil vir-

kelig skabe undren og be-
gejstring hos ungerne at se, 
hvordan et lille frø i løbet af 
sommeren bliver til en stor 
og flot solsikke.
 Havearbejde fordrer de 
rigtige haveredskaber, og 
dem finder I i plantecentre 
og byggemarkeder, hvor 
man naturligvis også har ha-
veredskaber i børnestørrel-
se. Hakke, rive, skovl, spade, 
trillebør, havehandsker. Så 
er de små virkelig klædt på 
til at yde og nyde en dejlig 
indsats i haven.

Har I ikke en egentlig have, 
kan børnene naturligvis få 
noget nær den samme ople-
velse, hvis I dyrker blomster, 
krydderurter og grøntsager i 
krukker og kasser på altanen 
eller i gårdhaven.
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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

Loppemarked 
i gården

Fredag den 27. maj 
kl. 11-16

Lørdag den 28. maj 
kl. 10-13

Der sælges bl.a. 
overskydende varer fra 

Kunsthallens butik. 
Kurve, keramik, 

kimonoer, puder... 
og meget andet godt.

Vestergade 41 
i Ærøskøbing
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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

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

Blue Riband Translations - fast.indd   1 28/08/17   10.21

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Vi holder 
LUKKET 

Torsdag den 26. maj 
på grund af åbningen af 
Bangs Mad & Vinbar.

Med venlig hilsen
i2i MEDIA

v/Lars Bang 
Christensen

mail@i2imedia.dk

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

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

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

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

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

LUKKET
FREDAG 

DEN 27. MAJ

Dunkærgade 22, Dunkær

Ærø

Maskiner & VVS A/S
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...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. 29. maj

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Støt øens hold - Entré kr. 25,-

MIF/RSI-
Fjordager IF

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

SØNDAGSØNDAG
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

LØRDAG d. 28. maj:
14.00: Herre serie 4 - Marstal/Rise - Ryslinge BK
SØNDAG d. 29. maj:
11.40: U16 drenge - Marstal IF - Tarup/Paarup IF

...støt vore aktiviteter

Få hjælp af 
mariehønsene
Skadedyrene i haven kan 
bekæmpes uden brug af 
kemikalier. Et gammelt 
husråd og brugt middel 
mod bladlus er at over-
hælde dem med sæbevand, 
ligesom lusene også forsig-
tigt kan spules væk med 
vandslangen. Hvis man 
hører til de tålmodige, kan 
man gå på jagt efter marie-
høns og placere disse på de 
bladlus-befængte planter. 
Mariehønsene er rovdyr 
og æder med største fornø-
jelse bladlus.

Hvis katten ikke 
kommer hjem
Nogle katteejere oplever 
fra tid til anden, at deres 
kat bliver væk i dagevis. 
Det skaber naturligvis be-
kymring, men ofte ophol-
der katten sig et sted i na-
bolaget. Når bekymringen 
for katten tager overhånd, 
må I ud at stemme dør-
klokker og spørge nabo-
erne, om de har set katten. 
Bed dem tjekke udhuse og 
garager. Husk at give dem 
jeres telefonnummer så de 

hurtigt kan kontakte jer, 
hvis de finder katten.

Ja tak til 
hjemmeavlede 
krydderurter
Der er ikke noget så lækkert 
som nyklippet purløg, persil-
le, krusemynte og brøndkar-
se, og det er særdeles tak-
nemmelige vækster at have 
med at gøre i haven.
 Ja, mange dyrker kryd-
derurterne i en kumme på 
altanen eller i altankassen. 
Husk blot på, at der skal 
være et dræn i bunden af 
kassen, så overskydende 
vand kan løbe ud. For vand 
- det skal der til, for kryd-
derurterne vokser lynhur-
tigt, og til det skal der bru-
ges blandt andet væske.
 Fem-seks forskellige slags 
krydderurter dækker de fle-
ste behov i køkkenet, men 
har du plads og lyst til fle-
re, er mulighederne mange. 
Krydderurterne kan sås hele 
sommeren, så der er ingen 
grund til at så for meget af 
gangen. Du kan for eksem-
pel køre et lille system med 
små parceller, der tilsås med 
et par ugers mellemrum. 
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guidOpera opfører: 

VERDI

LA TRAVIATA
lørdag 25. juni kl. 20.00

i HCC Bådeværfts hal, Marstal

 A-billetter kr. 375,- 
 B-billetter kr. 325,-

Billetter kan købes hos: 
Ærøpigen i Marstal

Den Gamle Købmandsgaard i Ærøskøbing 
og via lonefoght@gmail.com

Resterende billetter sælges ved indgangen

Arrangør: Ærøs Operavenner

TEATERVÆRKSTEDET PRÆSENTERER 
 
 

FRIT EFTER ASTRID LINDGRENS KLASSIKER

KULTURLADEN
St. Rise Landevej

4. Juni -22 kl. 12
4. Juni -22 kl. 14
5. Juni -22 kl. 12

Billetbestilling på 
teater@viften.NET

Dørene åbnes 
20 minutter inden

Teaterværkstedet er en del af 

Børn u/18   kr. 25,-
Voksne     kr. 50,-

MIO, MIN MIO

Teaterværkstedet præsenterer 

»MIO, MIN MIO«
- frit efter Astrid Lindgrens klassiker

Forestillingen spilles i Kulturladen, St. Rise Landevej, 
4. juni kl. 12 og kl. 14 samt 5. juni kl. 12. 

Billetter bestilles på mail: teater@viften.NET
Priser: Unge u/18 år kr. 25,- Voksne kr. 50,-

Teaterværkstedet er en del af Viften Ærø - Fritid for børn og unge

SOMMERJOB 
med »gratis motion«

Vi søger en renovationsmedarbejder til indsam-
ling af affald fra private husstande på Ærø. 

Ansættelsen er for perioden juni-august, med 
mulighed for forlængelse. C-kørekort er en for-
del. Stillingen er på 30-37 timer. 

Kontakt Johnny på tlf. 20 43 95 55 for at høre 
nærmere, eller send din ansøgning på 
renovation@storerise.dk

� 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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Lovlig og sikker sejlads
Der er masser af vand i 
Danmark, og for rigtig 
mange bådtyper er der in-
tet krav om førerbevis el-
ler duelighedsbevis.
 Men hvis du vil i Klø-
vedals kølvand og sejle 
verden tyndt i noget, der 
er længere end 15 me-
ter – eller hvis du vil sejle 
speedbåd hurtigere end de 
fleste – så skal du erhver-
ve dig et duelighedsbevis, 
speedbådsbevis  eller tage 
en yachtskipperuddannel-
se. Sidstnævnte kan ifølge 
Søfartsstyrelsen gennem-
føres af 3. grad, der retter 
sig mod sejlads i nordeuro-
pæiske farvande, eller af 
1. grad, der retter sig mod 
sejlads på alle have.
 Men kan du nøjes med 
mindre fart og færre fod, 
så er der faktisk ikke ret 
mange love og regler, der 
forhindrer dig i at sætte 
sejl i egen jolle eller tage et 
smut i kanoen.
 Selv om man ikke bliver 
afkrævet et duelighedsbe-
vis eller på anden vis skal 
demonstrere, at man har 
styr på sagerne som skip-
per på de små fartøjer, så er 
det generelt en rigtig god 
ide at tage sig tiden til at få 
teorien på plads, hvis man 
har tænkt sig at være aktiv 
på vandet i sin fritid. Uan-
set om man surfer, sejler 
kajak eller optimistjolle, så 
er duelighedskurser både 
en interessant og praktisk 

Vil du vil føre et skib og sejle farvandene tynde, bør det 
første step på vejen være at erhverve et duelighedsbevis.  
Foto: Ingimage.com

indføring i sejlads; både 
din egen og alle de andre, 
du deler vandet med. 
 Duelighedsbeviser er i 
høj grad også en måde at 
sikre, at du har sikkerheden 
til søs for øje og at du kan 

begå dig på vandet, og det 
er vigtige kompetencer. 
 Du kan bl.a. tage et due-
lighedsbevis via de danske 
sejlklubber, og du kan fin-
de meget mere informati-
on på dansksejlunion.dk.

Universet er 
svært at rumme
Når man en sen nattetime 
lader blikket vandre hen 
over himlen, så farer tan-
kerne på langfart. Hvad er 
der derude?
 Når vi taler om univer-
set, så er det alt det, der 
findes. Alt lige fra den jord, 
vi står på, til den fjerneste 
stjerne på himlen. Milliar-
der af stjerner - og mange 
flere.
 I universet er der galak-
ser, som er enorme sam-
linger af stjerner. En stor 
galakse kan indeholde fle-
re hundrede milliarder og 
en lille måske nogle hund-
rede tusinde stjerner. Selv 
de små galakser er så store, 
at det tager lyset mange 
tusinde år at krydse dem. 
Det er ret langt, når man 
tænker på, at lysets hastig-
hed er 300.000 kilometer i 
sekundet.
 Den galakse, vi befinder 
os i, er Mælkevejen, og her 
er Solen med sine kred-
sende planeter (heriblandt 
Jorden) kun én ud af flere 
hundrede milliarder lig-
nende stjerner i Mælkeve-
jens galakse. Mælkevejen 
er så stor, at det tager lyset 
100.000 år at krydse den 
fra rand til rand.
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp.indd   1 28/08/17   09.44

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 31. maj
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Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xNAKKEFILETER

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

ÆRØ BILLEDSKOLE AFHOLDER 
SOMMERUDSTILLING
Landbogaardens store sal

Vestergade 54, 5970 Ærøskøbing

ÆRØ BILLEDSKOLE AFHOLDER 
SOMMERUDSTILLING

Landbogaardens store sal 
Vestergade 54, 5970 Ærøskøbing.

Udstillingen er i øvrigt åben:
4. + 5. + 11. + 12. juni kl. 12.00 - 14.00 samt 9. + 10. juni kl. 15.00 - 17.00 

Ærø Billedskole udstiller elevernes arbejde, der er lavet over de sidste 5 måneder. 
Malerier, skulpturer, collager, porcelænsmaling, muleposer, drømmefangere og meget mere

Alle er velkomne!

Ærø Billedskole er en del af

Fernisering fredag d. 3. juni kl. 15.00 til kl. 18.00 
Der serveres snacks og lidt koldt at drikke.

Ærø Billedskole ustiller elevernes arbejde, der er 
lavet over de sidste 5 måneder. Malerier, skulptu-
rer, collager, porcelænsmaling, muleposer, drøm-
mefangere og meget mere.

Fernisering fredag den 3. juni 
kl. 15.00-18.00

Der serveres snacks og lidt koldt at drikke.

Udstillingen er iøvrigt åben: 
4. + 5. + 11. + 12. juni kl. 12.00-14.00 

samt 9. + 10. juni kl. 15.00-17.00.
Alle velkomne

ÆRØ BILLEDSKOLE AFHOLDER 
SOMMERUDSTILLING

Landbogaardens store sal 
Vestergade 54, 5970 Ærøskøbing.

Udstillingen er i øvrigt åben:
4. + 5. + 11. + 12. juni kl. 12.00 - 14.00 samt 9. + 10. juni kl. 15.00 - 17.00 

Ærø Billedskole udstiller elevernes arbejde, der er lavet over de sidste 5 måneder. 
Malerier, skulpturer, collager, porcelænsmaling, muleposer, drømmefangere og meget mere

Alle er velkomne!

Ærø Billedskole er en del af

Fernisering fredag d. 3. juni kl. 15.00 til kl. 18.00 
Der serveres snacks og lidt koldt at drikke.

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:

105 min.
TILLADT over 11 år

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

hvad der sker på Andelen.

87 min.
TILLADT over 15 år

NÆSTE UGE:
Den 2., 3., 4., 5. 

7. og 8. juni kl. 19.30 samt 
søndag den 5. juni 

kl. 15.00:

B
Y
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O

B
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A

R
T

RE/UPCYCLING

SOMMER 
SKULPTUR 
SØBY2022 
1. JUNI – 1. SEPTEMBER

KUNST 
HØJSKOLEN 
PÅ ÆRØ 
www.kunstærø.dk

OPLEV KUNST I SØBY 
1. JUNI – 1. SEPTEMBER 

 
SKABT AF 44 KUNSTNERE, KUNSTSTUDERENDE  

OG ÅRETS KURSISTER FRA KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ 
 

UDSTILLINGEN ER OFFENTLIG OG GRATIS. LIGESOM BUSSEN 
 – OG DEN FOLDER DU KAN HENTE PÅ TURISTKONTORET I SØBY 

 
FERNISERING ONSDAG DEN 1. JUNI 

KLOKKEN 14:00 PÅ SØBY HAVN 
 

TALERE: 
CHRIS HAMMEKEN, TURIST- & ERHVERVSDIREKTØR 

 
RUNE SCHMIDT, DAGLIG LEDER AF  
ÆRØ ENERGI- OG MILJØKONTOR

Klokkekoncert fra Marstal Kirketårn
torsdag den 26. maj kl. 12.00

efter konfirmationen.

Kirkegårdsvandring ved Marstal Kirke
fredag den 27. maj kl. 19.30
med Karsten Hermansen

Søens sange, koncert i Marstal Kirke
fredag den 27. maj kl.21.00

Gudstjenester med altergang den 29. maj
Marstal Kirke kl. 10.00 v/ Rikke Dupont

med efterfølgende kirkekaffe/te
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 

v/ Brian Dan Christensen
Søby Kirke kl. 16.00 v/ Brian Dan Christensen

Medlemsmøde i Ærøskøbing Kirke 
tirsdag den 31. maj kl. 19.00

Orientering omkring aktiviteter og økonomi,
derefter underholdning og lidt godt til ganen.

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Ella Ehrenreich 
udstiller igen på Ærø
Fra d. 4. juni til og med 
den 10. juni i Havehuset 
ved Torvet, Ærøskøbing.
Åbent hver dag 
kl. 10.00-16.00.
Ella Ehrenreich: 
Malerier
Åse Frichke Bager: 
Malede sten
Kontakt mig på tlf. 28 45 05 35 eller ella@ellasgalleri.dk

Marstal
              Sejlklub

FÆLLES PINSETUR 
TIL RUDKØBING

Lørdag den 4. juni
Årets pinsetur går til Rudkøbing. 
Vi mødes til kaffebord lørdag eftermiddag. Planen 
er, at grille sammen lørdag og søndag aften. Sejl-
klubben medbringer kul. Prisen bliver kr. 50,- pr. 
båd, som vil inkludere kage lørdag og søndag.
Der kan evt. aftales fælles gåtur ud og se noget.
Hvis det bliver dårligt vejr, har vi fået lov til at 
bruge klubhuset herovre.
Tilmelding til Anna og Evan mobil 29 35 44 04.
Betaling og tilmelding senest den 30. maj. 
Tilmelding er først gyldig når der er betalt.
Anna og Evan mobilepay 29 35 44 04.

PS. Der må gerne bages kager.
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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

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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STARK Ærø
Industrivej 5 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

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

SAMMEN BYGGER 
VI PROFESSIONELT 

PÅ ÆRØ.
STARK JS Ærø søger handelselev til 

forretningen med speciale i værktøj.

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning, 
CV samt uddannelsesbevis/seneste adgangsgivende karakterer her:

Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender 
din ansøgning, jo bedre er dine muligheder. 

Primære arbejdsopgaver:
Kundebetjening af forretningens kunder.

Forberede og afholde salgsfremmende aktiviteter.
Kundekontakt via telefon.

Opfyldning og trimning af varer, så butikken fremstår flot og præsentabel.
Deltage ved leverandørmøder ift. nyt sortiment og produktkendskab.

82
37

6


