
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 15. juni - Nr. 24 - 58. årg. 

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

« G Å R D B U T I K K E N »

ROSAGERGAARD
v. Jeanette og Erik Rosager Sievertsen

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

Mellem Kragnæs og Ommel · Færgevej 1

TLF. 5176 0770



KONTANTER MOBILEPAY

Gamle danske husdyrracer
Fra sidst i juni er der nye forsyninger i butikken

Blandt andet Brunch/grillpølser med timian og ramsløg, 
forskellige lammeudskæringer også røgvarer.

Vores dyr spiser økologisk foder og er på friland hele livet.
Fra midt i juli sælger vi også brød – om lørdagen i butikken  

– øvrige dage på bestilling.

F.eks. rugbrød, landbrød og mørke/lyse durumboller. 

Alt brød er langtidshævet m/surdej.

Vi anvender økologisk mel og en del af melet maler vi selv.
Vi modtager de fleste kreditkort, kontanter og mobilepay.

På gensyn i butikken.

Ændrede åbningstider fra torsdag 16. juni 2022:

Torsdag kl. 16.00-18.00 · Fredag kl. 16.00-18.00
Lørdag kl. 08.30 – 13.00 ... og efter aftale!

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Ærø Kommune søger 
en natsygeplejerske med 7 
arbejdsdage hver anden uge
Sygeplejen i Ærø Kommune har aktuelt brug for en 
ny kollega til en fast stilling på 28 timer pr. uge i 
nattevagt. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 
2022 eller snarest herefter. I stillingen fungerer du 
som udekørende sygeplejerske på hele Ærø, hvor 
du i nattens løb arbejder tæt sammen med en soci-
al- og sundhedsassistent fra Hjemmeplejen. 

Ansøgningsfrist: Søndag den 3. juli 2022. 

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 6. juli 
2022.  

Ærø Kommune 
søger ungarbejdere 
til et meningsfuldt 
fritidsjob på øens plejehjem
Vi søger unge til at bringe generationer sammen, 
og skabe hverdagsliv på plejehjemmene i Ærø 
Kommune. Er du mellem 15-17 år og på jagt efter 
et anderledes fritidsjob? 

Så læs mere her: Plejehjemmene i Ærø Kommune 
søger unge til evt. at spille kort/spil, læse højt, gå 
ture med beboerne samt gå til hånde med andre 
praktiske opgaver. Fritidsjobbet er på 3-7 timer pr. 
uge, fordelingen af timer aftales med det enkelte 
plejehjem. 
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 4. 
juli 2022. 
Samtaler vil blive afholdt i uge 28. 

Social- og 
sundhedsassistent-elever 
og social- og 
sundhedshjælper-elever 
søges til Ærø Kommune 
Uddannelsen vil være en veksling mellem skolepe-
rioder og praktikophold. Skoleperioderne foregår 
på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg. Hvor 
der vil være start på Grundforløb 2 i august 2022. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. august 2022 
kl. 12.00. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET
Du kan læse mere på www.aeroekommune.dk 
under Job i kommunen.  

For rejser i perioden 20. juni 
til 7. august 2022 sælges der 
igen Ø-billetter
Hvis du vil have rabat på billetten skal ø-billetter 
reserveres og forudbetales inden afrejse.

Ved køb af ø-billet skal du i forbindelse med 
ombordstigningen kunne fremvise dokumentation 
for, at du er berettiget til at købe ø-billet.
Dokumentationen består af:
 •  For ærøboer vises fysisk eller digitalt sund-

hedskort som dokumenterer bopælsadresse.
 •  For sommerhusejere vises fritidshus ø-kort, 

som er udstedt af Ærø kommune.

Du kan se de nye priser på www.aeroe-ferry.dk
ÆRØFÆRGERNE

Naturen undersøges og 
registreres i Ærø Kommune
I løbet af juni til oktober 2022 vil du kunne møde en 
medarbejder fra Svendborg Kommune på din ejen-
dom. Svendborg Kommune arbejder for Ærø Kom-
mune, jf. Lov om forpligtende samarbejder.

Kommunen er myndighed på området og har pligt 
til at føre tilsyn med den beskyttede natur, som 
blandt andet omfatter enge, moser og overdrev. 
Ved besøget vil vi notere hvilke planter, der vokser 
i naturområderne og vurdere områdernes generelle 
tilstand.

Når vi er færdige med vores registreringsarbejde, 
vil oplysningerne være tilgængelige via www.miljo-
eportal.dk. Du vil også kunne få information om 
natur på din ejendom ved at kontakte Svendborg 
Kommune.

Du kan se mere om reglerne om beskyttet natur på 
Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskytte-
de-naturtyper/ 
Du er også velkommen til at kontakte afdeling for 
Natur og Miljø i Svendborg Kommune på telefon 
23 66 42 85 eller 30 17 54 31.

TEKNISK AFDELING

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

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

Gudstjenester
Lørdag den 18. juni

Ommel Kirke kl. 12.00
 Kvist
 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 19. juni
1. søndag efter Trinitatis 

fra anden række
Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
Søby Kirke kl. 14.00
 Dupont
Rise Kirke kl. 19.00
Kvist
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamling
Fredag d. 17. juni
 Marineforeningen, 
 Pilebækken, Ærøskøbing  
 kl. 18.00:
  Ærøskøbing Borgerlige 

Skydeselskab

Reception
Fredag den 17. juni afholdes 
der reception på Thorupvej 
1A. Anledningen er at Ærø 
Beton og Entreprenørforret-
ning ved Bent Cement Jen-
sen giver stafetten videre til 
Rasmus Greve Nygaard. Der 

bliver serveret en lille for-
friskning og lidt godt til ganen 
fra kl. 12.17, til alle som øn-
sker at hilse af med den tidli-
gere ejer og hilse på den nye 
ejer.

Sankt Hans 
i Rise Kirkehave
Den 23. juni mellem 19.00 og 
22.00 bydes der velkommen 
til en festlig Sankt Hans i den 
hyggelige kirkehave ved Rise 
Kirke.          
 Her byder sommerafte-
nen på musik og fællessang, 
kl. 21.00 tændes bålet                  
og præst Brian Dan Chri-
stensen holder årets båltale.                                                           
Grillen vil være tændt og 
der kan købes pølser, kage 
og kaffe.                                         
 Alle er hjerteligt vel-
komne.

Bibel studiekreds
i Lukasevangeliet
Torsdag den 23. juni kl. 19.30- 
21.00 Strandstræde 20 Mar-
stal.
 Det bliver sidste gang 
inden sommerferien, at vi 
mødes og læser og snakker 
om teksterne efter lidt gene-
ral indføring i stoffet, men 
der skal være tid til person-
lige refleksioner og drøftelse. 
Alle er velkomne- uanset om 
I har meget eller lidt kend-
skab til kristendom. Vi starter 
op igen torsdag den 1. sep-
tember.

» Top Gun 2 « 
i Andelen

Fra torsdag den 16. juni viser 
Andelen Top Gun 2. Denne 
amerikanske actionfilm»Top 
Gun: Maverick« er fortsæt-
telsen til 80’er-klassikeren 
Top Gun. Tom Cruise spil-
ler igen piloten Pete »Mave-
rick« Mitchell, der denne 
gang skal træne nogle re-
krutter i en tid, hvor ube-
mandede droner bliver mere 
og mere almindelige. 
 Blandt gruppen af dyg-
tige, unge jægerpiloter er 
Bradley »Rooster« Brads-
haw, som er søn af hans 
gamle partner »Goose«, 

hvilket medfører uventede 
udfordringer for begge par-
ter. Samtidig med, at Mit-
chell kæmper med støtten 
fra sine overordnede, og 
selvom hans frygtløse, græn-
sebrydende stil hører forti-
den til, bliver der allige-vel 
brug for »Maverick« til en 
mission, der kræver usæd-
vanligt meget af piloterne.
 »Top Gun: Maverick« er 
både en tro efterfølger til en 
af 80ernes mest populære 
film og en selvstændig for-
tælling, der introducerer 
universet til et nyt publikum.
Blandt gengangerne fra den 
første Top Gun er Tom Cru-
ise og Val Kilmer, men den 
tidligere kvindelige ho-ved-
rolle Kelly McGillis åben-
bart ikke er blevet fundet 
værdig til at genoptræde, 
måske fordi hun har fået 
flere rynker end TomCruise.
 Filmen er instrueret af Jo-
seph Kosinski og blandt de 
medvirkende er Tom Cru-
ise, Miles Teller, Val Kilmer, 
Jon Hamm og Ed Harris.
 Filmen varer 2 timer 11 
min. og den er tilladt for alle 
over 11 år.

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

Erik K.  Boye - fast.indd   1 12/09/17   05.37
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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

Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

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 deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

DELIKATESSEN

Mørbradgryde 
med ris og blandet 
salat.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 22/6 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt 

indenfor malerarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

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

BEMÆRK..!
KONTORET LUKKET

ONSDAG DEN 22. JUNI
Telefonen er åben.

VVS- OG 
KLOAKSERVICE ApS
Aut. VVS og kloakmester
Vi udfører alle former for vvs og 
entreprenøropgaver på hele øen.
Henning     Tlf. 23 20 14 73
Kurt P.       Tlf. 20 13 72 40

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

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

Mød Anne-Marie 
Vedsø Olesen

Hør Anne-Marie Vedsø 
Olesen fortælle om sit for-
fatterskab, med udgangs-
punkt i den anmelderroste 
»Vølvens vej - Snehild«, som 
udkom i september 2021, og 
er nomineret til DRs Ro-
manpris. Snehild er første 
bind af den stort anlagte tri-
logi »Vølvens vej«, baseret 
på den nordiske mytologis 
sagn og figurer. Romanen 
udspiller sig i jernalderen, 
hvor vi befinder os på Stevns 
i landskaberne omkring 
Tryggevælde Å, hvor An-
ne-Marie Vedsø Olesen selv 
bor. Det er en blanding af 
magisk og historisk littera-
tur, der indeholder drama, 
intriger, spænding og beskri-
velser af det levede liv i et 
jernaldersamfund.
 Politiken giver bogen 5 

stjerner og skriver: »An-
ne-Marie Vedsø Olesen ka-
ster sig magtfuldt, modigt og 
glubsk ud i første bind af en 
trilogi fra den nordiske my-
tologi.« 
 Fyens Stiftstidende giver 
fem stjerner og skriver: »Så 
smittende vid og veloplagt-
hed, at man utålmodigt ven-
ter på at kunne vende den 
næste side i romanen – og 
for den sags skyld første side 
i næste bind af Vedsø Ole-
sens trilogi.« Forfatteren 
fortæller om romanen på 
Ærøskøbing Bibliotek man-
dag den 27. juni kl. 18.45-
20.15. Tilmelding kan ske 
via www.arrebib.dk, eller 
ved henvendelse på bibliote-
kerne. Der er gratis adgang 
og der bydes på te og kaffe. 
Vel mødt.
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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

 

 

Ommel Beboerforening 
fejrer 40 års jubilæum
Lørdag den 18. juni fejrer 
Ommel Beboerforening, at 
det er 40 år siden, at nogle 
lokale borgere indkaldte til 
borgermøde, fordi de mang-
lede en forening til at vare-
tage Ommels interesser. 
Derfor indkaldte de den 10. 
juni 1982 til møde på Ommel 
Kro.
 De 56 fremmødte blev 
enige om, at det var en god 
idé, så man afholdt en gene-
ralforsamling og stiftede 
Ommel Beboerforening. 
Blandt de emner foreningen 
ville arbejde med var: be-
skyttede boliger, spildevand, 
legeplads, sportsplads, hav- 
ne, campingplads, buskørsel, 
læskure og telefonboks. 
Nogle af emnerne har efter-
følgende været omkring råd-
huset - først i Marstal og 
senere i Ærøskøbing - og i 

nogle tilfælde med succes. 
Tidens gang og udvikling 
har fjernet telefonboksen fra 
listen men så langt fra mang-
len på offentlig transport til 
Marstal og Ærøskøbing. Et 
andet væsentligt formål med 
foreningen var at skabe et 
»Hyggeligt og selskabeligt 
samvær«, som der igennem 
årene har været mange vel-
lykkede eksempler på. For 
Ommel skal være en landsby 
for både familier og enlige, 
unge såvel som ældre.
 Ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling den 7. ja-
nuar 1988 blev det besluttet, 
at købe det dengang 99-årige 
missionshus »Bethania« på 
Kirkevejen og lave det om 
til Ommel Beboerhus. Huset 
har siden været omdrej-
ningspunktet for beboerfor-
eningens og mange af 

Ommels andre foreningers 
samt beboernes aktiviteter. 
Men nu begynder tiden at 
slide på det gamle hus, som 
trænger til både renovering 
og modernisering af især toi-
let- og køkkenforhold, og vi 
søger også fondsmidler til en 
større udvidelse. Så alt i alt 
ligger der mange mulighe-
der, arbejdsopgaver og ud-
fordringer foran den gamle 
jubilar. 
 Vi fejrer jubilæet med en 
lille fest i beboerhuset lørdag 
den 18. juni. Dog med en tyv-
start allerede fredag den 17. 
juni kl. 18.30, hvor der er 
guidet byvandring rundt i 
Ommel for alle nysgerrige. Vi 
afslører, hvad de små huse 
gemmer af usynlige historier 
om de nu lukkede butikker 
og firmaer, der skabte den 
livlige landsby. Det er Kar-
sten Hermansen, der vil 
guide os rundt i Ommel.
 Jubilæumsdagen starter 
kl. 11.00 med en skattejagt 
for børn (alle børn er vel-

komne) og barnlige sjæle 
rundt i Ommels gader - efter-
fulgt af gratis pølser og is til 
de deltagende børn. Klokken 
14 åbner vi teltet og ølvog-
nen. Og samtidig starter en 
Ommel quiz inde i beboerhu-
set, hvor alle kan brillere med 
viden om Ommel. Efter quiz-
zen er der gratis kaffe og lag-
kage. Klokken 16 er der tid 
for sange, taler og diverse 
festligheder, hvor der er gra-
tis drikkevarer og gratis pøl-
ser på grillen.
 Vi håber, at se rigtig mange 
nuværende og tidligere om-
melitter samt alle andre med 
forbindelser til - eller bare 
stor lyst til - at kigge forbi 
Ommel lørdag den 18. juni.

Bestyrelsen

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Klip ud✂
ÆRØSKØBINGS 
Aktivitetskalender 2022

MARKEDSDAGE PÅ TORVET
Fra den 22. juni – 17. august 

Alle Onsdage kl. 10-13 og Lørdage kl. 10-13

SOMMER SØNDAGS ÅBENT
den 10. 17. 24. 31. juli samt 7. august

kl. 11-15

EVENTYRFESTEN
den 22. og d. 23. juli 

(ÆIK arrangerer)

MODESHOW I ÆRØSKØBING
den 27. juli 

Søndergade kl. 17
Butikkerne holder aftenåbent til kl. 20

ÆRØ JAZZFESTIVAL
Fra den 3. - 6. august. 

(Ærø Jazz arrangerer se 
 www.aeroejazzfestival.dk )

EFTERÅRSFERIEN den 15. - 23. OKTOBER

Loppemarked
onsdag den 19. oktober 

Ærø Grandprix Sæbekasseløb
Fra den 17. - 21. oktober

VINTER

Lys i Mørket 
den 5.og 6. november
(Øhigh5.dk arrangerer)

Lokal Fredag 
den 25. november

Vi tænder stearinlys og skruer op for hyggen 
Kl. 16 -18

Lysandagt i Kirken 

JULEMARKED I ÆRØSKØBING
Lørdag den 19. og den 26. november 

samt den 3. december kl. 10 -17
For programoversigt se på facebook under 

»Julehygge i Ærøskøbing«

Nisseoptog i December
den 18., 19., 20 og 21. december kl. 15.00

(Nisserne i Ærøskøbing arrangerer)
Godt Nytår!

PÅ GENSYN!
Ærøskøbing Handelsstandsforening

Vi opfordrer  alle til at følge Handelsstandsfor-
eningens facebookside Ærøskøbing – eventyrby-
en hvor du løbende kan se aktiviteternes klokke-
slet m.m.

Klip mig ud og hæng mig op, 
så du ej vil glemme, hvad i Ærøskøbing by, 

vil dig glæde bringe!

Klip ud ✂

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

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

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!  

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.

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

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

NAUTIC WOOD
Omvisning og Artist-talk 
på Søbygaard
Lørdag den 18. juni afholdes 
omvisning og artist-talk på 
udstillingen »Inderst inde er 
vi alle sammen fodgængere« 
på Søbygaard.
 Med udgangspunkt i ud-
stillingen vil Ole Hartvig 
fortælle om sit arbejde med 
skulptur igennem de sidste 
35 år, med vægt på de te-
maer han har behandlet, 
men også på materialet træ, 
som har spillet en gennem-
gående rolle i hans virke 
som kunstner. 
 Udstillingen er retrospek-
tiv, så hele perioden er re-
præsenteret lige fra: »Spade 
m. Blade« 1987, der normalt 
lever sit stille liv på fjernvar-
men i Ærøskøbing, til hans 
nyeste værk fra 2022: »32 ud-
sagn om træ«. Dette værk er 
skabt af det nederste stykke 
af egetræet fra Molestien i 

Ærøskøbing. Det blev fæl-
det i 2014. Alle udsagnene 
på nær to er skabt af forskel-
lige kunstnere og forfattere 
til det specifikke værk.
 Omvisning og artist-talk 
er ikke en fernisering, men 
en begivenhed, hvor du, som 
deltager, har mulighed for at 
stille spørgsmål til værkerne 
- og få svar fra »Hestens 
egen mund«.
 På grund af pladsforhol-
dene er det nødvendigt, at 
du tilmelder dig på sms på 
nummer 51 32 53 70.
 Det påregnes, at der kan 
blev tale om to omvisninger 
en kl. 14.00 og en kl. 15.15.
Der skal betales entre til 
museet. 
 I forbindelse med arran-
gementet vil Ole og Dusa 
være værter for en lille for-
friskning.

Ærøskøbing Bymølle
Møllerne på Ærø (de gamle 
!) er milepæle i samfundsud-
viklingen fra manuelt ar-
bejde til maskinelt arbejde. 
Der var mange af dem på 
øen. Jeg kan nemt tælle 9.
 Det særlige ved Ærøskø-
bing Bymølle er at den er 
velbevaret og fredet, og at 
den ligger lige op og ned af 
middelalderbyen Ærøskø-
bing, som et landemærke og 
sågar også som et sømærke.
 Men den er ikke mere vel-
bevaret end at den skal hol-
des vedlige med jævne mel- 
lemrum.
 I 2008 fik vi samlet penge 
sammen til at få renoveret 
undermøllen og højbenene, 
(der holder møllen).
 I 2014 måtte vi nedtage 
vingerne på grund af råd og 
siden har den stakkels mølle 
stået der vingeløs som en 
stækket fugl.  

 Nu har Bymøllefonden 
over en treårig periode sam-
let godt 3,4 millioner kr. 
sammen fra fonde og private 
givere, mange heraf lokale. 
Dermed er vi fuldt finansie-
ret.
 Vi er derfor nu gået igang 
med møllen. Vi har fået sko-
vet 2 store douglas træer i en 
skov ved Fåborg.  Vingetræ. 
Sideløbende hermed har vi 
fundet egetræ til spån til 
yderbeklædning af møllen. 
Først når de er i produktion 
tager vi fat på selve møllen 
og laver noget der kan ses.
 Vi glæder os til at møllen 
bliver i brugbar stand, altså 
til at færdes i, og vi glæder os 
til at se mange af laugsmed-
lemmerne på søndag d. 19. 
juni på »åben mølledag«  fra 
klokken 14-17.

Nicolaj Friderichsen

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

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



6  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 15. JUNI 2022

3.293.-
(Ex. moms 2.634,40)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 205 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750789)

SCHOU HAVESTOL ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

2.095.-
(Ex. moms 1.676,-)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 150 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750788)

SCHOU HAVESTOL ST. BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

SCHOU HAVESTOL ST. BARSCHOU HAVESTOL ST. BAR

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

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
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  (Best. nr.  2261508)
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Ét kort – fyldt med fordele. Se mere på STARK.dk
BLIV SELVBYG-MEDLEM 10%

MEDLEMSRABAT PÅ 
TUSINDVIS AF VARER*
*Kan ikke kombineres med 
andre rabataftaler, gælder

 ikke nedsatte varer.

2.495.-
(Ex. moms 1.996,-)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 150 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750788)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

1.197.-
(Ex. moms 957,60)

SCHOU CAFEBORD
Ø 60 CM 
Metal/glas sort.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr. 1989300)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

2.495.

1.197.

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 205 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750789)

SCHOU HAVESTOL ST. BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 6 LUKKEDE
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 LUKKEDE 
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 ÅBNE
 HAVESTOLE

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 4 LUKKEDE
HAVESTOLE

STÆRKE 
SOMMERTILBUD
TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

2.693.-
(Ex. moms 2.154,40)

SÆTPRIS

HAVEBORD OG 

6 ÅBNE HAVESTOLE

997.-
(Ex. moms 797,60)

SCHOU CAFEBORD 
Ø 60 CM 
Metal/glas sort.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr. 1989300)
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1.499.-
(Ex. moms 1.199,20)

NICE PARASOL
3 x 3 meter. Vælg mellem 
farverne grå eller sort.
  (Best. nr. 9757890, )

1.509.-
(Ex. moms 1.207,20)

VICTOR HYNDEBOKS M/HJUL  
Hyndeboks i metalramme og rattan i 3 i 1. Hyndeboksen måler 
123 x 45 x 51cm. Den er udstyret med plastikpladen indvendigt 
for at kunne holde vandet ude. Kapacitet: 260 liter. Farve: Sort.
  (Best. nr. 1724675)

NOAH HAVEBORD
90 X 90 cm. Bordplade i 
non-wood og stel i sort alu..
  (Best. nr. 1601072)

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
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SARDINIEN 
SOFASÆT 
MED BORD
Sofamål: 176 x 86 x 262 cm. 
Bordmål: 70 x 120 cm. 
Vælg mellem sort og kubo grå.
Nonwood. Incl. hynder.
  (Best. nr. 2073563, 9760425)

SÆTPRIS
SOFA OG

BORD

STÆRKE 
SOMMERTILBUD
TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

3.499.-
(Ex. moms 2.799,20)

SÆTPRIS
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SCHOU HAVESTOL 
STABELBAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

NOAH HAVEBORD
90 X 90 cm. Bordplade i 
non-wood og stel i sort alu..
  (Best. nr. 1601072)

SCHOU HAVESTOL 
STABELBAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,-
  (Best. nr.  2261508)

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

1.595.-
(Ex. moms 1.276,-)

HAVEBÆNK 180 X 36 CM
180 x 36 cm. Aluminium/polywood black. 
  (Best. nr. 2275179)

1.895.-
(Ex. moms 1.516,-)

SÆTPRIS
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Ét kort – fyldt med fordele. Se mere på STARK.dk
BLIV SELVBYG-MEDLEM 10%

MEDLEMSRABAT PÅ 
TUSINDVIS AF VARER*
*Kan ikke kombineres med 
andre rabataftaler, gælder

 ikke nedsatte varer.

FÅS I
FLERE

FARVER

1.299.-
(Ex. moms 1.039,20)

MILANO PARASOL
Ø 300 cm. Vælg mellem 
farverne sort eller natur.
  (Best. nr. 9757883, 9757957)

FÅS I
FLERE

FARVER

599.-
(Ex. moms 479,20)

SEVILLA PARASOL
Ø 300 cm. Vælg mellem farverne 
sand, natur eller sort.
  (Best. nr. 9757882, 9757880, 9757881)

1.499.-1.499.-1.499.
(Ex. moms 1.199,20)

NICE PARASOL
3 x 3 meter. Vælg mellem 
farverne grå eller sort.
  (Best. nr. 9757890, )

NOAH HAVEBORD
90 X 90 cm. Bordplade i 
non-wood og stel i sort alu..
  (Best. nr. 1601072)
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SCHOU HAVESTOL 
STABELBAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

  (Best. nr. 9757890, )
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FÅS I
FLERE

FARVER
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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...

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

Ferie var ikke nogen selvfølge
I dag betragter vi det som 
helt naturligt at kunne hol-
de ferie. Lønmodtagere har 
som det naturligste i ver-
den RET til at holde ferie, 
men sådan var det ikke for 
hundrede år siden.
 To-tre ugers ferie i et 
dansk sommerhus eller på 
en sydeuropæisk camping-
plads eller måske 14 dage 
på et hotel på Mallorca 
eller tre uger på Costa del 
Terrasse. Ingen rynker bry-
nene, fordi I tager på som-
merferie, og langt de fleste 
danskere holder flere ugers 
sommerferie hvert år.
 Men vi skal mindre end 
hundrede år tilbage for 
at finde en tid, hvor ferie 
var et næsten ukendt be-
greb for de store masser. I 
1800-tallet var ferie ukendt 
for arbejdere, mens mange 
fra det højere borgerskab 
tillod sig måske en lille ud-
landsrejse i en kortere pe-

At holde ferie betragtes som den naturligste ting i verden, men sådan har det ikke altid 
været. Foto: Ingimage.com
riode. Vi var ganske enkelt 
ikke vant til at holde ferie, 

og det var først i 1938 Fe-
rieloven blev indført her i 
landet, der sikrede arbej-
derne 14 dages ferie. For-
inden havde dele af de or-
ganiserede arbejdere dog 
opnået ret til at holdt ferie 
i en kortere periode, men 
vore dages flere ugers ferie 
med løn kendte man slet 
ikke til.
 Hvis man skulle ud at rej-
se i ferien, foregik det ofte 
på cykel eller i vandrestøv-
ler og med telt på bagage-
bæreren eller ryggen. Bilen 
og dermed muligheden for 
at komme på spændende 
bilferie til udlandet blev 
først hvermandseje i løbet 

af 1950’erne og 60’erne, så 
det tog tid, før danskerne 
begyndte at rejse uden-
lands. Dog var der allerede 
i 1950’erne gang i charter-
branchen. Der blev arrange-
ret busture sydpå, og det var 
også i 1950’erne, de første 
charterrejser med fly sydpå 
fra Danmark blev solgt.
 Siden er verden bare 
skrumpet mere og mere 
ind. Du får snildt en flybillet 
til et hvilket som helst sted 
for nogle tusinde kroner, og 
i dag tager vi til Thailand og 
Tyrkiet med meget større 
selvfølgelighed, end man 
for hundrede år siden tog 
fra Århus til København.

Massage giver 
fysisk og psykisk 
velvære
Trykket i musklerne øges, 
og vævsporerne åbnes. 
Der kommer mere gang i 
blodgennemstrømningen, 
og affaldsstoffer fra musk-
lerne som for eksempel 
mælkesyre kan passere. 
Musklen får bedre mulig-
heder for at optage ilt og 
næringsstoffer, og kommer 
sig hurtigere efter daglig-
dagens belastninger.
Det er massage, vi taler om. 
Og man behøver bestemt 
ikke fejle noget, fordi man 
får en omgang massage hos 
en professionel massør. 
Massage er en investering 
i et bedre fysisk og psykisk 
velbefindende. I en travl 
hverdag kan det være him-
melsk at få massage. For få 
hundrede kroner får du en 
halv eller hel times massa-
ge, og også DU fortjener 
det! Der er flere forskelli-
ge former for massage, og 
ud over at afspænde ømme 
og hårde muskler kan mas-
sagen også være lige det, 
der skal til for at fjerne ek-
sempelvis hovedpine eller 
modvirke søvnløshed.

Cykelferie 
med primitiv 
overnatning
Danmark er som skabt til 
cykelferie. Vi har masser af 
cykelstier og småveje, hvor 
man kun møder få biler, og 
da man i Danmark næsten 

altid kan cykle udenom de 
værste pukler, er det muligt 
at tilrettelægge en cykelfe-
rie næsten uden bakker.
 En cykelferie med over- 
natning på campingplad-
ser, i skoven eller på Natur-
styrelsens overnatnings-
pladser er bare sagen. Det 
er det frie og friske liv som 
et herligt modstykke til en 
hverdag i faste rammer, og 
når den står på cykelferie, 
lærer man hurtigt, at der 
ikke skal samles alt for me-
gen bagage sammen.
 Hvis hele familien tager 
af sted, er det oplagt at 
lade de voksne slæbe det 
meste af ungernes bagage 
i en cykeltrailer. Men alle 
deltagere i ferien skal na-
turligvis yde deres til, at 
alt kommer frem, så det er 
bare på med cykeltasker-
ne. Gerne placeret både 
foran og bagpå cyklerne. 
Det fordeler vægten mest 
muligt. Teltet skal være af 
den lette slags, og det gæl-
der også den øvrige baga-
ge. Hvis man overnatter, 
hvor det er muligt at vaske 
undervejs, så lad være med 
at medbringe mere tøj en 
højst nødvendigt.

Sommerfugle 
og natsværmere
De sommerfugle, vi ser mest 
til her i Danmark, er dag-
sommerfuglene, hvoraf der 
i Danmark kendes knap 100 
arter. Men i den insektorden, 
der kendes som sommerfug-
le, er der også natsværmere, 
og heraf kendes der over 
1000 arter fra Danmark.
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Ærøskøbing Røgeri 
anvender udelukkende engangsservice, 
bæreposer og alt til indpakning der er

KOMPOSTERBART 
OG BIOBASERET

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

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

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

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

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

CO2-udledningenmere end halveret.

Texas Rider 
6100E til salg

Defekt gearkasse og bat-
teri. Ellers god stand. Pris 
kr. 1.400,-. Mulighed for 
besigtigelse efter aftale i 
uge 24.
Henvendelse:

René Udstad
Tlf. 40 40 56 97

Påhængsmotor 
sælges

20 HK ældre Yamaha, kort 
ben, to takt, og brugt me-
get lidt. Motoren er ser-
viceret og har fået udskif-
tet gummidæmperne samt 
div. andre dele, og fremstår 
i god stand. Starter og går 
perfekt.
Benzintank følger med.
Kr: 5.500,-.

Tlf. 40 14 68 44

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Dejlig lys 
lejlighed til leje

Dejlig stor 4 værelses velre-
noveret lejlighed beliggende 
i hjertet af Marstal på 90 m2 
i 2 plan med havkig udlejes.
Husleje: 6.500,- + forbrug.
Depositum: 3 måneders leje.
Ledig fra 15. august 2022.
Henvendelse:

Tlf. 60 13 47 67

Ældre ægtepar
søger et handicapvenligt 
hus til leje.

Tlf. 29 28 22 11
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• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

holder 
ÅBEN MØLLEDAG

søndag den 19. juni 
kl. 14.00-17.00.

Kom og vær med til at 
fejre, at vi er 

i gang med, at 
restaurere møllen.

Der bliver 
kaffe og kage.

Hilsen
BESTYRELSEN

Ærøskøbing 
Bymøllelaug

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

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

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

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

†
Min kære mand,
vor gode onkel

Dag Erik Grødem
*23. februar 1957      † 12. juni 2022

er stille sovet ind.

Dorthe

Bisættelsen foregår fra Marstal Kirke
lørdag den 18. juni kl. 10.00.
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TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

FREDAG d. 17. juni:
14.00: Herre serie 4 - Marstal/Rise - Ommel BK
LØRDAG d. 18. juni:
11.40: U16 drenge - Marstal - Egebjerg Fodbold

...støt vore aktiviteter

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for den store deltagelse ved vor kære mand og far

Georg Westergaards 
sygdom, død og bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster,
tak til Henny Kvist og tak til Hjemmeplejen.

Kirsten og børn

Hjertelig tak
for den overvældende op-
mærksomhed som der blev 
vist mig på min 70 års fød-
selsdag.

Med venlig hilsen
Frode

Dunkær

Tak
for de smukke blomster og 
kranse ved Edel Rasmus-
sens bisættelse.

Kaj og Susan
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Efterlysning
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Fremlysning
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Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
Den danske natur giver 
gratis oplevelser

Naturstyrelsen har opført hundredevis af lejrpladser 
spredt ud over hele landet, som vi alle frit kan benytte. 
Foto: Kehlet

Få steder i verden er natu-
ren mere tilgængelig end i 
Danmark, og det er der fle-
re og flere, som benytter sig 
af. Så hop bare på cyklen, 
tag madkurv og sovepose 

med og nyd en dag i det fri, 
for de danske naturoplevel-
ser er gratis at benytte.  
 Og ikke alene er naturen 
frit tilgængelig; den er også 
meget let tilgængelig. Uan-
set om man er til vandretu-
re med familien, motions-
løb med kollegerne eller 
rollespilsarrangement med 
skolen, så er den danske 
natur glad giver af rammer, 
der er svære at slå.
 Naturstyrelsen arbejder 
aktivt for at gøre de dan-
ske skove, strande, heder 
og andre naturarealer nem-
me at benytte, og man kan 
via hjemmesiden natursty-
relsen.dk/naturoplevelser 
både finde oplevelser efter 
geografisk afgrænsning og 
type af aktivitet. Eksem-
pelvis kan man finde infor-
mationer om vandreruter, 
cykelruter, muligheder for 

ridning og meget mere. 
Skal pulsen ned igen efter 
dagens strabadser, så findes 
der fine oversigtskort og 
beskrivelser af bålpladser, 
legepladser, og overnat-
ningspladser, hvor man kan 
slå teltet op eller overnatte 
i shelter. Nogen steder kan 
man booke plads og andre 
steder ikke, men det er om 
muligt en god ide at boo-
ke sine overnatninger eller 
brug af pladser, hvis man 
eksempelvis har planlagt 
en firmaudflugt eller klas-
setur.
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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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BANKO SPIL 
Tirsdag d. 21. juni kl. 19.00 i RISE MINIHAL

PULJEBANKO
20 x AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 18.00

Der spilles om:
15 x  GAVEKORT, min. kr. 100,-
15 x GAVEKORT, min. kr. 150,-
15 x GAVEKORT, min. kr. 200,-
Ekstra-nr.:
4 x GAVEKORT, min. kr. 300,-

I pausen kan der købes: Kaffe og 
tykke pandekager • Is og pølser • 
Øl og sodavand

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

SØBY VÆRFT A/S
søger administrativ medarbejder
med flair for tal
Du bliver en del af vort administrative team, hvor du vil 
indgå i de daglige rutiner omkring fakturering, boghol-
deri, lønkørsel samt andre kunde- og medarbejderrela-
terede opgaver.

Som person er du stabil, struktureret og kan håndtere 
at holde flere bolde i luften på en gang, både når det 
gælder rutineopgaver og ad hoc-opgaver, der kan lande 
på dit bord, i løbet af en arbejdsdag. 

Du taler og skriver dansk og engelsk og kommunikerer 
let med alle funktioner i en virksomhed. 

Der er tale om en alsidig og vigtig stilling for Værftet, og 
vi håber, at du kan tiltræde snart. 

Der er ingen ansøgningsfrist og vi tillader os at slå til, 
så snart vi har fundet den rette kandidat. 

Send en kort ansøgning, så hurtigt som muligt, 
til charlotte@shipyard.dk 
Læs mere om Søby Værft på www.shipyard.dk eller på 
Facebook og LinkedIn.

SØBY VÆRFT A/S
www.shipyard.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

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:

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

hvad der sker på Andelen.

125 minutter
TILLADT for alle

Biografklub Danmark

NÆSTE UGE:
Den 23., 24., 25., 26. 

28. og 29. juni kl. 19.30 samt 
søndag den 26. juni 

kl. 15.00:

131 minutter
TILLADT over 11 år

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

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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Dåbsgudstjeneste 
i Ommel Kirke kl. 12.00

lørdag den 18. juni v/ Henny Kvist

Gudstjenester søndag den 19. juni 
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 altergang

v/ Henny Kvist
Marstal Kirke kl. 10.00 altergang

v/ Rikke Dupont
Søby Kirke kl. 14.00 altergang

v/ Rikke Dupont
Rise Kirke kl. 19.00

v/ Henny Kvist

Menighedsrådsmøde den. 21. juni kl. 19.00
Marstal Sognehus Strandstræde 20

Minikonfirmander onsdag den 22. juni kl. 13.30
Ærøskøbing Kirke og Sognehus

v/ Henny Kvist og Brian Dan Christensen

Sankt Hans den 23. juni kl. 19.00-22.00
Rise Kirkehave

Studiekreds om Lukasevangeliet
Torsdag den 23. juni kl. 19.30-21.00

v/ Pia Vandrup
Marstal Menighedshus Strandstræde 20

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Vinder af DRs Romanpris 2022:

ANNE-MARIE
VEDSØ OLESEN

Mød forfatteren til  »Vølvens vej – Snehild«
5 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Politiken, 
5 ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ Kristeligt Dagblad,
»En nordisk udgave af Game of Thrones … 
En klar anbefaling« Troldspejlet.
En roman fyldt med nordisk mytologi, magt og 
intriger.

Mandag d. 27. juni kl. 18.45 
på Ærøskøbing Bibliotek

Gratis tilmelding på www.arrebib.dk, på bibliote-
kerne eller i app’en »biblioteket«

Vi ses på biblioteket

Finansiering af maskiner
til erhvervsdrivende, f.eks. landbrugs- 
maskiner og entreprenørmateriel
• Lån op til 1.000.000 kr. 
• Løbetid op til 6 år 
• Fast udlånsrente 1,5 % p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening stiftet i 1950
tlf. 73 74 21 40  •  pep@lrs.dk  •  lai.lrs.dk

Fast rente: 1,5%

Bustur med Vestærø Pensionistforening

4-DAGES TUR 
30. aug. - 2. sept.  
Møns Klint, Holmegårds Glasværk, Gavnø Slot

VI BOR PÅ MENSTRUP KRO

Pris: kr. 3.300,-
Program og tilmelding senest den 1. august hos:

BODIL MORITZEN
TLF. 24 87 52 11

MARSTAL
NAVIGATIONSSKOLE
afholder

DIMISSION
torsdag d. 23. juni
kl. 11.00 i salen.
ALLE ER VELKOMNE

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller - Åbent alle dage... - 12-09-2017 5:45

Lendas Griller - Åbent alle dage....indd   1 12/09/17   17.46
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Til feriehusejere og turister!

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


