
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 27. juli - Nr. 30 - 58. årg. 

Advokatkontoret holder

FERIELUKKET
Vi åbner igen mandag den 1. august.

Advokat Mads B. K. Kromann holder ferie 
og er igen på kontoret den 8. august.
I hastende tilfælde kan vores kontor i 

Svendborg kontaktes på tlf. 62 21 00 00.
GOD SOMMER

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

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.  10.00-21.00

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

WWW.AEROEJAZZFESTIVAL.DK
FØLG OS PÅ

200 KR.MUSIK-ARMBÅND/BILLETTER TIL  VÆRFTET & ANDELENWWW.AEROEJAZZFESTIVAL.DK

JAZZ 
PROGRAM
2022

ONSDAG D. 3.8
Kl. 11.00 ♥ Børnejazz - MekPek Åh Abe 
Kl. 12.30 ♥ Street Parade med Tuesday Night Brass Band 
Kl. 14.00 ♥ Hæsum/Kaarsgaard/Lundin
Kl. 17.00 ♥ Tuesday Night Brass Band 
Kl. 19.30 ♥ Emil Savery Trio - Andelen (billet)
Kl. 21.00 ♥ NULLE OG VERDENSORKESTERET 

TORSDAG D. 4.8
Kl. 12.00 ♥ Børnejazz - Verden rundt med Malene Kjærgaard 
Kl. 14.30 ♥ Malene Kjærgård, Johannes Wamberg og Andreas Dall 
Kl. 17.00 ♥ Astrid Engberg 
Kl. 19.30 ♥ Alexander Kraglund Quarteto - Andelen (billet)
Kl. 21.00 ♥ KARMEN RÖIVASSEPP + ABEKEJSER + HORNS

FREDAG D. 5.8
Kl. 12.00 ♥  David Miilman Group 
Kl. 14.00 ♥ Dusty Rag Jazz Band 
Kl. 17.00 ♥ Døssing Trio + Thit Helbo 
Kl. 19.30 ♥ Artved/Vincentz Quartet – Andelen (billet)
Kl. 21.00 ♥ OTOOTO 

LØRDAG D. 6.8
Kl. 14.00 ♥ Ærø Jazz Special Bigbands 
Kl. 17.00  ♥ Jan Harbech Live Jive Jungle 
Kl. 19.30 ♥ Mette Juul + Kirk + Fjeldstad + Rosendal - Andelen (billet)
Kl. 21.00 ♥ THE KUTIMANGOES 
Kl. 23.00 ♥ DJ Funk

ÆRØ JAZZ FESTIVAL AFHOLDES I ÆRØSKØBING 
PÅ DET GAMLE VÆRFT I HAVNEN OG ANDELEN I MIDTBYEN. 
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Social- og sundhedsassistent 
søges til Marstal Ældrecenter 
Marstal Ældrecenter søger pr. 1. september 2022 
en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt 
på midlertidig afdeling. Timeantal er 28 timer pr. 
uge, men vi er åbne for andre ønsker. Vores opga-
ver er primært borgere udskrevet fra sygehus til 
videre genoptræning og behandling, samt termina-
le beboere. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 15. august 2022 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes 
onsdag den 17. august 2022.

Social- og sundhedshjælper 
søges til aftenvagt
på Marstal Ældrecenter 
(barselsvikariat) 
Stillingen løber fra den 1. september 2022 til den 1. 
august 2023 med mulighed for forlængelse. Time-
antal er 28 timer pr. uge. Aftenvagten møder kl. 
14.00-22.00 eller 15.00-23.00 og har ansvar for 
beboerne i pågældende afdeling. 

Du vil være en del af et aftenvagt team, hvor der er 
en social- og sundhedsassistent på midlertidig 
afdeling og fem social- og sundhedshjælpere i det 
øvrige hus. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 15. august 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes 
onsdag den 17. august 2022.

Rengøringspersonale søges 
til Hjemmeplejen, Ærø 
I Hjemmeplejen har vi et rengøringsteam, som 
varetager almindelige vedligeholdende rengøringer 
og årlige hovedrengøringer hos borgerne, samt 
daglig rengøring i personalets grupperum og 
omklædningsrum. Stillingerne er på 28 eller 32 
timer pr. uge og til besættelse d. 1. september 
2022 eller hurtigst mulig derefter. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 19. august 2022 kl. 12.00. 
Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler. 

Social- og sundhedshjælper 
eller social- og 
sundhedsassistent 
søges til Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen søger pr. 1. august eller snarest 
derefter en medarbejder i dagvagt med 37 timer pr. 
uge. 

Timetal kan tilrettes efter behov. 

Hjemmeplejen arbejder fagligt og tværfagligt med 
kvalitetsarbejde for at øge patientsikkerheden og 
medarbejdernes udvikling. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 19. august kl. 12.00.

Studiejob 
i Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen søger pr. 1. september eller snarest 
derefter afløsere i weekenden i dagvagter (kl. 07.00 
-13.00) og aftenvagter både hverdag og weekend 
(kl. 15.00-23.00). 

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 25. august 2022 kl. 12.00.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Læs mere på kommunens hjemmeside 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

Første skoledag på 
Marstal Skole 
- Mandag den 8. august 2022        
Fælles velkomst for eleverne fra 1. – 10. årgang i 
skolegården kl. 7.55. 
0. klasserne møder i skolegården kl. 9.30 sammen 
med deres forældre.
0. klasserne får fri kl. 11.00.
1.-10. klasse får fri efter skemaet 
dog senest kl. 13.45.
Busserne passer både til og fra skole. Forældre til 
0. klasse opfordres til selv, at befordre deres børn.

Sæsonbooking Marstal Skole 
2022/2023
Alle foreninger og klubber som ønsker at benytte 
Marstal Skole i 2022/2023 skal benytte Ærø Kom-
munes digitale bookingsystem EG-on.
Der er åbent for sæsonbookinger i perioden 
1. august – 22. august 2022.
Se vejledning på kommunens hjemmeside under 
borger - kultur og fritid eller kontakt 
Kulturafdelingen lis@aeroekommune.dk 

MARSTAL SKOLE 

Kørende trafik 
i Ærøskøbing bymidte
Informationen om pullerter på kommunens hjem-
meside er tydeliggjort, så det fremstår mere klart, 
hvordan og under hvilke vilkår turister og menne-
sker med handicap kan få adgang til Ærøskøbing 
bymidte. 
Du kan læse mere under overskriften »hvem kan få 
adgang« via kommunens hjemmeside under bor-
ger – park og vej – pullerter.

PARK OG VEJ

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

D ELI KATE SSE N

Ribbensteg 
med kartofler, sovs,
rødkål og asier.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 3/8 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person
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Gudstjenester
Søndag den 31. juli

7. søndag efter Trinitatis 
fra anden række

Marstal Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Dupont
Tranderup Kirke kl. 14.00
 Vandrup
Rise Kirke kl. 19.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Bustur
Vestrærø Pensionistforening 
arragnerer en 4-dages tur til 
Møns Klint, Holmegårds 
Glasværk og Gavnø Slot med 
indkvartering på Menstrup 
Kro. Prisen er kr. 3.300,- pr. 
person. Tilmelding senest 

den 1. august til Bodil Morit-
zen på tlf. 24 87 52 11.

Børnedyrskue
Ærø Natur- og Sportsride-
klub arrangerer børne-
dyrskue lørdag den 6. august 
på Tværbyrmark 6, hvor 
pladsen åbner kl. 11.00. Der 
er bindende tilmelding senest 
den 1. august til Lone Klau-
sen, tlf. 21 22 66 82.
 Alle er velkomne til en 
hyggelig dag hvor dyrene be-
undres og bedømmes kl. 
11.30, kl. 12.00 er der veteran-
traktorridning, kl. 12.30 er 
der kagebedømmelse og kl. 
14.30 præmiering. På pladsen 
er der sjove legeaktiviteter 
for alle, kæphestespringning 
og ponytrækning.

Åbent hus
Snedker- og Tømrermester 
Edmund Rasmussen indby-
der lørdag den 30. juli kl. 

13.00 til »Åbent Hus« på Sø-
bygård for familie, venner, 
bekendte og forretningsfor-
bindelser. Anledningen er 
Edmund Rasmussens 60 års 
fødelsdag som han rundede 
den 1. marts.

Aftensang
i Marstal Kirke
Tirsdag den 2. august kl. 
19.30 er der aftensang i Mar-
stal Kirke med ø-præst Brian 
Dan Christensen som liturg. 
Efterfølgende er der – ca. kl. 
20 – klokkekoncert med den 
belgiske klokkenist Marc van 
Bets, som to gange tidligere 
har spillet på Marstal Kirkes 
klokkespil. 
 Marc van Bets er – som 
amerikanske Simone 
Browne, som spillede forrige 
uge – bosat i Mechelen i Bel-
gien. Byens klokkenistskole 
er verdens ældste og fejrer i 
år sin 100 års fødselsdag. Der 

findes fire klokkenistskoler i 
verden. Løgumkloster huser 
den yngste fra 1979.
 Menighedsrådet er vært 
ved en kop kaffe eller te 
under klokkekoncerten.

Koncert 
i Ærøskøbing 
Kirke
Mandag den 1. august kl. 
19.00 er det to eminente dyg-
tige musikere der gæster og 
giver koncert i Ærøskøbing 
Kirke. 
 Aros Guitar Duo består af 
Mikkel Egelund Nielsen og 
Simon Wildau, der har spillet 
sammen i mange år og vun-
det priser i Danmark og i ud-
landet. 
 De to guitarister besøger 
Ærø i forbindelse med en så-
kaldt øhop-turné. hvor de he-
nover sommeren besøger en 
række større og mindre øer, 
der er fri entré.



ONSDAG DEN 27. JULI 2022 ÆRØ UGEAVIS  3

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

ærørøgeri.dk

FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og pommes frites 

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

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

32.-

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med pommesfrites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med brød, smør
og remoulade  59,-

- uden friture

Ny fisk Ny fisk

Flere oplysninger:  
madogjazz@gmail.com

Iværksætternetværk  
for producenter på Ærø

Et samarbejde med   
Ærø Jazz Festival

Lørdag 6. august kl. 10-14  
vil vi præsentere os og et 
stort udvalg af Ærøs føde- 
varer og specielle produkter  
på Torvet i Ærøskøbing.

Har du noget, du vil sælge eller vise frem, så kontakt 
os. Eller kom og kig – og køb gerne noget med hjem. 
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Kære alle!
Forretningsforbindelser, kollegaer, familie 
og venner og andre som er nysgerrige på 
hvad vores firma render og laver er her-
med inviteret til en hyggelig eftermiddag 
og aften i vores lokaler

Lørdag den 6. august 
Smedevejen 7, 

Ærøskøbing 
Vi er blevet færdige med en større reno-
vering af vores bygninger og vil derfor 
gerne fejre dette samt fremvise vores fa-
ciliteter.

Der vil være popcornsmaskine, slush-ice 
og hoppeborg til de mindste, og kølige 
drinks og fadøl til de voksne samt grill-
mad.

Ingen fest uden musik, så det har vi også 
sørget for.

Det hele starter kl.16.00. 
Vi håber at se så mange 
som muligt og gøre 
det til en festlig dag/aften.

PS. Husk danseskoene.

Med venlig hilsen

Musik er meget mere 
end toner

Få en stjerneoplevelse på Sø-
bygaard onsdag den 3.august 
kl. 19.30.

»Musik er meget mere end 
toner; man kan udtrykke alt 
muligt i verden meget smuk-
kere gennem musik. Både 
det gode og det dårlige, man 
oplever, giver noget til mu-
sikken«, siger Jonathan 

Algot Swensen, som er en af 
de tre unge musikere, der på 
onsdag gæster Søbygaard. 
Tre unge musikere – eller 
måske mere præcist tre unge 
supertalenter, som helt uden 
for enhver tvivl vil komme 
til at præge det danske (og 
nok også det internationale) 
musikliv i de kommende år.
 Jonas Frølund, klarinet-

tist, Jonathan Algot Swen-
sen, cellist og Elias Holm, 
pianist er kun henholdsvis 
24 og 25 år, men har trods 
deres unge alder allerede 
stjernestatus, og vi kan på 
Søbygaard være rigtig stolte 
og taknemmelige for at de 
vil komme og spille for os. 
Disse tre unge musikere har 
i deres spil en intensitet, et 
nærvær og en dynamik som 
man ikke altid oplever på 
helt samme måde hos ældre, 
mere erfarne musikere. 
 Det er som om de er helt 
usædvanligt meget i live – og 
det er en spændende og sært 
gribende oplevelse at lytte 
til.
 Frølund, Holm og Swen-
sen kommer med et pro-
gram, som byder på fine 
klassiske mestre såsom Be-
ethoven og Brahms, men 
også på et spændende nyt 
stykke for noget så usæd-
vanligt som en basklarinet. 
Og de herrer Beethoven og 
Brahms skal man jo ikke 
sådan ændre på, men vi vil 
helt sikkert opleve at de tre 
unge musikere blæser nyt 
liv, intensitet og vitalitet ind 
i de to gamle mestre. Det 
bliver en stjerneoplevelse!
 Få en stjerneoplevelse på 
Søbygaard onsdag den 
3.august kl. 19.30. Billetter  
købes nemt og direkte på 
www.søbygaardsvenner.dk 
eller, hvis dette ikke er mu-
ligt,  hos vores kasserer på 
tlf. 30 22 58 62 mandag-tors-
dag mellem kl 9-9.30. 
 Apropos »Musik er meget 
mere end toner«: Husk at 
koncertoplevelsen kan udvi-
des med en fin tapaskurv, 
som kan nydes i de dejlige 
omgivelser. Bestil hos Cafe 
Hertug Hans på telefon 
nummer 23 62 10 55 senest 
kl. 12 dagen før koncerten.

Orgelkoncert 
i Ærøskøbing 
Kirke
Den talentfulde unge tyske 
musikstuderende Paul Rein-
hardt giver koncert på 
Marcussen orglet i Ærøskø-
bing Kirke onsdag den 3. 
august kl. 16.00. Paul Rein-
hardt er født 2001 og studerer 
i øjeblikket i Leipzig, hvor 
betydelige komponister som 
Bach og Mendelssohn udfol-
dede deres musikalske virke. 
I fjor gav Paul Reinhardtkon-
cert for et stort publikum i 

Bregninge Kirke, og nu bliver 
der altså lejlighed til at høre 
eller genhøre denne dygtige 
unge musiker. 
 Der er gratis adgang til 
koncerten.

Høst og 
så i august
Der er p.t. fuld gang i driv-
huset, hvor blandt andet 
vindruerne modnes og er 
fine at spise hen i august. 
Det kan i august også sta-
dig betale sig at så i drivhu-
set - blandt andet radiser 
og salat..

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Kom til Maritim By Night i Marstal
FREDAG DEN 29. JULI

Kom og mærk den maritime stemning – samt masser af gode tilbud i butikkerne!

Åbent 
i butikkerne

til kl. 22

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.
UGEAVISEN FOR ÆRØ

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

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering
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Ærøske grafikere 
udstiller 
i Det Røde Pakhus

Kom og vær med, når vi 
åbner dørene til årets Ærø- 
grafikoplevelse og dyk ned i 
grafikernes særegne og unik- 
ke billeduniverser når Bir-
gitte Harries, Ib Rasmussen, 
Elsebeth Hansen, Ulla Kra-
gelund, Jette Nielsen, Lene 
Johannesen og Susanne 
Paluszewski-Hau udstiller 
udvalgte værker fra lørdag 
den 30. juli til fredag den 5. 
august.

Ritch! 
langsomt men sikkert river 
jeg det tykke Hahnemüller 
trykpapir over på bordets 
skarpe glasplade og deler 
det i ialt 4 lige store dele. Jeg 
holder tungen lige i munden 
- for når der trykkes grafik, 
skal papiret helst have revne 
kanter frem for kanter, der 
er skåret på maskine. 
 De afrevne kanter afspej-
ler på sin vis hele det unikke 
og håndholdte aspekt af, 
hvad der er så fascinerende 
ved at arbejde med grafik - 
nemlig at det kræver dyb 
koncentration og masser af 
tid, at få de forskellige tek-
nikker ind på rygraden og 
ud i hænderne, og det at der 
aldrig er to tryk, som bliver 
ens. Når du først får teknik 
og redskaber på plads er der 
intet der sætter grænser for, 
hvordan du kan eksperimen-
tere med teknikkerne, far-
verne og materialerne.

Schyyy...
Den her dag, hvor jeg står 
med lineal og trykpapir på 
værkstedets papirbord, er 
der helt stille i vores lille lo-
kale på det gamle hotel i 
Marstal. Vi er 5 kvinder sam-
let og snakken plejer ellers 
nok at kunne gå lystigt, men 

lige nu lyser koncentrationen 
ud af alles ansigter - hvad 
enten der lægges papir i blød, 
påføres tryksværte eller 
håndsvinget på værkstedets 
to trykpresser drejes rundt og 
tryk, papir og plade køres 
igennem pressens valse. 
 I dag er vi samlet på værk-
stedet for at lære en ny tek-
nik - Chine Collé. Det er en 
af værkstedets to koordina-
torer, Lene Johannesen, der 
underviser i teknikken, som 
kort fortalt går ud på, at få et 
eller flere stykker papir til at 
hænge fast på dit trykpapir, 
ved at køre det igennem 
trykpressen med et binde-
middel, således at papiret 
smelter sammen med dit 
trykpapir. På den måde kan 
du påføre et ekstra lag til et 
tryk du allerede har lavet. 
En art collage. Vi er 22 med-
lemmer af Ærø’s grafiske 
værksted og vi har løbende 
arbejdsdage, hvor dem, der 
har erfaring og kender til de 
forskellige grafiske tryktek-
nikker, underviser dem, der 
har lyst til at udvide deres 
tekniske kunnen, eller blot 
at få den genopfrisket.

Collo-hva for et tryk?
I år har vi arbejdet med tek-
nikkerne Collografi - hvor 
du bruger et hårdt stykke 
grunderet pap som din tryk-
plade og ridser med en skarp 
genstand i pappet  - et så-
kaldt dybtryk.  Vi har arbej-
det med Chine Collé og med 
Linoliumsstryk - hvor alt, 
hvad du skærer væk, får pa-
pirets farve og trykket over-
føres fra pladens overflade 
- et såkaldt højtryk. 
Grafik går aldrig af mode
Værkstedet drives til daglig 

af Jette Nielsen og Lene Jo-
hannesen og det blev stablet 
på benene af selvsamme til-
bage i 2014. Hvert år samles 
gruppen og planlægger en 
fælles udstilling på Det Røde 
Pakhus (Marstal Arts) på 
havnen i Marstal, hvor vi fej-
rer, at vi er med til at holde 
liv i en kunstform som blev 
opfundet i Europa i 1300-tal-
let og som gjorde ord og bil-
leder til fælleseje med 
Gutenbergs trykpresse i 
1440. Grafikken holder al-
drig op med at fascinere - 
måske tværtimod  - i en 
tidsalder som i høj grad er 

styret af digitale billeder. I 
år er vi i alt 8 grafikere som 
udstiller samlet og du kan 
komme og opleve, hvad vi 
hver især har arbejdet med i 
løbet af året, når vi åbner 
dørene til pakhuset lørdag d. 
30. juli. 
 Udstillingen kan ses fra 
den 30. juli til den 5. august 
2022. Det Røde Pakhus, 
Pakhusvej 1 i Marstal
Åbent alle dage fra kl. 11-17
Fernisering lørdag d. 30. juli 
kl. 14-17.
 For nærmere info kon-
takt: Lene Johannesen: 
lenefejer@gmail.com

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

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
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

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

Drømmen er på en ø

Vi har stort lokalkendskab
- Kontakt Ærøs eneste selvstændige 

ejendomsmægler

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Søndergade 55

SOLGT

Græsvængevej 73

SOLGT

Boligareal: 168
Kælder/udhus 0/393
Vær./etager: 7/1
Grundareal: 11,51 ha
Opført/omb: 1978
Energimærke: G
Kontant 1.795.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1769

Landsted omgivet af flot natur
Få 100 meter til Vitsø og Søbygaard. 
Gode udhusarealer. 
Hyggeligt indrettet med ...

Lebyvej 1, Leby

NYT

Boligareal: 80
Kælder/udhus 25/278
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 7,092 ha
Opført/omb: 1885
Energimærke: G
Kontant 1.400.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1287

Idyllisk og fritliggende
landejendom med 7 ha jord. 
Skøn have. gode udhusarealer. 
Kort afstand til vandet og ...

Langeagre 14, Langeagre

NYT

Boligareal: 167
Kælder/udhus 0/24
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 807
Opført/omb: 1900/1975
Energimærke: C
Kontant 1.195.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1812

Flot familievilla
i udkanten af Marstal med naturen i 
baghaven. Rummelig og velindrettet. 
Skøn have med solrig terrasse og...

Ronæsvej 2, Græsvænge

NYT

Vi søger 
parcelhus for 

familie i Ærøskøbing 
og omegn.

Prisønske omkring 
kr. 1.200.000,- og 

min. 120 m2 og 
3 værelser.

Ring for gratis 
salgstjek

Tlf. 2021 0269

Boligareal: 146
Kælder/udhus 6/23
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 712
Opført/omb: 1925/1978
Energimærke: E
Kontant 1.150.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1389

Smukt hus 
med den skønneste udsigt. Dejlig 
have med skur. Førstesal med kvist. 
Kort afstand til strand og...

Marstalsvejen 17, Ommel

Boligareal: 121
Kælder/udhus 35/41
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 557
Opført/omb: 1954
Energimærke: E
Kontant 1.295.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1616

Flot rødstensvilla
med god beliggenhed. Ca 100 meter 
til strand. Rummlig. Solrig have med 
terrasse og ...

Rolighedsvej 22, Marstal

NYT

Skipperhuse 
i Marstal søges 

pga af godt salg 
og meget stor 
efterspørgsel 

af vores kunder.

Ring for gratis 
salgstjek

Tlf. 2021 0269

Oldevej 30

SOLGT

Kongeballevej 20

SOLGT

 

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

FREDAG DEN 29. JULI

Strandstræde 47A – 5960 Marstal

MARSTAL MARINEFORENING
MARSTAL BY NIGHT

SKIPPERLABSKOVS 
i Marineforeningens Hus, 

Strandstræde 47A
fra kl. 17.00-21.00.

De småborgerlige kommer og 
spiller ca. kl. 21.30.

Alle er velkomne
BESTYRELSEN/

TORDENSKJOLDS SOLDATER

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

www.danboaeroe

Stort udvalg i
BRUGSKUNST
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Marstal Kirkes vartegn

Sag nr. 21-073 
 
Marstal Kirke, Ærø 
Vindfløj og spir 
 
 
Besigtigelsesnotat 2021-12-07 
 

1 
 

L. P. Madsen  Rådgivende Ingeniører A/S 
Munkehatten 19, DK-5220 Odense SØ Tlf. 66 11 52 43 Mail lpm@lpmadsen.dk 

Bærende konstruktioner 
Tekniske installationer 
Fabriks- og industribygninger 
Kontor- og boligbyggeri 
Miljøforanstaltninger 
 
e-mail  lpm@lpmadsen.dk 
 

CVR nr. 77 47 91 12 

Besigtigelsesnotat 2019-12-07 
 
 
Indledende oplæg: 
 
Nærværende besigtigelsesnotat om Spiret og vindfløjen på Marstal Kirke er udarbejdet på baggrund 
af en besigtigelse d. 11. oktober 2021 og en opfølgende besigtigelse d. 26. oktober 2021. 
 
Undertegnede er af menighedsrådet blevet anmodet om at foretage en besigtigelse af toppen af spi-
ret efter at der var blevet fortaget en inspektion med drone af spiret, da man havde mistanke om utæt-
heder i kobbertaget i spirets top.  
Billeder fra dronefoto viste at det var utætheder i spirets top under vindfløjen.   
 
Konstaterede forhold: 
 
På baggrund at mistanken om skader på spirets top og vindfløjen blev der i starten af oktober 2021 
opstillet stillads omkring tårnet på Marstal kirke.  
 
Ved den først besigtigelse d. 11. oktober blev toppen af spiret og vindfløjen gennemgået. 
 

Det var tydeligt at se at der var utætheder i kobberinddækning i toppen af spiret og der var kraftige 
udbulinger i kobbertaget lige under toppen af spiret. Udbulingerne i kobberet er sandsynligvis en følge 
at kraftigt rustangreb i beslaget for fastgørelsen af vindfløjen.  
Den 12. december 1920 kunne 
marstallerne glæde sig over 
det nye kirketårn, som knej-
sede imponerende over byen 
og afløste den gamle og mere 
beskedne tagrytter, som 
havde siddet på kirken siden 
opførelsen. Det nye tårn var 
tegnet af arkitekt Niels Jacob-
sen fra Odense. Han var fast 
arkitekt for den fælles ærøske 
kirkekasse, og allerede inden 
opførelsen havde tårnet fået 
betegnelsen »Fredstårnet« 
med tanke på verdenskrigens 
slutning og den sønderjyske 
genforening med Danmark. 
Tårnet er 30 meter højt, og 
tager man vindfløjen med, når 
man op på 34 meter.
 Tanken om at bygge et nyt 
tårn var ikke ny, da den 
meldte sig i 1918-1919. Den 
forfaldne tagrytter havde 
længe trængt til afløsning, så 
allerede i 1907 var ideen ble-
vet luftet. Men denne gang 
lykkedes det, og tårnet rejste 
sig over Marstal by. Søfolkene 
fik et godt sømærke at styre 
efter, byen fik en offentlig 
tidsmåler, og først og frem-
mest fik kirken sit karakteri-

stiske tårn, som mere end 
noget andet har kendetegnet 
kirken siden. 
 For tiden ligner kirketårnet 
ikke helt sig selv. Der mangler 
en afslutning på det såkaldt 
svulmende løg-spir. Vindflø-
jen er nemlig taget ned til re-
paration, og den kommer ikke 
op foreløbig, da det er særde-
les kostbart at få den monte-
ret på grund af dyre stilladser 
til formålet. Hvem der har 
lavet den flotte vindfløj, vides 
ikke med sikkerhed, men sti-
len og alderen kunne tyde på 
at smedemester Lorentzen fra 
H. C. Christensens stålskibs-
værft står bag. Han satte sit 
præg på utallige kunstneriske 
smedearbbejder i Marstal. I 
kirken er han uden tvivl man-
den bag foden til det sorte 
dåbsfad, så hvorfor ikke også 
vindfløjen?
 En gang om året er Ærø 
Menighedsråd ude for at be-
sigtige vore kirker, kirkegårde 
og andre af kirkens bygninger.
 I maj 2021 opdagede me-
nighedsrådet, at der var 
trængt vand ind i tårnet på 
Marstal Kirke. Vi fik  straks 
sendt en drone op, som kunne 
fotograferede tårnet udefra 
og vi kunne se at der var en 
revne i kobberdækningen.
 Marstal Kirke stod til at 
blive kalket, så der skulle sæt-
tes stillads op. Vi forhøjede 
stilladset, så det var muligt at  
besigtige spiret og vindfløjen. 
Da håndværkerne og ingeniø-
ren kunne komme op til top-
pen af spiret, opdagede man, 
at der var utætheder i kobber-
dækningen i toppen af spiret 
og at der var udbulinger i kob-
bertaget, som skyldtes kraftig 
rustangeb i beslagene for fast-
gørelse af vindfløjen.
 Vi var derfor nødt til at 
nedtage vindfløjen straks, da 
den var så medtaget af rust, at 
der var fare for nedstyrtning. 
Man var nødt til at skære 
vindfløjen i flere dele, så den 
kunne fires ned.
 Vi afventer nu en plan fra 
arkitekt og ingeniør, om hvad 
der videre skal ske. 
 Desværre må vi ikke fore-
tage os noget, før National-
museet giver grønt lys til  at 
renovere vindfløjen. 
 Vi mangler stadig at få en 
rapport fra vores arkitekt og 
ingeniør. Når vi har modtaget 
den, skal den sendes videre til 
provstiet, som sender det vi-
dere til Stiftet. Derfra sendes 
rapporten videre til National-
museet. Det er en uendelig 
langsom proces.
 Det bliver dyrt og vi vil 
søge fonde om midler til reno-
veringen. Vi forventer ikke at 
kunne gå i gang med projektet 
før foråret 2023.

Kirsten Svane, 
formand, 

Ærø Menighedsråd
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ÆRØSKØBING RØGERI · ÆRØSKØBING HAVN 15 · 62 52 40 07

Røgeriets aftenmenu
Alle ugens dage kl. 18.00-21.00
fra 25. juni til og med 20. august

Laks eller Hellefisk 
dampet eller varmrøget 
Serveres med salat, flutes og gratineret kartoffel eller 
friturefri pomfritter med hollandaise.

Menupris118,-     Menuer skal 

bestilles senest 

kl. 20.30

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

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

Skovfryd Snedkeri
v/Sarah Thorsøe
Snedkerarbejde 
udføres på hele Ærø
Kontakt@skovfrydsnedkeri.dk
Tlf. 60 65 75 90

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

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

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

Gigt er for mange et livsvilkår

Gigt og deraf følgende smerter i eksempelvis hænder og led kan ramme os alle.
Foto: Ingimage.com

Gigt er en folkesygdom, 
som over 700.000 dan-
skere lider af. Faktisk er 
det en rigtig stor andel af 
danskerne over 60 år, som 
har gigtgener i større eller 
mindre grad og derfor er et 
livsvilkår, mange må lære 
at leve med.
 Det er med andre ord 
noget, de fleste af os skal 
forholde os til på et tids-
punkt i livet, og netop det 
med at lære at leve med 
gigt skal tages helt bogsta-
veligt. For dels er der føl-
gerne af en gigtlidelse, som 
man skal lære at leve med 
– eksempelvis manglende 
kræfter i fingrene, hævede 
og ømme led – men der er 
også mange ting, man selv 
kan gøre for at mindske 
generne ved at være ramt 
af gigt. 
 tienter godt af at motio-
nere. Det giver både almen 
velvære og styrker musk-
lerne. 
 Det er også vigtigt at 
give sig selv det rigtige 
brændstof. Gigtpatienter 
kan med fordel følge ko-
strådene om en varieret, 
fiberrig kost – og skal man 
skrue op for en særlig del 
af madpyramiden, så er 
fede fisk et plus. Moderate 

mængder alkohol kan også 
virke positivt på de inflam-
mationer, gigt er. 
 Det er også vigtigt, at 
man som gigtpatient ind-
retter sig på en sådan 
måde, så man begrænses 
mindst muligt af sygdom-
men. Læg dine aktiviteter 
der, hvor du har flest kræf-
ter og færrest smerter og 
lyt til kroppen og hold pau-
ser, når du har brug for det.

FAKTA:
Der er mange gode råd 
til et godt liv med gigt på 
Gigtforeningens hjemme-
side - gigtforeningen.dk. 
Gigtforeningen er med 
80.000 medlemmer en af 
Danmarks største patient-
foreninger. 
 Gigtforeningens vision 
er, at kæmpe for, at men-

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

nesker med sygdomme og 
smerter i led, ryg og musk-
ler får et bedre liv. Tidlige-
re indsats. Færre smerter. 
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DET ÆRØSKE OLIESELSKAB
l Fyringsolie / Diesel.
l Fuchs smøreolie.
l  Gratis benzinkort til 

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11
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FRA MARSTAL KL. 22.00
via Ærøskøbing med ankomst Søby kl. 22.51

EKSTRA 
AFTENBUS
10/7 - 13/8 2022

Bussen kører sin normale rute imellem de 3 byer

FRA SØBY KL. 22.51
via Ærøskøbing med ankomst Marstal kl. 23.48

Se hele busplanen på:

AEROE-FERRY.DK/BUS
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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

 

 

EVENTYRFESTEN 2022
Vi ønsker herigennem at takke ALLE for hjælpen med 
afholdelsen af Eventyrfesten 2022.

Tak til alle de handlende for gevinster og gavekort til 
bankospillet, og tak til alle der har støttet og medvirket 
til det flotte resultat. Uden Jer - ingen fest.
En ekstra tak skal lyde til alle de frivillige som har lagt en 
kæmpe indsats før, under og efter Eventyrfesten. Vi mang-
ler flere på holdet, og hvis du kunne tænke dig at være 
med til næste år, så må du gerne sende en mail til Pernille 
Bolding på: pernille_bolding@hotmail.com.
l  Regninger sendes til:  

ÆIK, Marianne Madsen, Rønnemosevej 4, 5985 Søby.

STØTTEFORENINGEN OG
ÆRØSKØBING IDRÆTS KLUB

Vores kære ægtefælle, far, svigerfar, farfar og morfar

Preben Pedersen
Primus

25. juli 1946* 21. juli 2022†

er stille sovet ind

På familiens vegne

Ulla
Kristian og Ursula

Mette og Kenan
Buster, Asbjørn, Tilde og Zakarias

Bisættelsen finder sted fra Sundby Kirkegårds Kapel
lørdag den 30. juli kl. 13.00 for den nærmeste familie

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for detagelsen ved Anet-
te Nielsens bisættelse fra 
Stenstrup Kirke. Tusind 
tak for de mange smukke 
blomster og kærlige tan-
ker.

På familiens vegne
Louise

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tid til at planlægge 
efterårets fritidsaktiviteter

Hvorfor ikke bruge efterår og vinter på et malekursus og dermed udvikle sig kreativt. 
Foto: Ingimage.com
Solen står højt på himlen, 
grillen arbejder på højtryk 
på terrassen, og vi har sta-
dig en smule ferie tilbage. 
Det ligger altså ikke lige 
for at tænke efterår og 
vinter, men vi skal allige-
vel så småt til at forberede 
efterårets fritidsaktiviteter, 
for de mange tilbud fra op-
lysningsforbund, idrætsfor-
eninger og andre udbydere 
inspirerer til, at man får 
planlagt et aktivt fritidsliv 
i den kommende mørke 
årstid.
 Nogle melder sig til af-
tenskolekurser for at dyr-
ke en interesse i fællesskab 
med andre. Her gælder 
det om at slappe af med 
en spændende hobby, og 
når Hansen går til »finere 
madlavning for mænd« en 
gang om ugen fra slutnin-
gen af august til april, er 
målet ikke blot den gode 
mad men også i høj grad 
fællesskabet med de andre 
gutter, der også har fået lø-
bepas hver onsdag aften.
 Andre vil have en ge-
vinst, man kan bruge i ar-
bejdslivet, ud af anstren-
gelserne. 
 Forbedrende IT- eller 
sprogkundskaber for ek-
sempel. Vi danskere har alt 
i alt en dejlig tradition for 
at kaste os ud i alle muli-
ge former for kurser, der 
blot omhandler emner, vi 
interesserer os for. Som 

alternativ til at tilbringe de 
lange efterårs- og vinteraf-
tener foran flimmerkassen 
eller computeren søger vi 
i stort tal til kurser i blom-
sterbinding, madlavning, 
kunstforståelse, første-
hjælp, historie osv.
 Det gælder grundlæg-
gende om at få noget 
spændende ud af fritiden 

i efterårets og vinterens 
mørke måneder. Og det er 
allerede nu, mens somme-
ren endnu er over os, at du 

skal vælge dine fritidsakti-
viteter for de kommende 
måneder.
 Derfor: Hop ud i det sto-
re hav af interessante akti-
viteter som aftenskolesæ-
sonen byder på. Og spring 
gerne derud hvor du må-
ske får svært ved at bunde, 
hvilket blot er en ekstra 
spændende udfordring.

Grøn ukrudts-
bekæmpelse
Det breder sig lynhurtigt, 
hvis ikke man er over det 
med det samme, for ukrudt 
forgår ikke så let. Ukrudt kan 
heldigvis fjernes pr. hånd-
kraft, og via lidt forebyggelse 
holdes det nemt i ave.
 Dæk for eksempel jor-
den i bedene med træflis 
eller dæk jorden med 
bundplanter, som har over-
taget i forhold til ukrudtet.
 Kommer der ukrudt, så 
se endelig at få bugt med 
det, inden det sætter og 
spreder frø. Frøbærende 
ukrudt skal ikke på kom-
postbeholderen. Det skal 
langt væk fra haven.
 Problemer med ukrudt 
mellem rækkerne i køk-
kenhaven kan forebygges 
ved at dække jorden med 
halm eller afklippet græs.
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Kirkestræde 9 . Marstal . Tlf. 62 53 11 28

SALONEN

SOMMERFERIE I 
DAMESALONEN

Rikke holder ferielukket 
fra mandag den 8. august til mandag 

den 22. august. Begge dage incl.
Hilsen Andy

Atelier &
Kunstskole

2 timers Ferieworkshops
Ugentlige kurser for voksne
Salg af malerier og tryk
Malferien auf Ærø 

Hvidtfeldtsgade 18, 5960 Marstal   Tel. 50160426   www. silkebryant.de

Silke Bryant

SALON GRETHE
SALONEN ER 

LUKKET 
fra mandag d. 8. august

til
mandag d. 15. august

Venlig hilsen
KAREN GRETHE
Tlf. 62 52 20 17

Lærer H. E. Hansen
og hustru’s legat

Til hjælp til uddannelse 
af ubemidlede personer i 
Bregninge Sogn.
Ansøgningsskemaer om 
rentefrit lån fra lærer Han-
sen’s legat, kan afhentes i 
Nordea Bank, i Marstal.
Ansøgningerne  skal  være  af- 
leveret samme sted senest 
den 1. september 2022.

Legatbestyrelsen

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

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

BOGMARKED  
igen i år i uge 31

tirsdag d. 2. august 
til fredag d. 5. august

kl. 14.00-17.00
Fine bøger fra kr. 10,-.

I år ekstra mange 
engelske bøger

RØDE KORS  
Møbelbutik

Pilebækken 12, 
Ærøskøbing

Tlf. 24 77 56 20

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

• 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

FOTOUDSTILLING  
i Havehuset i Ærøskøbing ved fotograf 
Jens Nørgaard Larsen

Fotografen bag billederne 
i bogudgivelsen Trap Dan-
mark – Ærø Kommune ud-
stiller både publicerede og 
ikke publicerede fotos fra 
arbejdet med bogen, der 
udkom i 2021. 
Kig forbi Havehuset lørdag 
d. 30. juli til torsdag d. 4. 
august.
Åbningstider:

Lørdag-tirsdag:   
kl.16.00-20.00

Onsdag-torsdag: 
kl. 12.00-16.00

Eller efter aftale – ring: 
2868 7714/2324 6634

Fernisering 
lørdag d. 30. juli kl. 13.00

 – alle er velkomne

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

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Motions-Cykelløbet 
Ærø Rundt
afholdes lørdag d. 6. august 
2022 med start ved 
Arrebohallen, Ærøskøbing

◆ Cykelklubben CC Flying
Heroes Ærø afholder sit
tra ditionsrige cykelløb Ærø
Rundt lørdag d. 6. august
2022.

Her kan du vælge mellem
3 ruter:
Kl. 11.30 starter den lange og
strabaserende tur på 100 km.
Her kommer du rundt på
hele Ærø, også på veje som
ikke synes så bekendte. Der
cykles ikke på grusveje.
100 km turen plejer at til-
trække mange eliteryttere og
tempoet her kan være højt.

Men fortvivl ikke, mindre
kan gøre det. Har du mod på
at se det meste af Ærø på
cykel, har du her mulighe-
den.
Kl. 11.40 starter mellemdi-
stancen som er på 50 km.
Her kommer du hovedsage-
lig rundt på Vestærø. Find dit
eget tempo og nyd denne
dejlige cykeltur.
Kl. 11.45 starter den korte
distance på 20 km. Denne
tur egner sig rigtig godt som
en lille familietur med børn.
Denne tur er hovedsagelig
på Midtærø.

Depot på 50 km og 100
km distancer.

På alle ruter kan man del-
tage på EL-cykel dog uden
medalje chance.

Du skal tilmelde dig løbet
på cykelklubbens hjemme-
side - 
www.flyingheroes.dk
Sidste tilmelding
via hjemmeside torsdag d. 4.
august 2022 kl. 12.00.
Ved Arrebohallen
i Ærøs købing
har CC Flying Heroes op-
slået sit hovedkvarter, og her
kan du tilmelde dig på løbs-
dagen mod gebyr på 50.00 kr.

Efter løbet er der forplej-
ning i form af øl, vand og
pølser til alle som har delta-
get. 

Kl. 17.00 tændes der op i
grillen på pladsen.

Ruterne til 
Ærø Rundt er
afmærket på 
flotte standere 
påsat flag.
Rød  100 km
Grøn  50 km
Gul     20 km
Afmærkningen 
sidder på pæle, 
og du skal under 
løbet derfor være 
årvågen.
Bemærk!
Der køres på 
offentlig vej med 
tilladelse fra politiet.

Kære ærøboer!
På dagen mellem kl. 11.30 og
kl. 16.00 forventer vi ca. 220
cykelryttere på de ærøske
veje. 

Vi er ikke perfekte, men
vil gøre vores yderste for at
løbet afvikles til mindst
mulig gene for alle. 

De fleste ryttere kommer
fra fastlandet, og kender
ikke Ærø så godt. 

Vi håber, du vil have tål-
modighed med og forståelse
for de ryttere, du møder på
vejen. 

Til afvikling af løbet får vi
hjælp af Hjemmeværnet på
de mest problematiske ste-
der. 

Mange af de udefra kom-
mende ryttere bruger dagen
som turist, og vi håber, de får 
en god oplevelse, og vender
tilbage. 
Fotograf 
Carsten Dyhr
har lavet
en film om
cykling 
på Ærø.

Filmen kan ses på vores
hjemmeside www.flying-
heroes.dk under billeder
eller i vores åbne facebook-
gruppe. 
◆ Se omstående annonce.

CC Flying Heroes

LØRDAG DEN 6. AUGUST

Æ
RØ RUNDT 2022     

Ærø Rundt tekst 2021 - 2 sp - nyt_Layout 1  10/06/22  16.33  Side 1

Skovflåten – denne mide som 
kan sprede grimme sygdom-
me til mennesker – er på jagt 
efter blod. Den bider mund-
delene godt ind og ned til en 
blodåre samtidig med at den 
udskiller bedøvende spyt, så 
du ikke kan mærke biddet. 
Men du får forhåbentlig øje 
på flåten på et eller andet 
tidspunkt, og så er det om at 
få den fjernet i en fart.
 Brug en pincet eller en 
speciel flåttang, så kan du 
med sikkerhed fjerne det lil-
le, irriterende dyr.
 Du skal anbringe tangen, 
pincetten eller eventuelt neg-
lene så tæt ved huden som 
muligt. Tag fat i flåten og drej 
langsomt rundt et antal gan-
ge, indtil flåten slipper taget. 
Går det galt og flåten knæk-

ker midt over, så munddelene 
bliver siddende i huden, sker 
der sædvanligvis ikke noget 
ved det. Kroppen skal nok 
selv støde resterne ud i løbet 
af nogle dage. Det vigtigste 
er at få fjernet selve flåten, så 
eventuelle Borrelia bakterier 
ikke kan vandre over i bid- 
såret og gøre dig syg.

Fjern flåten i en fart
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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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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

l Du skal tilmelde dig løbet på cykelklubbens
hjemmeside - www.flyingheroes.dk

l Sidste tilmelding via hjemmesiden
torsdag d. 4. august 2022 kl. 12.00.

l Tilmelding på dagen + gebyr på 50.00 kr.
Alle distancer med tidtagning/chips. 

l Efter løbet er der forplejning i form af øl, vand
og pølser til alle som har deltaget.

l Depot på 100 km og 50 km ruten.
l Cykelhjelm påbudt. – Tristyr ikke tilladt.
l EL-cykler tilladt – dog uden medalje chance.
l Der cykles på offentlig vej med politiets

tilladelse.
l OBS: Grill-aften kl. 17.00 v/Arrebohallen.

Start og mål:

Arrebohallen
Ærøskøbing

LØRDAG DEN 6. AUGUST

100 km 1 depot kr. 205,00 Start kl. 11.30
50 km 1 depot kr. 145,00 Start kl. 11.40
20 km kr. 105,00 Start kl. 11.45

Æ
RØ RUNDT 2022     

LØRDAG DEN 6. AUGUST

Æ
RØ RUNDT 2022     

Annoncesponsor:

- dit lokale pengeinstitut
E-mail: post@risespar.dk - www.risespar.dk

Ærø Rundt 2021-Flying Heroes - 2 sp_Ærø Rundt 2006 - 2 sp  10/06/22  16.36  Side 1

MANDAGS-SPIL
Mandag d. 1. aug. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x FLÆSKEFARS
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.200,-    

PULJEBANKO
AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 18.15
Kortpris kr. 10, -. 

SOLNÆS
GRØNNÆSVEJ 9
ÆRØSKØBING
Tlf. 40 43 60 89

Sønderrendens Venner kalder

ALTERNATIVT 
SOMMERMØDE

FORENINGEN 
SØNDERRENDENS 
VENNER FESTER!

SPISNING FRA KL. 18.00

Gammeldags kyllingesteg med det hele!

Pr. kuvert .......................... kr. 120,-
Drikkevarer SKAL medbringes.

Fredag den 5. august
i Marineforeningens Hus, 

Strandstræde 47A

Kun for medlemmer. 
Tilmelding på tlf. 40 45 32 45 til Laila

senest mandag den 1. august.
NYE MEDLEMMER ER VELKOMNE.

Søbygaard-
koncerterne 20222022

Billetsalg:
Billetter kan reserveres direkte på 

søbygaardkoncerterne.dk, evt. hos kassereren 
mandag-torsdag kl. 9-9.30 på tlf. 30 22 58 62 

Søbygaard • Ærø • 2022

Onsdag
den 3. august  kl. 19.30

Unge talenter:
Frølund Trio
Jonas Frølunds Trio 
spiller Beethovens og Brahms 
smukke klarinettrioer 
og ny spændende musik.

– Billetter: kr. 180,00 – Børn 6-16 år: kr. 50,00 –

Gudstjenester søndag den. 31. juli
Marstal Kirke kl. 10.00

v/ Pia Vandrup, altergang.
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
v/ Rikke Dupont, altergang.

Tranderup Kirke kl.14.00
Familiegudstjeneste v/ Pia Vandrup,

efterfølgende kirkekaffe.
Rise Kirke kl. 19.00

v/Rikke Dupont, altergang.

Ærøskøbing Kirke, koncert 
mandag den 1. august kl. 19.00

Aros Guitar Duo.

Marstal Kirke tirsdag den 2. august
kl. 19.30 aftensang v/Brian Dan Christensen

kl. 20.00 klokkekoncert v/Marc van Bets.
Der er kaffe/te under klokkekoncerten.

Ærøskøbing Kirke, orgelkoncert
onsdag den 3. august kl. 16.00

Paul Reinhardt på orgel, gratis adgang.

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

FYN RUNDT 
for bevaringsværdige 

sejlskibe
TORSDAG DEN 28. JULI 

på Marstal Havn
De første skibe ankommer kl. 15.00.

Levende musik på kajen fra 
kl. 16.00-23.00.

Ærøpandekager og grill på kajen.
Vrikkekonkurrence på Eriksens Plads

 kl. 20.00.
Skibene afgår fra Marstal

 fredag den 29. juli kl. 09.00.

7 Ærøske grafikere udstiller 
i »Det Røde Pakhus« 
på havnen i Marstal

fra lørdag den 30. juli til fredag den 5. august
(begge dage incl.).

Åben alle dage fra kl. 11.00-17.00 
Udstillingsdeltagere:

Fernisering lørdag kl. 14.00 til kl. 17.00
Alle er hjertelig velkommen

Birgitte Harries
Elsebeth Hansen
Jette Nielsen
Susanne P. Hau

Ib Rasmussen
Lene Johannesen
Ulla Kragelund

Så er sommerferien ved 
at være slut.
Vi starter op lørdag den 
6. august kl. 9.30 med at 
byde de nye medlemmer 
velkommen. Hvis der altså 
kommer nogen.

Medlemmerne starter 
dog op om fredagen til 
sæsonens første skomar 
kl. 14.15.

Se vores hjemmeside:
www.marstalbillardklub.dk

VELKOMMEN til ALLE nye...

Vi bor:

Tordenskjolds-
gade 20, 1. sal
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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.


