
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 3. august - Nr. 31 - 58. årg. 

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

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

 FÅ JOB SOM OMDELER 
… ET SKRIDT PÅ VEJEN

LIGE NU SØGER VI OMDELERE
Omdelerjobbet er et rigtig godt skridt på vejen til at lære arbejdslivet 
at kende. Samtidig giver det mulighed for at tjene ekstra penge.

Lige nu har vi ledige ruter i nærheden af, hvor du bor. 
Vi har omdeling onsdag og torsdag.

BLIVOMDELER.NU ELLER RING PÅ 70 10 40 00

Tjek ind på blivomdeler.nu 
og læs mere – her kan du også 

søge jobbet som omdeler.

DELIKATESSEN

Paneret kalkunschnitzel 
med kartofler, 
bearnaisesauce 
og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 10/8 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Legatet – »De gamles hjem«
Legatet »De gamles hjem« kan ifølge fondens ved-
tægter søges til sociale og kulturelle foranstaltnin-
ger for ældre borgere i tidligere Marstal Kommune.
Ansøgningsfrist for nye ansøgninger er torsdag 
den 1. september 2022 og skal sendes til Dorete 
Landro, Kirkevejen 12, 5960 Marstal.

SEKRETARIATET

Første skoledag 
på Marstal Skole 
- Mandag d. 8. august 2022        

Fælles velkomst for eleverne fra 1. – 10. årgang i 
skolegården kl. 7.55.  
1.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.

Hilsen 
SKOLELEDELSEN

Ærø Kommune søger 
Teknik - og miljødirektør
Er du dus med teknik- og miljøområdet og kan du lide 
at arbejde dybt og bredt i den lille kommunale orga-
nisation? Så kan dette være dit næste lederjob.

Ærø Kommune søger en stærk og empatisk direk-
tør med gode ledelseskompetencer og faglig ind-
sigt inden for det tekniske område til stillingen som 
Teknik- og miljødirektør med tiltrædelse den 1. 
november 2022 eller snarest derefter.

Stillingen indeholder en bred opgaveportefølje 
med mange fagområder og ledelsesopgaver lige 
fra servicering af det politiske niveau, strategisk 
ledelse, daglig personale- og faglig ledelse af det 
tekniske område, og direktøren skal i et vist omfang 
også selv varetage sagsbehandlingsfunktioner i tæt 
samarbejde med borgere og erhvervsliv.

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 6. september kl. 12.00.

TEKNISK AFDELING

Plan- og naturmedarbejder
Teknisk afdeling søger en kompetent og alsidig 
kollega.

Stillingen rummer mange fagområder, så du skal 
have lyst til at spænde fagligt vidt og gå på tværs 
af forskellige myndighedsområder. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse sna-
rest muligt. 

Ansøgningsfrist: 18. august 2022 kl. 8.00. 

Se mere om stillingen på Ærø Kommunes 
hjemmeside: www.aeroekommune.dk under 
»Job i kommunen«.

TEKNISK AFDELING

Social- og sundhedsassistent 
eller social- og 
sundhedshjælper 
søges til aftenvagt 
på Plejecenter Søkilden 
Søkilden søger pr. 1. oktober 2022 en social- og 
sundhedsassistent eller social- og sundhedshjæl-
per i aftenvagt, 28 timer pr. uge. 

Der er weekendvagt hver anden weekend. 

Søkilden er et ordinært plejecenter med specialen-
heder, hvor der blandt andet er beboere med 
demens og andre neurologiske udfordringer.

Samlet er der 32 lejligheder på plejecentret. 
Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 22. august 2022 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 26. august 
2022. 

Læs mere på www.aeroekommune.dk  

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Social- og sundhedsassistent 
eller social- og 
sundhedshjælper 
søges til nattevagt 
på Plejecenter Søkilden 
Søkilden søger pr. 1. oktober 2022 en social- og 
sundhedsassistent eller social- og sundhedshjæl-

per i nattevagt, 28 timer pr. uge. 

Der er weekendvagt hver anden weekend. 

Søkilden er et ordinært plejecenter med specialen-
heder, hvor der blandt andet er beboere med 
demens og andre neurologiske udfordringer. 

Samlet er der 32 lejligheder på plejecentret. 
Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 22. august 2022 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 26. august 
2022. 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen.  

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Social- og 
sundhedsassistenter eller 
social- og sundhedshjælpere 
til aftenvagt i Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen søger social- og sundhedsassisten-
ter eller social- og sundhedshjælpere pr. 1. sep-
tember eller snarest muligt derefter. 
Aftenvagten består af 10 dygtige kollegaer, der 
kører på hele Ærø. 

Aftenvagten har endvidere et tæt samarbejde med 
Sygeplejen, hvor vi gensidigt hjælper hinanden. 
Ansøgningsfrist fredag d. 19. august 2022 kl. 
12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Læs mere 
på www.aeroekommune.dk under Job i kommu-
nen. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Følg Ærø Kommune 
på Facebook 
Find de nyeste informationer fra kommunen via QR 
koden

Ærø Natur- og 
Sportsrideklub 
BØRNEDYRSKUE
LØRDAG DEN 6. AUGUST 

Tværbymark 6, Bregninge

Dyrskuepladsen åbner kl. 11.00

 Kl. 11.30:  Dyrene beundres og bedømmes.
 Kl. 12.00:  Veterantraktorringridning.
 Kl. 12.30:  Kagebedømmelse.
 Kl. 14.30:  Præmiering.

MADTELT, KAGEBORD
Små stande: Land og Fritid/DLG

Sjove legeaktiviteter for alle 
Kæphestespringning - Ponytrækning

Kæledyr kr. 25,- Loppebord kr. 25,-
Kagekonkurrence - gratis

Alle er velkomne - Gratis entré
Vel mødt 

Gudstjenester
Søndag den 7. august

8. søndag efter Trinitatis 
fra anden række

Bregninge Kirke kl. 10.00
 Christensen
Ærøskøbing Kirke kl. 16.00
 Christensen
Ommel Kirke kl. 19.00
 Christensen
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Orgelkoncert i 
Marstal Kirke
Fredag den 5. august kl. 19.30 
afsluttes Marstal Kirkes in-
ternationale orgelkoncert- 
række med en koncert spillet 
af Warszawas domorganist 
Piotr Rachon. Han er på 
turné i Danmark og når i den 
forbindelse at besøge Ærø. 

Ved siden af sin mangeårige 
ansættelse som domorganist 
har han også opnået doktor-
graden i musik fra universite-
tet i Poznan i 2015. 
 Som musiker har han givet 
koncerter i såvel Europa som 
USA og Rusland. Koncerten 
var planlagt i 2020, men 
måtte – som så meget andet 
– udsættes på grund af corona 
restriktioner.
   Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne!

Koncert 
i Marstal Kirke
Torsdag den 11. august kl. 
19.30 er der koncert i Marstal 
Kirke. 
 Efter sommerens fire or-
gelkoncerter er tiden inde til 
at høre en sanger, og det bli-
ver med tenoren Michael 
Kristensen. Michael Kristen-
sen har i mange år været 
tenor i Det kongelige Teaters 
solistensemble. 

 Nu er han også en begej-
stret ny husejer på Ærø, og 
den kombination lægger na-
turligvis op til en musikalsk 
visit i Marstal Kirke. Pro-
grammet har sit tyngdepunkt 
på dansk sang af blandt andre 
Carl Nielsen, men der bliver 
også plads til meget andet, 
eksempelvis musik af Kai 
Normann Andersen. Michael 
Kristensen akkompagneres 
af kirkens organist.
   Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne!

Koncert 
i Søby Kirke
Man kan få både instrumen-
tal kunnen på højt niveau og 
god musikalsk underholdning 
ved koncerten i Søby Kirke 
lørdag d. 6. august kl. 15. 
Calabash Duo består af Jacob 
Mygind på saxofon og Kai 
Stensgaard på marimba. 
Duoen spiller bl.a. Beatles, 
Mozart og jazz - alt sammen i 

deres egne velklingende ar-
rangementer. Der er gratis 
adgang til koncerten.

Aftensang 
i Marstal 
Præstegårdshave
Vi mødes igen i præstegårds-
haven i Marstal tirsdag den 9. 
august kl. 19.00 med indgang 
gennem den blå port i 
Strandstræde. 
 Vi synger fra »den gamle«-
Højskolesangbog (tag gerne 
din egne med) et udpluk fra 
den danske fællessangskat.                                                                   
Undervejs skal vi selvfølge-
ligt have kaffe/te og kage.                                               
Alle er velkomne og det er 
gratis.

90 år
Yrsa Albertsen, Gasværksvej 
10, Marstal kan torsdag den 
4. august fejre sin 90 års fød-
selsdag.
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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. 

Aslilt ærøjazz_170x100_2022.indd   1Aslilt ærøjazz_170x100_2022.indd   1 29.06.2022   12.5529.06.2022   12.55

Creutz Boghandel

Bøger

Spil

Legetøj

Kontor- og kunstartikler

Lotto
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00-17.00

Lørdag kl. 10.00-14.00

Altid hyggelig stemning!

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

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!  

Sange fra en verden 
i krig

Det er sensommer på Ærø, 
og naturen præsenterer sig 
fra sin allersmukkeste og 
mest gavmilde side. Alt er 
godt.
 Og alligevel lever vi i en 
verden i krig. Ikke lige her 
hos os på vores lille paradisi-
ske plet, men tæt nok på til 
at det er dybt foruroligende. 
Vi troede måske at verden 
var kommet videre, og at 
voldelige konflikter var 
noget der hørte fortiden til, 
men vi må erkende, at som 
så mange generationer før 
os lever vi nu igen i en ver-
den i krig. 
 Næste Søbygaardkoncert 
onsdag d. 10. august kl. 19.30 
fokuserer på musikken fra 
tiden omkring og efter første 
verdenskrig. En desillusio-
neret tid, hvor verdensbille-
det var brudt sammen, men 
også en spændende tid, hvor 
nye verdensbilleder skulle 
opbygges, og en tid som er 
fascinerende ved den mang-
foldighed af nye tendenser 
og fænomener, der gjorde 
sig gældende i kulturlivet. 
Den ny musik satte sig igen-
nem og blev en faktor man 
måtte regne med. 
 De store komponister, 
som gjorde sig bemærket i 
denne periode, var blandt 
andre Debussy, Ravel, Stra-
vinsky, Schönberg, Weill og 
Carl Nielsen.
 Denne spændende sangaf-
ten vil vi høre om Ravels hi-
storier fra fronten ved Ver- 
dun (billedet); om Debussys 
store engagement med at 
holde over 50 koncerter for 
at samle ind til forældreløse-
børn i Frankrig; om Schön-
berg, Weill og Stravinsky, 
som alle var musikpersonlig-
heder på flugt, hvis værker 
der blev skabt i exil.
 Kom til en sangaften på 
Søbygaard, hvor Radmila 
Rajic lægger sin smukke 
mezzosopran til toner fra 
tiden omkring Første Ver-
denskrig og fra mellem-
krigsårene, til sange af 
Ravel, Debussy, Stravinsky 
og Kurt Weil. Radmila bli-
ver akkompagneret på Sø-
bygaards fine Fazioli-flygel 
af pianisten Charlotte Than-
ning.
 Kom til koncert på Søby-
gaard onsdag d. 10.august 
klokken 19.30 – og oplev en 

aften med musik af en stor 
og sælsom skønhed.
 Billetter kan købes nemt 
og direkte på www.søby-
gaardkoncerterne.dk eller 
mandag-torsdag fra kl. 9 til 
9.30 på tlf.  30 22 58 62.
 Husk også at koncertople-
velsen kan udvides med en 
fin tapaskurv, som kan nydes 
i de dejlige omgivelser. Be-
stil hos Cafe Hertug Hans på 
tlf. 23 62 10 55 senest kl.12 
dagen før koncerten.

Regnmængden
I Marstal faldt der i juli 
måned 20,9 mm regn imod 
32,5 mm sidste år samme tid 
og sted.
---
I Søby faldt der i juli måned 
47 mm regn imod 55 mm sid-
ste år samme tid og sted.
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JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/jobMalermester 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

� V I  DÆKKER HELE  ØEN �

� DØGNVAGT �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

TLF.6252 2000
www.sr-electric.dk · E-mail: office@sr-electric.dk

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

CR Revision
Registreret revisor

v/ Richard Christensen
Krarupvej 1 · 5771 Stenstrup
Web: www.cr-revision.dk
Email: cr@cr-revision.dk

Telefon 62 21 40 35

CR Revision - fast

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

Økonomisk rådgiver/revisor
Tony Jul Haugsted-Jakobsen
Tlf. 60 98 13 82 - info@aktivmail.dk
Ærø - Den Gamle Købmandsgaard
Torvet 5, 1. sal tv. - 5970 Ærøskøbing
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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

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

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

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

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

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

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

Drømmen er på en ø

LANDBRUG & SMED
LANDBRUG
Vi har flere forskellige værksteder, hvor 
vi udfører forskellige former for repa-
rationer af landbrugs- og entreprenør-
maskiner samt alle småmaskiner.
Er du havereret eller andet, har vi der 
til udstyrede værkstedsvogne således, at 
vi kan reparere din maskine på stedet.
Vi sælger ligeledes reservedele mm. i 
vores butik på adressen.

SMEDEARBEJDE
Vi udfører alle former for smedearbejde 
på vores værksted og ude ved kunderne.

Vi udfører: 
• Maskin- og motorreparationer
• Salg af reservedele til disse
• Hydraulikslanger fremstilles
• Service på SAC malkeanlæg
• Staldanlæg forhandles/opsættes
• Salg af hegnsartikler
• Salg af sliddele til markredskaber
• Startbatterier
•  Forhandling og reparation af startere 

og generatorer
• Nye og brugte maskiner sælges
• Alt i kileremme
• Salg af dæk

Vi udfører: 
• Trapper
• Gelændere
• Staldinventar
• Låger
• Stålkontruktioner

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 • lørdag og søndag lukket

Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk

5 Landbrug & Smed-Ærø Maskiner-3 sp 

Autorisationsnummer ved 
Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

Nicholas Care
Gydeager 2, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 25 25 · Mobil 30 47 59 70
E-mail: nicholascare@gmail.com

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 61 38 44 41

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp

50 år med jazz 
i Ærøskøbing

I over 50 år har der været 
jazz i eventyrbyen Ærøskø-
bing. Så det er en fornem 
tradition, som foreningen 
bag Ærø Jazz festival holder 
i live, når de onsdag d. 3.8 
åbner porten på Det gamle 
Værft for de allermindste og 
skyder festivalen i gang med 
børnejazz kl. 11.00. 

21 live koncerter 
Børnejazzen er startskuddet 
på fire dage hvor Ærøskø-
bing syder og bobler af jazz. 
Igen i år er det et impone-
rende line-up af folkekære 
kendinge, prisvindende 
bands og helt unge talenter, 
der er på programmet. Re-
pertoiret er bredt fordi jazz 
er en bred genre. »Vi gør et 
stort nummer ud af at ud-
vælge det ypperste jazz in-
denfor alle genre og til alle 
målgrupper. Og vi lægger 
stor vægt på kvaliteten og 
underholdningsværdien« si-
ger Louise Harder, medlem 
af bestyrelsen, og mu-

sik-booker. »Der skal være 
noget til alle«. 

Festlig Street Parade 
gennem byen
Efter startskuddet for de 
mindste, holder festivalen 
fast i traditionen om en 
Street Parade gennem Ærøs- 
købings gader. Den starter 
onsdag fra det Gamle Værft 
kl. 12.00 hvor orkesteret 
Tuesday Night Bras Band, 
med en lang hale af menne-
sker efter sig, går ind gem-
men Ærøskøbings gader og 
baggårde. 

Nulle og Verdensorkesteret 
På Værftet er der koncerter 
kl. 12.00, kl. 14.00, kl. 17.00 
og kl. 21.00 hver dag. Den 
store koncert onsdag aften, 
er med en af sværvægterne i 
dansk jazz, nemlig Nulle og 
Verdensorkesteret. Torsdag 
aften er der musikalsk top-
møde når Karmen Röivas-
sepp møder Abekejser og 
blæsere fra Århus Symfoni 

Orkester på Værftets scene. 
Fredag aften er der hele tre 
sæt med det anmelderroste 
Københavnske funk-soul-
jazzband OTOTOO og lør-
dag aften er der dansemusik 
fra The Kutimangos. DJ 
Jimmy fra Søby afrunder det 
hele med funky dansemusik 
til kl. 02.00. På Det Gamle 
Værft i havnen skal man vise 
musik-armbånd (200 kr.) for 
at komme ind. Her er der 
madboder, fadølsanlæg og 
hygge fra kl. 11.00 - 24.00 
hver dag.

Trofaste publikummer
Ole Stramer, en af festivalens 
trofaste gæster siger: Vi er 
kommet siden 2011, og i dag 
hvor festivalen spiller på to 
primære spillesteder - DGV 
og Andelen – synes vi at ople-
velsen er sublim. 
 De to spillesteder supplerer 
hinanden på fremragende vis: 
På Andelen oplever man en 
intim stemningsfuld atmos- 
fære, hvor man kommer helt 
tæt på musikerne og musik-
ken; på DGV kan man vælge 
at sidde inde i værftet eller 
man kan nyde musikken ude 
ved havnebassinet, så man 
oplever musikken samtidig 
med havnens puls og leben. 
På DGV er det ofte større en-
sembler, der spiller - gerne 
med mere uptempo og til 
tider dansabel musik. På An-
delen er det mere afdæmpet 
musik, der fremføres - gerne 
med stor indlevelse og raffi-
nement. På årets program 
glæder vi os bl.a. til ons-
dags-koncerterne: Lundin, 
Kaarsgaard, Husum (DGV), 
Savery Trio (Andelen). Tors-
dag skal vi hører Alexander 
Kraglund Quartet (Ande-
len). Og Døssing Trio & 
Helbo (DGV) fredag er også 
krydset af.  

Andelens betydning 
for jazztraditionen
I år fejrer festivalen at Ande-
len, det legendariske spille-
sted i midtbyen, har været 
omdrejningspunktet for kul-
tur og jazzmusik i 50 år i 
Ærøskøbing. Det foregår ved 
fire aftenkoncerter på Ande-
len, som alle kræver billet, og 
hvor vi starter med et glas 
bobler. Onsdag aften indle-
der Peter Bif, der er opvokset 
på Andelen, med historier og 
anekdoter fra starten. 

Kæmpe støtte fra frivillige 
og ervhervsliv
Karin Nielsen, næstformand 
i bestyrelsen siger: »Vi nyder 
stor opbakning fra det Ærø-
ske erhvervsliv. I år har vi 
over 40 sponsorer af forskel-
lig størrelse. Det er vi så tak-
nemmelige for. 
 Og de kommer fra hele 
øen. Flere cafeer og restau-
ranter i Ærøskøbing giver 
også fordele til folk med 
armbånd. Ligeså har Rise 
Sparekasse og kommunen 
givet støtte til børnejazzen, 
der er gratis for alle.« 
 Vagn Rottbøl, medlem af 
bestyrelsen, og bar-ansvarlig 
tilføjer: »Der har også været 
rigtigt meget interesse for at 
være frivillig i barerne, så vi 
er godt bemandede til det 
store ryk-ind. 
 Festivalen har i år som 
noget nyt valgt at serverer 
økologisk øl fra Ærø Bryg-
geri.«  
 Læs meget mere om festi-
valens 21 koncerter på www.
aeroejazzfestival.dk om 
andre events i byen, og følg 
os på facebook og instra-
gram, hvor vi informerer lø-
bende. 

NYE GARDEROBE-
SKABE? - kig ind til BOLIGHUSET SØBY

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

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

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

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk

Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.
NB! Jeg kører over hele øen.Udført 

Udført med
kalkfrit vand 

Tæpper med mange funktioner

Tæpper har mange funktioner i boligen, da de gør noget godt for både indretning, kom-
fort og akustik. Foto: Ingimage.com

En gang kunne det ikke 
blive stilrent nok, men nu 
skal der være plads til hyg-
gen, og det kan tæpper le-
vere.
Op gennem 1990’erne og 
00’erne fandt vi på man-
ge fikse måder at ændre 
70’er-villaens pistolgang 
til et multifunktionelt køk-
ken-alrum, så man sparede 
spildplads til gange. 
Det var der meget mening 
i, men det krævede også, 
at man holdt en vis orden 
og stil, for at et rum med 
mange døre og funktioner 
kunne virke overskueligt 
og ordentligt. 
Minimalisme blev kodeor-

det, og det gik blandt andet 
ud over vores tæpper. Der 
skulle fliser eller træ på, og 
så skulle det ellers indret-
tes så enkelt som muligt, så 
indretningen ikke bidrog 
til larmen.
Men det gjorde den. For 
tæpper er ikke bare pæne 
eller leverandør af fodvar-
me, de er også samlende 
for indretningen og gavn-
lige for akustikken. Sær-
ligt sidstnævnte har mange 
køkkenalrum bøvl med, 
fordi man både går højt til 
kip og har store vinduer og 
flisegulv. Den hårde aku-
stik med store glaspartier 
og gulve i sten betyder, at 
lyden suser rundt, og det 
selvom der findes mange 
lyddæmpende produkter 
på markedet anno 2022. 
Det kan tæpper gøre no-
get ved, og derfor er de da 
også for længst kommet 
ind i boligerne igen, og i 
dag er løse tæpper høje-
ste mode, og det med god 
grund. De er både smukke 
og praktiske, løser flere op-
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gaver indretningsmæssigt 
og fås i et væld af farver, 
nuancer, former, stilarter 
og kvaliteter. Sikkert også 
et, der passer til dig.
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Pas på 
ledningerne
Små børn lever ofte livet 
farligt, og det sker alt for tit, 
at mindre børn bliver for-
brændt. 
 Mange af ulykkerne sker 
i køkkenet, så der kan ikke 
opfordres nok til, at man 
passer på med hængende 
ledninger fra kaffemaskiner, 
elkedler, oliekogere og lig-
nende. Ledninger er desvær-
re bare fristende at trække i, 
når man er lille.

Turisme 
siden oldtiden
Når I sætter jer i flyveren på 
vej til en uges charterferie 
på Mallorca, så må I endelig 
ikke tro, at turisme er et nyt 
begreb. Der fandtes faktisk 
turisme allerede i den ro-
merske oldtid, da velstillede 
romere tog på ture til Græ-
kenland eller Ægypten.
 Turisme - det at kunne 
komme lidt længere væk 
end blot til nabolaget for 
at få oplevelser - blev dog 
først en mulighed for de 
større masser langt sene-
re. I 1700-tallet blev mange 
velstillede borgere fra Nord-
europa sendt til Middelhav-
slandene på dannelsesrejser, 
og fra omkring midten af 
1800-tallet begyndte man i 
England at arrangere orga-
niserede grupperejser.
 Danske turister, som rej-
ser udenlands i større tal, 
kender vi først fra dette år-
hundrede.
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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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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

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

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

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

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

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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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

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Onsdag, torsdag 
og fredag

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

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

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

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

Ærø Fotoklub
udstiller i

HAVEHUSET 
Dommerhaven

Ærøskøbing
6. - 12. august 2022

Åben hver dag kl. 13-17
Gratis adgang.

ALLE ER VELKOMNE

Beskæftigelse
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Efterlysning
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Stort tillykke til
MIN Olde.
Knuz fra
ANNA

90 år 
den 4. august

†
Min elskede mand,

vores kære far, morfar, farfar og svigerfar

fhv. forretningsfører

Svend Kristiansen
*15. august 1942       † 26. juli 2022

er stille sovet ind.

Karen
Dorthe, Lars og Mona

Kristian og Cecilie, Frederikke og Emil
Anders og Kasper

Bisættelsen har fundet sted.

†
Vi har mistet vor kære bror

Svend Kristiansen
Poul, Peder, Tage og Ulla

Vor kære far, bedstefar og kæreste

Georg K. Augustenborg
er pludselig gået bort,
Søby den 29. juli 2022

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Jørgen, Lise, Niels, Elin og børnebørn

Bisættelsen foregår i stilhed.
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Fremlysning

Husdyr

Køb og salg
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Lejeboliger
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Automobiler

UGE 30 i Kleven Havn 2022
En stor tak  l alle frivillige, 

leverandører og kagebagere, 
som har sikret at ugen blev en 

kæmpe succes.
En særlig tak  l sponsorerne af

PPålidelighedssejladsen:
Agerly Murerforretning - Ballast

Arnes Køreskole - EL Systems
Chr H - Depot Svendborg
Ærø Fisk - HCC Bådeværr

Motorfabrikken - Kopa Radio
Haaesen Lakridskonfekt

LLet Køb - Maler Per Helmann
Mari me Engineering - Nordea

Marstal Blomster og Havecenter
Marstal Søfartsmuseum

Ommel Kro - Hansen Cykler 
Ommel Maskinsta on - Minde
Restaurant Fru Berg - Stark Byg
ÆÆrø Bryggeri - Rise Sparekasse

SR electric - Superbrugsen
Sønderrendens Burgerhouse

Ærø Maskiner og VVS
Ærø Byg - Ærøskøbing Røgeri

Øboens Olieprodukter
Også en tak  l Mar n Motor

Tusind tak
for den overvældende op-
mærksomhed ved min fød-
selsdag.

Med venlig hilsen
Edmund Rasmussen

Tusind tak
for blomster og hilsner på 
vores diamantbryllupsdag.

Kærlig hilsen
Lykke og Finn Møller
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Snobrød og indbagt pizza

Der findes ikke noget hyggeligere end samværet omkring 
et bål, hvor der bages snobrød. Foto: Kehlet

Det store sankthansbål 
er til tøjhekse, fællessang, 
båltale og hyggeligt og lunt 
midsommerfællesskab. Og 
i dagens anledning skal I 
naturligvis lave et mindre 
bål - eksempelvis i et bål-
fad hjemme i haven - og 
tilberede jeres egen bål-
mad. Det er ikke absolut 
nødvendigt med gryder 
og pander, for meget bål-
mad kan ganske simpelt 

laves på snobrødspinde. 
Det gælder naturligvis al-
mindelig snobrød, men for 
eksempel pizza kan også 
nemt bages på en rist over 
bålet. For hvorfor skal en 
pizza altid bages i ovnen, 
når den faktisk bliver utro-
lig lækker bagt på en rist 
over bål.
 Til bålpizza bruges al-
mindelig snobrødsdej. Ælt 
gerne en stor portion, så 
der foruden pizza også er 
til snobrød senere. Sno-
brødsdejen laves af 50 
gram gær udrørt i fire dl. 
lunken vand og æltet sam-
men med en tsk. salt, lidt 
sukker og cirka et halvt 
kilo mel. Dejen skal hæve 
en halv times tid.
 Dejen rulles ud til små 
pizzaer. Smør et tyndt lag 
pizzasovs på dejstykkerne. 
Lav selv sovsen eller - når 
det skal være nemt - køb 
den færdig. Nu skal der et 
lag fyld på pizzastykkerne. 
For eksempel peperoni, 
og revet ost. Fyldet lægges 
kun på den ene halvdel af 
dejen, for den anden halv-
del skal foldes ind over 
fyldet, så man dermed får 
indbagt pizza. Bages nu på 
risten - først på den ene 
side og dernæst på den an-
den.
 Et bål til madlavning 
skal have godt med glø-
der, så man kan med for-
del tænde bålet, før man 
begynder at lave dejen til 
snobrød og pizza.

Pandekager til dessert
Pandekager er en fin des-
sert ved bålet, og hvis man 
forlænger en almindelig 
lille pandekagepande med 
stålhåndtag med en lang 
pind, har man en pande, 
man kan holde ind over 
bålet uden at risikere at få 
brændte fingre. Pander la-
vet til formålet findes også 

i handelen og koster ikke 
det vilde. Nu kan du bage 
pandekager på bål - sæt 
eventuelt panden på risten 
- og pandekagedejen laver 
du, som du plejer.

Nem 
hjemmelavet 
iste
Te er normalt en rygende 
varm drik, men her i som-
mervarmen kan den fint 
serveres is-kold og frisk. 
Du kan købe færdiglavet 
iste i mange udgaver og 
mærker, men du kan også 
lave den selv på følgende 
måde:
 Tilbered først en god, 
stærk te. Lad teen afkøle i 
køleskabet og hæld den på 
glas med citronskiver og 
isterninger. Tilsæt sukker 
efter smag.
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Til feriehusejere og turister!

Fra torsdag morgen, i ugerne 24 til 35,
kan Ugeavisen afhentes her:
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BY-MARKS-VEJ
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

MANDAGS-SPIL
Mandag d. 8. aug. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x OKSEKØD I TERN
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.300,-    

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

SPORTIGAN
TLF. 62 53 14 07

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 9. august

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xOKSEFARS

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

Præstegårdsjorden 
til forpagtning 
i Tranderup

1,83 ha agerjord ønskes bortforpagtet i en 5-årig 
periode med begyndelse 1. september 2022. Der 
garanteres ikke for størrelsen eller støtteberetti-
gelsen af de anførte arealer.

Arealerne tilhører ejendommen 21a Vindeballe 
by, Tranderup, beliggende Præstens Vej, 5970 
Ærøskøbing, og er beliggende ved denne.

Der medfølger betalingsrettigheder svarende 
til arealet og vederlaget herfor inkluderes i for-
pagtningssummen. Der vil blive stillet krav om 
sikkerhedsstillelse for rettidig betaling af for-
pagtningsafgiften, i form af forudbetaling og der 
vil blive beregnet moms af denne. Bortforpagter 
betaler grundskatten. Jagt- og fiskeret medfølger 
ikke.
Arealet skal dyrkes sprøjtefrit.

Tilbud afgives i lukkede kuverter til formand for 
Ærø Menighedsråd, Kirsten Svane, Ommelsvejen 
24 (kirkekontoret), 5960 Marstal senest den 20. 
august 2022, kl. 12.00. 

Kuverten mærkes »præstegårdsjord«. Yderligere 
oplysninger og materiale kan ligeledes indhentes 
her på tlf. nr. 30 44 40 82.

Ærø Menighedsråd forbeholder sig ret til at for-
kaste alle indkomne tilbud. Åbning af tilbuddene 
sker den 20. august 2022 kl.12.00 på kirkekonto-
ret, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.

Marstal Søfartsmuseum
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser!

Prinsensgade 1, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 31 • info@marmus.dk

Åbent ALLE ugens dage kl. 09.00-17.00

Træf for både med 
Marstal Motorer

(eller andre gamle benzinmotorer)

LØRDAG D. 6. AUGUST KL. 13.30
Bådene samles i Teglrenden (Havnen ved HCC 
Bådeværft / den gule hal) i Marstal. Derefter sejler 
bådene ind i havnen hvor de præsenteres for pub-
likum, der vendes ved en bøje i den søndre del af 
havnen. Der sejles godt to runder i havnen, hvoref-
ter bådene samles ved Eriksens Plads. 
Tidspunkter:
Kl. 13.00:  Senest, bådene bedes være i Teglrenden, 

hvor båden får tildelt et nummer.
Kl. 13.30:  Bådene afsejler med ca. 30 sekunders 

mellemrum. Efter sidste runde samles 
bådene ved Eriksens Plads.

Kl. 14.00:  Pølser og drikkevarer kan købes (kun 
kontant) på Eriksens Plads.

Kl. 16.30: Rundvisning på Motorfabrikken.
Kl. 17.30: Pølse- og ølsalg lukker. 
Er der nogen blandt publikum som har lyst til, at 
være passager i en af bådene, da venligst kontakt 
museet. Medbring gerne egen redningsvest.
Man behøver ikke at have deltaget i sejladsen, for 
at købe pølser og drikkevarer.

Alle er velkommen. 
Søfartsmuseets ny-opstillede motorsamling med 25 
ærøske motorer vil være åben fra kl. 14.00-17.00.

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 10. august  kl. 19.30

Sange fra 
1. verdenskrig
Radmila Rajic og 
Charlotte Thaning serverer 
stemninger fra en cabaret i 
Berlin og sange om evigt 
menneskelige problemstillinger

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

Marstal Kirke, orgelkoncert
fredag den 5. august kl. 19.30

v/Piotr Rachon

Søby Kirke, koncert
lørdag den 6. august kl. 15.00

v/Duoen Calabash

Gudstjenester søndag den 7. august
alle ved Brian Dan Christensen

Bregninge Kirke kl. 10.00,
efterfølgende kirkekaffe

Ærøskøbing Kirke kl. 16.00,
med altergang

Ommel Kirke kl. 19.00 

Marstal Præstegårdshave, 
fællessang fra Højskolesangbogen

tirsdag den 9. august kl. 19.00,
Indgang af den blå port Strandstræde 21

Marstal Kirke, koncert 
torsdag den 11. august kl. 19.30

Michael Kristensen, tenor
Karsten Hermansen, orgel

Fri entré – alle er velkomne!

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Delikatesse-
medarbejder søges 

Vi søger en m/k til nystartet afdeling i nybygget 
brugs 20 timer ugentligt.
Vi søger en udadvendt fleksibel, kundevenlig per-
son med godt humør som vil indgå i et stærkt team.
Opgaver:
 • Daglig produktion og kundebetjening
 • Salgsklar afdeling med høj standard.
 • Disponering, rengøring samt egenkontrol.
Kan du se dig selv i dette så glæder vi os til ,at høre 
fra dig.

Hilsen en af Øens bedste arbejdspladser
Dagli’Brugsen Søby 

Kontakt:
Karin Korup, tlf. 30 29 62 41, mail: 06246@coop.dk

FORENINGEN ANDELEN 
afholder

GENERALFORSAMLING 
onsdag den 17. august kl. 19.00 

på Andelen
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vises ugens film.

Bestyrelsen
FORENINGEN ANDELEN
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Marked i Ærøskøbing
Sommeren er tiden for mar-
keder, og der er da også 
marked på Torvet hver uge i 
både Ærøskøbing og Mar-
stal.
 Lørdag den 6. august kl. 
10-14 – samtidig med at Ærø 
Jazz Festival er i gang – gør 
vi imidlertid Torvet i Ærøs-
købing til ét stort marked, 
hvor vi i samarbejde med de 
faste torveholdere inviterer 
alle, som laver et eller andet 
med fødevarer eller andre 
spændende produkter, til at 
være med på den ene eller 
anden måde.
 Laver du dit eget syltetøj, 
din egen gelé eller saft? 

 Har du noget fra din have, 
du vil sælge? 
 Eller er du en af dem, som 
laver pølse af jeres dyr?
Eller andre spændende pro-
dukter? 
 Eller?
 Så er du velkommen til at 
have en stand med på dagen.
Har du ikke været med på et 
marked før? Du er meget 
velkommen. Og er det da så 
ikke på tide, at du prøver at 
sælge dine ting på et denne 
måde?
 Har vi allerede overtalt 
dig til at være med, eller vil 
du gerne høre lidt mere 
først?

Kontakt os gerne 
for en snak:
Anne Kruse
 – 40 54 14 42 eller
Alex Suszkiewicz 
– 51 76 53 70
madogjazz@gmail.com

Eller kom og kig på de spæn-
dende sager - og køb gerne 
lidt med hjem!

 Det er et samarbejde med 
Ærø Jazz Festival.
 Iværksætternetværk for 
producenter på Ærø – i dag-
lig tale Iværk’ – er det tidli-
gere Ærø Fødevarenetværk.
 Vi har skiftet navn, og 
fortsætter arbejdet med til at 
give Ærø en lokal smag og 
profil og fremme udbredel-
sen af ærøske produkter.
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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.


