
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 1. juni - Nr. 22 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

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.

DELIKATESSEN

Hamburgerryg 
med kartofler, sovs, 
asparges og dampede 
ærter.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 8/6 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

Leif Larsen Marine A/S   •   Håndværkervænget 6   •   5700 Svendborg   •   Tlf. 6222 8911   •   www.leiflarsenmarine.dk

DANMARKS STØRSTE YAMAHA MARINE FORHANDLER 
MED KÆMPE UDVALG I NYE OG BRUGTE PÅHÆNGSMOTORER.

Jeanneau Merry Fisher 605 med 
Yamaha F80DETL 
 Tilbud fra 263.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 695 med 
Yamaha F115BETL

Tilbud fra 328.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 795 med 
Yamaha F150DETX

Tilbud fra 416.000 kr.

Campion 530 Chase med Yamaha 
F115BETL 

Tilbud 299.000 kr.

Crescent 535 Classic med Yamaha  
F40FETL og Garmin GPS  

Tilbud 158.000 kr.

Crescent 465 Trader med 
Yamaha F25GETL

Tilbud 89.000 kr.

Brig F380T med 
Yamaha F25GETL

Tilbud 89.000 kr.

Yamarin 56BR med Yamaha 
F100FETL og garmin GPS
 Tilbud 248.000 kr.

Yamarin 63BR med Yamaha 
F100FETX og Garmin GPS

Tilbud 289.000 kr.

Yamarin 61CC med Yamaha 
F100FETX, Garmin 721XS

Tilbud 259.000 kr.

Jeanneau 895 Merry Fisher med 
Yamaha F300BETU og stor 
udstyrspakke. SPAR KR. 200.000 
 Super tilbud 875.000 kr.

Brig E480 Eagle med 
Yamaha F100FETL 

Tilbud 210.000 kr.

Yamarin 63DC med Yamaha 
F100FETX, Garmin 721xs

Tilbud 319.000 kr.

Campion Explorer 632SC med 
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 425.000 kr.

Campion Explorer 542SC med 
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 279.000 kr.

Pioner Multi III med 
Yamaha F40FETL

Tilbud 149.900 kr.

KOM OG OPLEV VORES NYE UDSTILLINGSHAL 
Fyldt med nye og gode brugte både. 

Vi er nemme at handle med og leverer over hele Danmark.

FORÅRS- 
FRISTELSER! 
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Vi er nemme at handle med 

og leverer over hele Danmark

ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV ENERGI
Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer 
vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så 
det netop passer til dit behov.
Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm.

OLIEFYRSSERVICE
Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. 
Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med 
på vores liste med årlige faste besøg.

Vi udfører alt i: 
• Jordvarme
• Solvarme
• Varmepumpe
• Luft til vand
• Stokeranlæg
• Brændefyr
•  Tilslutning af  

brændeovne
• Reparation af oliefyr
•  Salg af oliefyr fra  

Elektro-Energy

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

3 Alternativ Energi-Ærø Maskiner-3 sp

Autorisationsnummer ved Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

HAVNEBAZAREN
Havnevejen 13 i Søby

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

LARS - tlf. 20 27 55 53

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

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

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26
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2  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 1. JUNI 2022

ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Sagsbehandler søges til 
Job- og Voksencenter
Vi er i gang med en udvikling for Ærøs voksenom-
råde, hvor vi har fokus på inddragelse og samar-
bejde med borgeren. Derfor søger vi nu en sagsbe-
handler, der kan arbejde efter Servicelovens 
bestemmelser. Stillingen er fuld tid og fastansæt-
telse.

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. juni 2022.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 22. juni 
2022

JOB- OG VOKSENCENTER

Børnehuset Mopælappen 
søger to medarbejdere til 
tidsbegrænsede stillinger
Vikar til en 30 timers stilling, fortrinsvis placeret i 
børnehavedelen. Stillingen er tidsbegrænset 1 år 
fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Medarbejderstilling på 25 timer til hele huset. Stil-
lingen er tidbegrænset frem til 31. december 2022.

Tiltrædelse for begge stillinger er 1. august 2022 
eller snarest derefter. 
Ansøgningsfrist: Søndag den 12. juni 2022.

MOPÆLAPPEN

Marstal Skole søger ny lærer 
pr. 1. august 2022
Vi søger en lærer, som kan undervise i vores res-
sourceklasse. En mindre klasse for elever med 
særlige behov. 

Flere fag kan komme i spil i ressourceklassen, men 
da du også vil få en matematikklasse i indskolin-
gen, ser vi gerne at du har erfaring med matema-
tikfaget.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 14. juni kl. 09.00.

BØRN OG UNGE

Tværsektoriel 
patientkoordinator
En ny og spændende projekt stilling som tværsek-
toriel patientkoordinator mellem Ærø Sygehus, 
Ærø Kommune og de praktiserende læger er ledig 

til besættelse pr. 1. september 2022 eller efter afta-
le.

Stillingen er en 3 årig projektstilling fra 1. septem-
ber 2022 til 31. august 2025. Stillingen er på 37 
timer pr. uge og kan eventuelt deles i 2 og kombi-
neres med klinisk arbejde på Ærø Sygehus og Ærø 
Kommune.

Almen praksis, Ærø Sygehus og Ærø Kommune 
ønsker at sætte fokus på de komplekse patienter/ 
borgere og skabe gode sammenhængende forløb 
for borgere/ patienter samt deres pårørende på 
Ærø. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. juni 2022.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

ÆLDRE OG SUNDHED

Se de fulde stillingsopslag på www.aeroekommu-
ne.dk under »Job i Kommunen«.

OBS! OBS! OBS!
Vi nærmer os ferietid og der må forventes øget 
ekspeditionstid på samtlige områder i Borgerser-
vice til og med uge 37.

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

BORGERSERVICE

Ærø Kommune inviterer 
til velkomstmøde 
for nye tilflyttere
Du vil som ny borger på Ærø modtage en indbydel-
se til mødet. Kom og hør om din ø, hils på borgme-
steren, stil spørgsmål til bosætningsmedarbejder-
ne, Turist og erhvervschefen, få en snak med 
repræsentanter fra øens foreningsliv og mød andre 
nye tilflyttere. 

Ærø Rådhus torsdag den 16. juni 2022 
kl.16.00-17.30.

Tilmelding hurtigst muligt på tlf.63 52 50 00 eller på 
mail kpo@aeroekommune.dk

For yderligere information se Ærø Kommunes 
bosætningshjemmeside flyttilærø.dk 

BORGMESTER
Peter Hansted

Produkt til velkomstkufferten
Har I et godt produkt til velkomstkufferten til 
nye tilflyttere?

Ved velkomstmøderne uddeles en velkomstkuffert 
til hver husstand. Har jeres virksomhed eller for-
ening mulighed for at bidrage til kuffertens indhold 
med små Ærø-produkter, rabatkupon eller lignen-
de, der på en gang reklamerer for din virksomhed/
forening, og samtidig giver tilflytterne nogle goder, 
så skal I være så velkomne. 
Kontakt os på mail flyttilaeroe@aeroekommune.dk  
Er der brug for yderligere oplysninger, så ring til os 
på 6352 5003/ 6352 5063.

BOSÆTNINGSTEAMET

Pullerter skal mindske 
sommertrafikken 
i Ærøskøbing bymidte
Fra lørdag den 25. juni 2022 kræver det en særlig 
tilladelse at køre ind i centrum af Ærøkøbing. Nye 
pullerter i Ærøskøbing skal i perioden fra den 25. 
juni til den 31. august 2022 mellem kl. 10-23 for-
hindre den øgede sommertrafik i bymidten. De fem 
nye pullerter bliver i løbet af maj og juni etableret i 
Vestergade ved havnen, Vestergade ved Vester-
bro, Sluttergyden, Østergade og Brogade. 

Har du adresse, et gyldigt handicapkort, ejer en 
ejendom eller driver du erhverv, hvor du har brug 
for at kunne køre ind i området, kan du søge om en 
kørselstilladelse på kommunens hjemmeside. Kør-
selstilladelsen giver dig adgang til systemet, der 
administrerer pullerterne. 

Læs mere om pullerterne og ansøg om kørselstilladelse 
på kommunens hjemmeside under »Park og Vej«.

PARK OG VEJ

Tilbudsindhentning 
vedr. kontor- og skoleartikler
Ærø Kommune ønsker at modtage tilbud på kon-
tor- og skoleartikler. 

Tilbud skal være modtaget af Ærø Kommune 
senest fredag den 24. juni 2021 kl. 12.00. Tilbud 
bedes sendt til Trine Mortensen på e-mail tmo@
aeroekommune.dk. Anmodning om uddybende 
materiale, kan ligeledes stilles via e-mail til Trine 
Mortensen.

LØN OG ØKONOMI

Gudstjenester
Lørdag den 4. juni

Pinselørdag
Marstal  Kirke kl. 10.00
 Dupont
 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 5. juni
Pinsedag

Ommel Kirke kl. 9.00
 Dupont
Marstal Kirke kl. 11.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 9.00
 Kvist
Tranderup Kirke kl. 11.00
 Vandrup
Søby Kirke kl. 9.00
 Christensen
Bregninge Kirke kl. 11.00
 Christensen

Mandag den 6. juni
2. Pinsedag

Rise Præstegårdshave
kl. 14.00
  Fælles udendørsgudstje-

neste ved alle præster

Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Fælles-
gudstjeneste 
i Rise 
Præstegårdshave
2. pinsedag holdes der fælles-
gudstjeneste, hvor alle øens 
præster står for gudstjene-
sten.
 Der bliver altergang, hvor 
vi går op og får brød, der dyp-
pes i vinen.
 Kom og få en anderledes 
oplevelse i fællesskab med 
mange andre.
 Lokalafdelingerne sørger 
for, at der er mulighed for en 
kop kaffe/ te med hjemme-
bag til, så man kan få en god 

snak, med de øvrige delta-
gere. Kom glad til denne dag.

Sommerudstilling
Ærø Billedskole er en del af 
Viften Ærø (Fritid for børn 
og unge) afholder sommer-
udstilling i Landbogårdens 
store sal i Ærøskøbing med 
fernisering fredag den 3. juni 
kl. 15.00-18.00. Der serveres 
snacks samt lidt koldt at 
drikke. Selve udstillingen er 
åben den 4., 5. samt 11. og 12. 
juni kl. 12.00-14.00 og den 9. 
og 10. juni kl. 15.00-17.00 
hvor alle er velkomne.

Klokkekoncert
Pinsedag er der gudstjeneste i 
Marstal Kirke kl. 11.00, hvor 
sognepræst Rikke Dupont 
prædiker. Pinsens centrale 
budskab handler om Hellig-
ånden, der breder sig blandt 
Jesu disciple og fortsætter vi-

dere ud i verden. Efter guds-
tjenesten spreder klok- 
kespillets toner sig ud over 
byen og sætter forhåbentlig 
beboerne lidt i pinsestem-
ning, når »I al sin glans nu 
stråler solen« klinger ud over 
byens tage. Koncerten varer 
en lille halv time og spilles af 
kirkens klokkenist.

General-
forsamling
Søndag d. 5. juni
 Kleven Havn kl. 13.00:
 Kleven Flagforening

Land og Fritid 
fylder 20 år
Det fejrer de lørdag den 4. 
juni fra kl. 9.00-12.00 med dy-
renes dag. Dig og din hund 
samt andre kæledyr dog ikke 
fugle/fjerkræ inviteres til hyg-
geligt samvær hos Land og 

Fritid Ærø, St. Rise Landevej 
22. Pia Christensen fra Ærø 
Hundeklub gæster pladsen 
fra kl. 9.00-11.00 hvor hun 
fortæller om hundetræning 
og giver gode råd.
 Ærøs sødeste hund og kæ-
ledyr kåres kl. 11.00 og der er 
præmie til vinderne, alle ud-
stillere modtager en lille goo-
diebag. Der er tilmelding af 
hund/kæledyr på mail jjg@
dlg.dk.
 Der serveres gratis kaffe og 
fødselsdagskage, øl/vand kan 
købes - bemærk overskud do-
neres til Dyrenes Beskyttelse. 
I butikken vil man finde eks-
tra gode fødselsdagstilbud 
denne dag.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

April 2022 var 
lidt koldere en 
normalen
April 2022 endte med en 
middeltemperatur på 6,6° 
C på landsplan, hvilket er 
0,6° C under normalen på 
7,2° C beregnet for perio-
den 1991-2020. 
 Månedens højeste tem-
peratur på 19,0° C blev 
målt ved Isenvad i Midt-
jylland den 19. Månedens 
laveste temperatur på -8,0° 
C blev målt ved Karup den 
2. april. 
 I gennemsnit ud over 
landet faldt der 35,3 milli-
meter nedbør i april. Det 
er 3,2 millimeter eller 8% 
under normalen på 38,5 
millimeter for 1991-2020. 
(Kilde: dmi.dk)
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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

Klædeskabet Ærø fejrer
10 ÅRS FØDSELSDAG
SHOP AMOK

KØB 3 DELE
 og få den billigste gratis
Gælder lørdag den 4. juni 

fra kl. 10.00-14.00
Gælder ikke gavekort og Gosh

Klædeskabet
Tlf. 62 52 27 84

Dametøj · Børnetøj

Kirkestræde 16 · 5960 Marstal 

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

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

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

NY
KOMMODE?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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»Intet« i Andelen

B
Y

 R
O

B
IN

 H
A

R
T

Fra torsdag den 2. juni viser 
Andelen det danske ung- 
domsdrama: »Intet«. Filmen 
handler om en gruppe unge i 
starten af 8. klasse. En dag 
konstaterer en af eleverne, 
Pierre Anthon, at tilværelsen 
er meningsløs og flytter op i 
et træ. Der opstår en ek-
si-stentiel krise blandt hans 
klassekammerater, hvor flere 
får deprimerende tanker. De 
beslutter sig for at samle 
deres mest værdifulde ejen-
dele, for at kunne vise Pierre 
Anthon, at han tager fejl. 
Hvad der starter som uskyl-
dige fysiske genstande 
ud-vikler sig til langt mere 
foruroligende ting, da ele-
ver-ne begynder at vælge for 
hinanden. Og deres offer bli-
ver langt større, for at under-
søge, hvad der skaber mening 
i livet. 
 Filmen er instrueret af 
Trine Piil og Seamus McNally 
og blandt de medvirkende er 
Vivelill Søgaard Holm, Ha-

rald Kaiser Hermann, Maya 
Gonzalez og Peter Gantzler.
 Filmen varer 1 time 27 min 
og den er tilladt for alle over 
15 år.

Pinsefrokost 
i det grønne
Pinsen er et herligt tidspunkt 
på året, og i år falder pinse-
dag så sent som den 5. juni 
og derfor sammen med 
Grundlovsdag og fars dag. 
Tilsammen giver det rigelig 
lejlighed til at afholde en 
traditionel pinsefrokost i det 
grønne i en nylig udsprunget 
bøgeskov med et voldsomt 
syngende fuglekor som ku-
lisse.
 Skal pinsen også bruges til 
at se pinsesolen danse ved 
solopgang skal man være på 
stikkerne allerede ved cirka 
halvfemtiden om morgenen.
Hvorfor fejrer vi egentlig 
pinse? Den kristne pinsefest 
er festen for Helligånden. 
Pinsedag blev Helligånden 
ifølge Apostlenes Gerninger 
kapitel 2 udgydt over den 
ældste kristne menighed i 
Jerusalem. Mange menne-
sker blev døbt og kom med i 
det fællesskab, man kalder 
Kirken. Derfor betegnes 
pinsen også som Kirkens 
fødselsdag.
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Høreapparater fra 0 kr. 
efter offentligt tilskud

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

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

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

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

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

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

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

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

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

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

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

Foråret bringer padderne til live

Der er liv i vandhullerne i denne tid, hvor frøer og tudser er i forårshumør. Foto: Kehlet
Der er virkelig kommet 
gang i vore padder. De er 
på det nærmeste forsvun-
det om vinteren, hvor ek-
sempelvis tudser og frøer 
graver sig ned og kører på 

lavt blus. Men der skal ikke 
meget forår til, før padder-
ne kommer frem fra deres 
vinterhi og snart begynder 
at tænke på artens overle-
velse.

 Det gælder nemlig om 
at få sat næste generation i 
verden i rette tid, så ynglen 
kan drage fordel af alt den 
føde, der efterhånden duk-
ker op i søer og vandhuller 
i takt med at foråret skri-
der frem og varmen liver 
Danmark op. Derfor kan 
man her i foråret ved vand-
hullerne se frøer og tudser, 
der parrer sig, og i vandet 
støder du ofte på padder-
nes æg. Frøernes æg ligger 
klistret sammen i vandet i 
en geleagtig masse, mens 
tudserne lægger æg i lange 
strenge.

Skrubtudsen er et nyttedyr
En af de padder, have-
ejeren kan støde på, er 
skrubtudsen. En løjerlig 
klumpedumpe af en skab-

ning med vortet hud og 
korte bagben. Den krav-
ler (frøerne hopper) og 
er ved første øjekast ikke 
verdens smukkeste padde. 
Men kig lidt nærmere på 
den og du vil opdage, at 
den har smukke øjne med 
rødlig eller kobberfarvet 
iris og oval, vandret pupil. 
Hvis du har svært ved at 
acceptere den slags vorte-
de gæster i blomsterbedet, 
gør du klogt i ikke at slå 
den ihjel. For skrubtudsen 
er fredet i Danmark, og re-
elt er der ingen som helst 
grund til at efterstræbe 
dette enestående dyr, som 
vi ofte finder i netop haver-
ne, hvor den lever af blandt 
andet insekter, spindere, 
bænkebidere, orme og 
snegle. Tudsen er et rovdyr, 
og den æder ikke jordbær-
rene. Til gengæld kan du 
glæde dig over, at den er 
med til at bekæmpe sneg-
lene og andre skadedyr i 
køkkenhaven. Så en tudse 
eller to i bedet er ikke at 
foragte!
 Når tudserne har lagt æg 
ved vandhullet eller søen 
og dermed sikret næste ge-
neration, vandrer de tilba-
ge til deres sommerkvarte-
rer. Her er de ikke de mest 
synlige eller selskabelige 
væsener, for om dagen 
gemmer de sig for eksem-
pel under en flise eller i et 
hul. Men om natten kom-
mer de frem og hjælper 
haveejeren med at holde 
skadedyrene væk.

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1 gang om ugen – onsdag eller torsdag.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, inden for deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som omdeler under 18 år optjener du løbende point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 

jobbet her

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

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

l SELV EN LILLE ANNONCE HAR SIN VIRKNING I ÆRØ UGEAVIS l

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis
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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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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

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

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

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

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

Den velsmagende have
Nye danske gulerødder fra 
grønthandleren smager godt. 
Men de bedste henter du i 
din egen køkkenhave!
I løbet af april og maj kom-
mer der for alvor gang i akti-
viteterne i køkkenhaven. De 
ambitiøse og virkelige fein-
schmeckere dækker de ny-
lagte kartofler og de nysåede 
grøntsagsfrø med plastik og 
er kun tilfredse, hvis haven er 
absolut fri for ukrudt, og der 

kan serveres nye kartofler fra 
egen have inden grundlovs-
dag. Men er der overhovedet 
økonomi i at dyrke kartofler, 
porrer, salat, krydderurter 
osv. på egen matrikel? Her vil 
den rigtige havemand/kvinde 
med sikkerhed svare ja uden 
at blinke. Man får jo mange 
poser grøntsagsfrø, gødning 
osv. for det beløb, man sparer 
ved selv at dyrke grøntsager 
i stedet for at købe dem i su-

Grøntsager fra egen køkkenhave er nu engang de bed-
ste. Og de er også billigere end dem, du kan købe hos 
grønthandleren eller i supermarkedet. Foto: Kehlet

permarkedet. Hvis man tager 
den nyindkøbte super-fræser 
og eventuelle udgifter til van-
ding i løbet af sæsonen med 
i regnskabet, så vil økonomi-
opgørelsen måske se ander-
ledes ud, MEN glæden ved 
at have en velsmagende have 
kan og skal slet ikke gøres op 
i penge. 
 Hvis man ikke gider så 
grøntsagsfrø, hakke ukrudt, 
vande og bekæmpe skadedyr, 
skal man ikke udvide haven 
med en køkkenhave. Havear-
bejde må aldrig blive en sur 
pligt. Men nyder du at pusle 
om nyspirede radiser, sprøde 
salatplanter og blomstrende 
kartoffelplanter, mens ha-
vens solsorte synger dagens 
sidste solstråler til ro, har du 
fundet den rette ro og lyst, 

der er grobund for at kun-
ne gøre haven velsmagende. 
Uden skelen til om det er en 
god forretning eller ej.

Børnehave
Den heldigste havemand/
kvinde er ham eller hende, 
som også får vakt børnenes 
måske spirende interesse for 
det, der gror i haven. Børne-
ne får nemlig en fin forstå-
else for, hvor grøntsagerne, 
blomsterne og andre vækster 
kommer fra, hvis de får lov at 
arbejde med i haven. Prøv at 
give ungerne ansvaret for et 
lille stykke af køkkenhaven.  
Det er jo forunderligt, at en 
pose radisefrø kan blive til 
noget, man kan spise, og at 
små frø kan blive til smukke 
morgenfruer.
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Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere

 – med et højt indhold af omega 3

Kvalitets-laks fra Færøerne, 
hvor laksene lever en ustresset tilværelse 

med god plads, tempereret vand og
 naturligt foder med masser af fiskeolie og 

derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.
 

Med garanti for at der ikke anvendes 
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere          

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd   1 17/02/18   10.18

www.ærørøgeri.dk
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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

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

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

Kommer eg før ask går 
sommeren i vask

I løbet af maj lukker bøgens kroner stort set af for lys til 
underskoven, hvilket giver svære betingelser for andre 
vækster i skovbunden. Foto: Kehlet

I april var løvskoven vidt 
åben. Anemonerne suge-
de til sig af den overflod af 
sollys, der nemt nåede helt 
ned i skovbunden, men 
efterhånden som det blev 
løvspringstid for skovens 
forskellige løvtræer, lukke-
de de imponerende træk-
roner til for lyset, og så var 
det slut med de flotte ane-
moneblomster for denne 
gang.
 Det er ganske enkelt 
imponerende at gå en tur i 
løvskoven i tiden omkring 
og lige efter løvspring. 
Bladene laver et naturligt 
»tag« over skoven. Blade-
ne fungerer som solfange-
re, der hiver energien ud 
af solen, og grønkornene 
i bladene bruger solens 
energi, som vand til at 
producere kulhydrat. Pro-
cessen kaldes fotosyntese, 
og resultatet er planternes 
vækst. Og læg lige mærke 
til den dejlige luft inde i 
løvskoven, der via fotosyn-
tesen producerer masser 
af ilt. Dyrelivet kan ikke 
producere fotosyntese, så 
uden blandt andet skovens 
træer og lyset var der ikke 
eksistensmuligheder for 
dyr og mennesker.

Bøgen er først
Bøgen er det af de store 
og meget almindelige træ-

er i løvskoven, der først 
springer ud. Normalt sker 
det for alvor i slutningen 
af april og i begyndelsen 
af maj. I sidste halvdel af 
maj følger egens løvspring, 
men egen er normalt først 
helt sprunget ud omkring 
1. juni. Egetræet kan sætte 
blade flere gange i løbet 
af en sommer. Det kaldes 
sankthansskud. Det er en 
måde, hvorpå egetræer kan 
komme sig hurtigt efter in-
sektangreb.
Bøgens tætte krone dæk-
ker godt af for sollyset, 
mens egen er mere åben i 
kronen. Der slipper mere 
lys ned i underskoven, og 
det betyder, at der kan gro 
flere urter, buske etc.  i ege-
skoven end i bøgeskoven.
Eg og ask ligner hinanden 
meget, og ask er også først 
sprunget helt ud omkring 
1. juni. I gamle dage hav-
de man vejrvarsler blandt 
andet med baggrund i 
løvspringet, og det hed sig 
»springer eg før ask, går 
sommeren i vask«.
 Altså kan man dyrke 
lidt husmands-meteoro-
logi ved at gå tur i skoven 
og følge med i løvspringet. 
Nyd at der er højt til loftet 
i den store løvsal, indånd 
den iltrige luft og glæd dig 
over, at sommeren er på 
vej.

Pinsesolen dansede 
allerede til påske
Pinsen er en af kirkeårets 
tre store fester, og i pin-
sen erindrer man om, at 
Helligånden kom ned på 
jorden og tog bolig i den 
kristne menighed.
Pinsen falder 50 dage ef-
ter påske, som fejres på 
den første søndag efter 
den første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Pinsedag 
kommer så 50 dage efter 
påskedag - i år søndag den 
5. juni.
I dag er pinsen også en 

slags sommerfest, og vi 
taler som bekendt om at 
se pinsesolen danse. Solen 
danser ifølge folkeovertro-

en allerede påskemorgen 
i glæde over Jesu opstan-
delse, men af praktiske kli-
matiske årsager overførte 
man i 1800-tallet traditio-
nen til pinsemorgen - her 
er det jo blevet lidt lunere 
i vejret.
Ordet pinse er en omdan-
nelse af et græsk ord for 
halvtredsindstyvende – alt-
så underforstået 50 dage 
efter påske.
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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.

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Et smukt staudebed i harmoni

Et smukt sammensat staudebed kan nærmest fremstå som et naturligt kunstværk i haven. Foto: Ingimage.com.
Med den rette kombinati-
on af planter kan man sik-
re sig blomstrende stauder 
i staudebedet en meget 
stor del af året. Det gælder 
om simpelthen at kom-
binere, så der er stauder i 
blomst fra tidligt forår til 
sent efterår.
 Det er plantetid for 
stauderne i mange af årets 
måneder. I plantecentret 
sælges stauder i potter, og 
med et veludviklet rod-
net dernede i potten ven-
ter planterne blot på at få 
mere plads at vokse på. 
Spørg dig for i plantecen-

tret om den optimale plan-
tetid for de enkelte stau-
der. Og lad dig ikke narre 
af, at nogen stauder kun 
ser ud af meget lidt med 
nogle få blade, der stik-
ker ud over pottekanten. 
Tjek plantecentrets bille-
der af de enkelte stauder 
i blomst. Så flotte bliver 
jeres nyindkøbte stauder 
også på et tidspunkt.
 Bonderoser, valmuer, 
riddersporer, margueritter 
og alle de andre smuk-
ke stauder skal ikke blot 
kombineres med hen-
syntagen til tidspunkt for 

blomstring. Man skal også 
tage hensyn til højde af 
planterne og farvesam-
mensætning.

Bedets form
Når det nye staudebed skal 
anlægges, kan man få et 
fint overblik over form og 
størrelse ved at lægge en 
snor ud på jorden i den fa-
con, man kunne tænke sig 
staudebedet. Vurder be-
dets størrelse og facon lidt 
på afstand. Det er nemt at 
ændre på formen med sno-
ren, inden det endelige bed 
stikkes af.

 Tegn bedets facon over 
på et stykke papir, ind-
del bedet i mindre felter 
og prøv nu med udgangs-
punkt i staudernes farver 
og blomstringstidspunkt at 
sammenflette den endelige 
plan. Husk at tage hensyn 
til indkigget i bedet. Det vil 
være en god ide at plante 
de højeste stauder bagerst, 
så de ikke dækker helt 
af for de mindre stauder. 
Lave og pudeagtige stau-
der er med til at sikre en 
god kant på bedet.
 Jorden skal være abso-
lut fri for ukrudt, når man 
planter. Det er ikke rime-
ligt, at stauderne skal be-
gynde deres tilværelse hos 
jer med at konkurrere med 
skvalderkål og kvikgræs. 
Jorden i staudebedet må 
gerne være let og porøs, 

og man kan for eksempel 
blande tørvestrøelse i be-
det. Husk at vande jævnligt 
den første tid efter plant-
ning.

Ja tak til 
hjemmeavlede 
krydderurter
Der er ikke noget så læk-
kert som nyklippet purløg, 
persille, krusemynte og 
brøndkarse, og det er sær-
deles taknemmelige væk-
ster 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.

Fisk på grillen
Masser af fisk egner sig for-
trinligt til grillen, og fede 
fisk som makrel og ørred 
kan uden problemer grilles 
direkte på risten. Når man 
griller de mere magre fisk, 
har man bedst styr på fisken 
ved at placere den i en grill-
kurv eller en speciel fiske-
holder, som holder sammen 
på kødet.

Solskinstimer i 
maj og juni
I maj og juni er solen virke-
lig gavmild. Det er nemlig 
de to måneder om året, hvor 
solen skinner mest på lille 
Danmark og hvor der ifølge 
klimanormalen (1991-2020) 
gennemsnitligt er cirka 230 
solskinstimer i hver af må-
nederne.

Nye kartofler 
på grillen
I juni kommer de første 
større mængder af nye dan-
ske kartofler på markedet, 
og nye kartofler kan med 
lækkert resultat også kom-
mes på grillen. Kog kartof-
lerne næsten møre i letsaltet 
vand, og når de er dryppet 
af, skal de halveres og sæt-
tes på grillspyd. Er klar efter 
cirka ti minutter på grillen.
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Til feriehusejere og turister!

Fra torsdag morgen, i ugerne 24 til 35,
kan Ugeavisen afhentes her:
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Vesterskov

Lille Rise

SKJOLD
NÆS Dagli’Brugsen

Langebro 13, Søby
Turistinformationen

Havnen, Søby

Uldgaarden
Tværby 3, Bregninge

Viking Tranderup
Tranderupvej 31

Turistinformationen
Havnen 4, Ærøskøbing

Den Gamle Købmandsgaard
Torvet 5, Ærøskøbing

Creutz’ Hjørne
Vestergade 47 B, Ærøskøbing

Turistinformationen
Prinsensgade 21, Marstal

Marstal Camping
Egehovedvej 1, Marstal

ÆrøXpressen
Marstal-Rudkøbing

Let·Køb
Vestergade 30 C, Marstal

Havnekiosken
Havnepladsen 2, Marstal

SuperBrugsen
Kirkestræde 2-4, Marstal

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33 A, Marstal

Ugeavisen holder hver uge 
læserne orienteret om de mange 
gode tilbud fra øens forretningsdrivende, 
øens rige foreningsliv og de alsidige 
arrangementer, hvor også øens gæster 
er mere end velkommen til at deltage.

Vi ønsker alle vore
annoncører, læsere
og øens gæster en
rigtig god sommer!

HUSK! 
Du kan læse ugeavisen på nettet 
hver uge fra tirsdag kl. 13.00 
på adressen:

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

ÆRØ FÆRGERNE
Søby-Fynshav
Søby-Fåborg

Ærøskøbing-Svendborg

Rudkøbing
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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?



12  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 1. JUNI 2022

†
Min kære hustru, 

vores elskede mor, svigermor, farmor, 
datter og søster

Annette Kristensen
er efter lang tids sygdom stille sovet ind

*14. juli 1957       † 26. maj 2022

Familien

Bisættelsen vil foregå i stilhed.

Det er afdødes/de pårørendes ønske, 
at Kræftens Bekæmpelse betænkes via 

www.mindegave.dk

Vores elskede far, svigerfar og morfar

Henning Rasmussen
er stille sovet ind efter to års sygdom

Hospice Sydfyn, den 27. maj 2022

På trods af sygdom forblev hans evige livsmod, 
viljestyrke, optimisme og kærlighed stærk.

Elsket, savnet og aldrig glemt.

Karina, Søren, Martin
Anders, Elle

Albert, Magnus

Bisættelsen finder sted i Marstal Kirke
onsdag den 1. juni 2022 kl. 10.00.

Vor kære mor, farmor, 
mormor og oldemor

Hansa Kathrine 
Rasmussen
er stille sovet ind

Søby, den 21. maj 2022

»Elsket og savnet«

Helle, Tina og Allan 
med familie

Bisættelsen har 
fundet sted.

Af hjertet tak 
for venlig deltagelse 

samt de 
smukke blomster.

Tak til Hjemmeplejen 
for god og kærlig pleje.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Mine forældres og min

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

Kærlig hilsen
Bertram Grube Eriksen

Tak
for opmærksomheden ved 
vores konfirmation, vi hav-
de en fantastisk dag.

Med venlig hilsen
Kristian og Mathias 
Vollmer Rosenbeck

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

Kærlig hilsen
Louis Lykke Petersen

Mine forældres og min

hjerteligste tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation. 
Jeg havde en helt fanta-
stisk dag.

Kærlig hilsen
Signe 

Rosenbæk Andersen

Tusind tak
for opmærksomheden ved 
min konfirmation.

Kærlig hilsen
Julie

Øverste Midtmarksvej 15

Tusind tak
for den overvældende op- 
mærksomhed ved min kon- 
firmation. Jeg havde en 
fantastisk dag. Tak.

Med venlig hilsen
Jacob Sillemann Hansen

Vindeballe

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

Kærlig hilsen
Ida Marie Christensen

Mine forældre og jeg 
sender den

dybeste tak
for opmærksomheden til 
min konfirmation.

Kærlig hilsen
Thea Groth 

Grønnemose Hansen
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1000 TAK
TAK til de mange, fantastiske frivillige – uden jer 
ingen festival.
TAK til fonde, foreninger og annoncører, som vel-
villigt støtter os, så vi kan afholde en festival på et 
kvalitetsmæssigt højt niveau. 
TAK til alle nye medlemmer af Ærø Folkelige Mu-
sikforening (Ærø Harmonikafestival) for jeres støtte.
TAK til de skønne solister, grupper, sangere og 
dansere, som trofast bakker os op og gør det mu-
ligt at sammensætte et bredt, alsidigt program for 
3 festivaldage.
TAK til alle jer dejlige gæster, som med jeres 
humør, begejstring og danseglæde gør Ærø Har-
monikafestival til noget helt særligt.
TAK tll myndigheder og samarbejdspartnere, som 
gør det praktisk muligt for at stable denne festival 
på benene.
TAK til de dygtige, unge folkedansere fra Bern-
storffsminde Efterskole, som traditionen tro lukker 
»Ærø-Harmonikafestival« med et brag.

Send en venlig tanke til alle dem, som gør, at vi år 
efter år kan afholde Ærø Harmonikafestival: 
Ærø Kommune
Ærøs Borgmester, Peter Hansted
Marstal Handelsforening
Marstal Camping
Marstal Menighedsråd
Marstal Havn
Marstal Sejlklub
Marstal Roklub
Fyns Politi – Ærø
Ærø Turist- og Erhvervsforening
Brebøl-fonden
Rise Sparekasse
Jyllandspostens Fond
Feriepartners Oplevelsespulje
ÆrøXpressen
Ærø Catering
Ærø Bryggeri
SuperBrugsen Marstal
Jesper Bus
Mark & Storm Grafisk, Ærø Ugeavis
Ærø Redningskorps
SR Electric
Ærø Autocenter
Ærø Byg, v. Curt Skov
Odense HarmonikaCenter
Kimberly v. Mogens Madsen
Ærø Folkedanserforening
Røde Kors Ærø
Ærø Landkøkken
Let*Køb
Chr. H.
Sønderrendens Perle / Burger House Marstal
Marstal Småborgerlige Sangforening
Ærøpigen
Freddy Sko
Bille Knudsen Isenkram
Boppes Mokka
Kopa Radio
Ærø Optik
Ærøskøbing Røgeri
Depot Svendborg

ÆRØ HARMONIKA FESTIVAL 2022

Hjertelig tak
for jeres godhed, varme ord og smukke blomster. Det 
var som en blomstrende have, en sorgens dag blev en 
smuk dag. 
Tak til familien, Rikke Dupont, Henny Kvist og sy-
geplejen og for venlig deltagelse ved Hans Christians 
bisættelse.

Janne

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Carlos bisættelse.
Tak for alle de smukke blomster og tak til Hjemme-
plejen for god og kærlig pleje.

På familiens vegne
Anna og Ketty
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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.

Handyman Vinko - fast 1 sp

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

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
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Et orangeri 
giver eksotiske planter 
året rundt

Orangeriet er både et opholdssted og et væksthus i en og 
samme »bygning«. Foto: Ingimage.com

Det kan måske forveksles 
med et forvokset drivhus, 
men det er meget mere end 
det. Orangeriet, eller vækst-
huset som det også kaldes, er 
et stort drivhus, hvor eksoti-
ske planter med behov for et 
varmt klima kan trives året 
rundt. 
 I orangeriet kan du indrette 
dig med citrusplanter, oliven-
træer og blomster, som nor-
malt kun vokser i troperne. Et 
orangeri har indimellem flere 
rum og plads til, at mindre 
træer kan vokse op. 
 Det har modsat drivhuset 
oftest høje dobbelte glasdø-
re, så man kan flytte store 
træer ind og ud, og så er det 
gerne placeret op ad en varm 
og gerne sydlig husmur. På 
gulvet er der ofte klinker, og 

de kan være opvarmede med 
gulvvarme.
 Orangerier var tilbage i 
1700-tallet forbeholdt de 
rige og adelige. Aristokratiet 
i Europa fik opført orangeri-
er på deres store godser og 
herregårde for at vise, at de 
havde forbindelser til kolo-
nierne under langt varmere 

himmelstrøg. I 1800-tallet 
kom de store væksthuset til 
Danmark, men igen var det 
de rige og adelige, der havde 
råd og tid til den slags ha-
vesysler.
 Men i dag kan alle købe 
eller bygge deres eget oran-
geri, der fungerer som et 

ekstra rum, hvor man kan 
sidde året rundt selv i de kol-
de måneder og nyde et glas 
eller læse en bog i sit helt eget 
væksthus. Du kan endda købe 
færdige orangerier, som sta-
dig ligner gamle væksthuse 
fra 1800-tallet. Det lugter da 
lidt af herregård.



ONSDAG DEN 1. JUNI 2022 ÆRØ UGEAVIS  13

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

alle ugens dage
Alle Røgeriets menuer kan pakkes 

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

Ærøskøbing Røgeri anvender udelukkende
engangsservice og emballage der er

biobaseret og komposterbart.

TA’  MED
- eller nyd på havnen

5-vær. parcelhus 
udlejes

200 kvm. parcelhus i Mar-
stal udlejes i 10 mdr. fra 1. 
sept. 2022 til 30. juni 2023. 
Tre soveværelser, lille stue 
med ovenlys, stor vinkel-
stue, stort spisekøkken, 
bryggers, badeværelse, gæ-
stetoilet. Dobbelt carport 
og stort udhus. Husleje 
pr. mdr. kr. 10.000,- ekskl. 
forbrug. Depositum 3 mdr. 
husleje + 3 mdr. forudbe-
talt husleje (for april-juni 
2023) ved kontraktindgå-
else.

M: 3113 2018
E: pernille@arends.dk

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hundtofte Fjerkræ
Vi kommer til Ærø 
søndag d. 19. juni

med hønekyllinger  
Vi holder ved 

OK-tanken i Marstal
kl. 11.00 

og ved Olde Mølle 
kl. 12.30

Ring og bestil
Leif Larsen, 

Stenstrup
Tlf. 62 26 22 15
eller 28 60 16 70

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp
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MARSTAL
BORGERLIGE
SKYTTELAUG

Fugleskydning
afholdes

lørdag d. 11. juni 2022
Program:
Kl. 07.00:  Opråb og 

udmarch fra
 Torvet.
Kl. 11.00: Frokost på
 Sommerlyst.
Vi gentager succesen fra 
sidste år med præmie-
overrækkelse på pladsen.
TILMELDING 
til formand Claus Clausen, 
tlf. 51 78 12 29.

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

...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

SYDBANKPOKALEN
PÅ MARSTAL STADION

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

 d. 8. juni
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Støt øens hold - Entré kr. 25,-

MIF/RSI-
B1913

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

ONSDAGONSDAG
17.3017.30

Støt vore annoncører
– de støtter os!

UDFLUGT MED 
HØREHENSYN
lørdag d. 11. juni

kl. 10.00
TUREN GÅR TIL 
VODERUP KLINT
Nils Ørum er guide.
Efter turen serveres 

frokost på 
Landbogården.

Tilmelding senest den 
6. juni til Anni Steen 
på tlf. 23 93 29 37. 

Samtidig aftales 
transport. 

Vi medbringer 
teleslynge. 

Hilsen
Høreforeningens 

Lokalafdeling Ærø

Medlemsmøde
mandag d. 6. juni
kl. 19.00-21.00
på Rådhuset
i Ærøskøbing

Drøftelse af aktuelle 
lokalpolitiske emner.

Vel mødt
Socialdemokratiet

på Ærø

Socialdemokratiet 
på Ærø
afholder

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

...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

TURNERINGSKAMP
PÅ MARSTAL STADION

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

 d. 6. juni
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Støt øens hold - Entré kr. 25,-

MIF/RSI-
Tved BK

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

MANDAGMANDAG
13.1013.10

Støt vore annoncører
– de støtter os!

SALG AF BILLETTER 
TIL GROLLESPISNING 

kl. 12.00 på Marstal Stadion
Pris kr. 250,-. Først-til-mølle

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Er fuglehuset 
tomt - igen
Hvis du i flere år har haft 
et ubeboet fuglehus hæn-
gende samme sted i haven, 
så er der god grund til at 
flytte det. 
 Fuglene ønsker eksem-
pelvis ikke at lave rede i et 
fuglehus, som er ophængt 
helt ubeskyttet mod syd. 
Her bliver simpelthen for 
varmt, når solen står lige 
på. 
 Det kan også være, at 
fuglehuset hænger FOR 
tæt på terrassen og famili-
ens udeliv.

Joachim 
fylder 53
Joachim Holger Waldemar 
Christian, Hans Kongeli-
ge Højhed, Prins til Dan-
mark, greve af Monpezat 
fylder den 7. juni 53 år. 
Prins Joachim og Prinsesse 
Marie og parrets to børn, 
Prins Henrik og Prinsesse 
Athena, er bosat i Paris, 
hvor Prins Joachim arbej-
der som forsvarsattaché på 
Den Danske Ambassade.

5. juni 1849
5. juni er det Grundlovs-
dag - dagen hvor vi fejrer 
Junigrundloven, som den 5. 

juni 1849 blev underskre-
vet af Frederik 7. Dermed 
ændredes styreformen i 
Danmark fra enevælde til 
konstitutionelt monarki. 
 Denne Danmarks frie 
forfatning var efter nuti-
dens målestok stadig ikke 
demokratisk. 
 Blandt andet gav den 
ikke kvinderne politiske 

rettigheder. Grundloven er 
ændret flere gange. Senest 
i 1953.
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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

 

 

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!  

SØBY VÆRFT A/S
Controller/Værkfører 
til stålafdelingen
Vi har travlt på Søby Værft og søger derfor flere 
dygtige medarbejdere.

Vi søger en ny kollega til at styre vores stålafdeling.
Som controller / værkfører for stålafdelingen på Søby 
Værft får du en alsidig hverdag, og bliver en del af et 
engageret og dedikeret team.

I tæt samarbejde med værftets underleverandører vil du 
få det overordnede ansvar for værftets opgaver indenfor 
stålområdet, lige fra planlægningen, tilbud, styring af 
ressourcer, til kontrol af korrekt udførsel af opgaven.

Weekendarbejde vil kunne forekomme.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte:
Lasse J. Albertsen på tlf. 61 61 68 96.

Din ansøgning sender du til: shipyard@shipyard.dk
Læs mere om Søby Værft på www.shipyard.dk eller på 
Facebook og LinkedIn.

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.dk

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
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Ella Ehrenreich 
udstiller i »Havehuset«
i Ærøskøbing

Fra d. 4. juni til og med d. 10. 
juni udstiller Åse Frichke 
Bager og jeg i Havehuset ved 
torvet i Ærøskøbing.
Åbningstid hver dag fra kl. 
10.00 til kl. 16.00.
Ella Ehrenreich – malerier.
Åse Frichke Bager – malede 
sten.
 Tiden går stærkt, det er 3 år 
siden jeg og min mand flyttede 
fra »Aldersro« i Nevre til 
Hornbæk, hvor vi er tæt på 
børn og børnebørn.
 Vi savner indimellem dej-
lige Ærø og jeg glæder mig 
derfor meget til den årlige ud-

stilling i »Havehuset«. Både 
Hans og jeg glæder os til at 
møde kendte ansigter og på 
nært hold følge udviklingen 
på Ærø.
 Vi håber på et godt pinse-
vejr. Vi har indlogeret os på 
»Badehotel Harmonien«, 
hvor vi vil nyde den smukke 
udsigt som var vores hverdag, 
da vi boede i Nevre.
 Jeg håber på, at mange 
kommer ind i »Havehuset« til 
en hyggelig snak og kigger på 
Åses og mit seneste arbejde.

Ella Ehrenreich

RE/UPCYCLING 
Kunst i Søby
Det er 7. gang der afholdes en 
SommerSkulpturSøby-udstil-
ling i Søby. I år med deltagelse 
af 44 billedkunstnere og kunst-
akademistuderende samt kursi-
sterne fra Kunsthøjskolen på 
Ærø.
 I alt 42 værker vil kunne op-
leves rundt om i Søby og på 
havnen frem til den 1. septem-
ber, hvor det hele tages ned 
igen.
 Titlen RE/UPCYCLING er 
en sammenstilling af to begre-
ber, som i de senere år er ble-
vet en del af dagligsproget; 
Med god grund, for vi har 
vænnet os til at tænke i gen-
brug. I at affald, fra flasker til 
madaffald, kan recirkuleres 
og genbruges i produktionen 
af nye produkter. Eller i up- 
cycling – et mere kreativt gen-
brug, hvor ikke-genanven- 
delige eller uønskede af-
faldsmaterialer omdannes til 
nye produkter af miljømæssig 
eller kunstnerisk værdi. Begge 
strategier er sat i spil på årets 
SommerSkulpturSøby-udstil-
ling.
  Udstillingens værker er 
udelukkende skabt af gen-
brugsmaterialer erhvervet på 
Ærø. Helt ned til søm og 
skruer. Værkerne er skabt på 
Ærø i løbet af maj måned – 
mens alle kunstnerne har boet 
og arbejdet side om side på 
højskolen.
 Fonde og kommunens støt- 
te er altafgørende for, at et 
projekt af denne størrelse 
overhovedet kan finde sted. 
RE/UPCYCLING er gene-

røst støttet af Statens Kunst-
fond, Ny Carlsberg Fondet, 
Louis-Hansen Fonden, Nor-
dea 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 Hamme- 
ken, Turist- & erhvervsdirek-
tør Rune Schmidt, daglig 
eder af Ærø Energi- og Miljø- 
kontor.

Grundlovsmøde 
på Kunsthøjskolen
Efter 2 års ufrivillig pause er 
det en stor fornøjelse igen at 
kunne invitere til grundlovs-
arrangement søndag den 5. 
juni kl. 14.00-16.00 på Kunst-
højskolen på Ærø. Igen i år er 
der mulighed for at høre tre 
talere med noget på hjertet.
 Den første på talerstolen er 
Peter Hansted, borgmester 
for Ærø Kommune. De to øv-
rige talere er filminstruktøren 
Helle Toft Jensen samt den 
ukrainske tilflytter Nataliia 
Zhelobytska sammen med 
datteren Viktoriia.  
   De to ærøske kor, Ærøko-
ret ved Karsten Hermansen 
og Østersøkoret ved Paul Ne-
dergaard, deltager som sæd-
vanlig i arrangementet.
 I pausen byder højskolen 
som sædvanlig på kaffe og 
kage. Som altid er det gratis.
 Håber at se alle til en rar 
eftermiddag i højskolehaven.
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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

Dåbsgudstjeneste i Marstal Kirke
lørdag den 4. juni kl. 10.00 v/ Rikke Dupont

Gudstjenester Pinsedag den 5. juni
Søby Kirke kl. 9.00 v/ Brian Dan Christensen

Ommel Kirke kl. 9.00 v/ Rikke Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 9.00 v/ Henny Kvist
Tranderup Kirke kl. 11.00 v/ Pia Vandrup

Bregninge Kirke kl. 11.00 
v/ Brian Dan Christensen

Marstal Kirke kl. 11.00 v/ Rikke Dupont
Gudstjenesterne kl. 11.00 er med altergang

Klokkekoncert fra Marstal Kirketårn
Pinsedag den 5.juni kl. 12.00

Fællesgudstjeneste i Rise Præstegårdshave 
mandag den 6. juni kl. 14.00

ved alle Øens præster med altergang,
efterfølgende kaffe/te med kage til.

Bibelstudiekreds Lukas evangeliet
torsdag den 9. juni 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

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:

87 min.
TILLADT over 15 år

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

hvad der sker på Andelen.

TILLADT over 15 år

NÆSTE UGE:
Den 9., 10., 11., 12. 

14. og 15. juni kl. 19.30 samt 
søndag den 12. juni 

kl. 15.00:
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i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 7. juni
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Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xFLÆSKESTEGE M/SVÆR U/BEN

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

NORET NETOP NU
Der er tradition for, at vi i DN lokalt  afholder en 
guidet naturtur i Gråsten nor, pinsesøndag.
Det gør vi også i år, men har valgt at kalde den 
NORET NETOP NU fordi vi gerne vil forsøge at 
komme lidt bredere ud, og gøre det muligt, at for-
tælle og snakke om andet  end fugle.
Til dette har vi i år glæden at kunne gøre brug af 
Kim Bang Jensen. Kim har en bred naturfagliglig 
viden fra sin interesse for netop naturen på Ærø. 
Der vil også blive fokus på fuglene i Noret, men 
også på noget af alt det andet, der sker i Noret 
netop nu.
Naturligvis et stop ved marken med hundredvis af 
Maj Gøgeurt.
Turen foregår 

Søndag, den 5. juni 2022 kl. 19.30 
og begynder og ender på flyvepladsens parke-
ringsplads og varer omkring halvanden time.
Alle, også børn er meget velkomne, turen er gratis 
og man behøver ikke være medlem af foreningen 
for at være med.

Vel mødt
Med venlig hilsen
DN, Ærø
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GRUNDLOVSMØDE  
PÅ VESTER MØLLEGÅRD  

 SØNDAG DEN 5. JUNI 
KLOKKEN 14:00

KUNST 
HØJSKOLEN 
PÅ ÆRØ 
www.kunstaeroe.dk

TALERNE:  
PETER HANSTED 
Borgmester 
 
NATALIIA ZHELOBYTSKA  
Tilfytter 
 
HELLE TOFT JENSEN 
Fiminstruktør 
 
KAFFEN OG KAGEN: 
I pausen inviterer vi på kaffe & kage  
– hjemmebagt, naturligvis. 
 
Kunsthøjskolen på Ærø 
Vester Møllebakke 4 i Søby

SANGERNE:  
ÆRØKORET 
– under ledelse af  
Karsten Hermansen 
 
ØSTERSØKORET 
– under ledelse af  
Paul Nedergaard 

ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp
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Ærøskøbing 
Borgerlige
Skydeselskab

SOMMERGENERALFORSAMLING
FREDAG d. 17. juni 2022 kl. 18.00 
i Marineforeningen, Pilebækken, Ærøskøbing
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være formand Edmund Fugl Rasmussen i 
hænde senest 8 dage før 
- sendes til edmund_rasmussen@yahoo.dk
Vi starter med spisning 
- generalforsamlingerne på begyndes ca. kl. 19.30.  
Selskabet er vært ved smørrebrødet.
Nødvendig tilmelding senest d. 15. juni 2022 til: 
Benny på tlf. 23 30 64 52 - bennylykke@hotmail.com 
eller Lars på tlf. 61 38 44 41 - lars@krogkilde.dk

                                  BESTYRELSEN
www.detgamleselskab.dk

(Stiftet 1842)

afholder

ORD. GENERALFORSAMLING
Onsdag den 15. juni 2022
kl. 18.30 på Ærø Bryggeri.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved 
et mindre traktement, hvortil medlemmer med led-
sager indbydes.

Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig på 
tlf. 62 52 11 85 senest mandag den 13. juni.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

LOKAL INDKØBSFORENING

Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

Erik K.  Boye - fast - 12-09-2017 5:37
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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.


