
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 24. august - Nr. 34 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.
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Skaft-kotelet 
med kartofler,  
paprikasovs og grønt.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 31/8 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale  
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren  

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

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

BOLIGHUSET SØBY ÆRØ
Østerbro 48 · 5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 13 83

E-mail: info@danboaeroe.dk | www.danbomoebler.dk

Kæmpe tillykke herfra
Vi fejrer åbningen af den nye brugs i Søby

Kom ind og se vores store udvalg af 
møbler og alt til hjemmet... Vi ses!

Spar 50% på alle havemøbler
Havebord med 6 stole
Normal pris 7.193,-

NU KUN

3.596,-

Havebord med 
kakler + 4 stole

Normal pris 8.795,-
NU KUN

4.397,-

Lounge havemøbler 2 pers.
Sofa + 2 stole + bord
Normal pris 7.999,-

NU KUN

3.995,-

Åbningstider: Mandag: Lukket · Tirsdag-fredag: 09.30-17.30 · Lørdag: 09.30-13.00 · 1. søndag i måneden: 11.00-15.00

HUSK SØNDAGSÅBNET 11.00-15.00

Tilbud gælder 1/9-4/9 begge dage incl. og så længe lager haves.
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Ærø Kommune søger 
Teknik - og Miljødirektør
Er du dus med teknik- og miljøområdet og kan du 
lide at arbejde dybt og bredt i den lille kommunale 
organisation? Så kan dette være dit næste leder-
job.

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 sagsbehandlingsfunk-
tioner i tæt samarbejde med borgere og erhvervs-
liv.

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 6. september kl. 12.00.

TEKNISK AFDELING

Interessetilkendegivelse
Interessetilkendegivelser vedr. køb af ortopædiske 
kropsbårne hjælpemidler, undtaget indlæg og sko, 
samt de dertilhørende bandagistydelser til Ærø 
Kommune modtages gerne på mail til 
aeldresund@aeroekommune.dk

Diverse opmålinger skal kunne foretages på sund-
hedshusets lokation på Ærø, Sygehusvejen 18 i 
Ærøskøbing.

De interesserede vil få tilsendt flere detaljer inden 
der kan afgives tilbud. 

Afgivelse af interessetilkendegivelse skal sendes 
senest mandag d. 19. september 2022 kl. 9.00.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Borgerforslag
Synes du også, at vi mangler store og gamle træer 
på Ærø? På kommunens hjemmeside er der i øje-
blikket et borgerforslag om at få plantet flere træer 
på øen. 

For at borgerforslaget bliver taget op på et kom-
munalbestyrelsesmøde, skal det have 217 tilken-
degivelser inden for 6 måneder. For at stille og 
støtte forslaget, skal du være fyldt 15 år og være 
borger i Ærø Kommune.

Du kan læse mere om forslaget om flere træer under 
»Borgerforslag« på Ærø Kommunes hjemmeside.

SEKRETARIATET

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

Regatta i Ærøskøbing Havn 
– Lørdag den 27. august 2022
Lørdag den 27. august 2022 afholdes den 39. 
Peter Gast Schiffahrtsregatta med kapsejllads fra 
Schleimünde til Ærøskøbing.

Der forventes, at der deltager ca. 80 skibe og 800-
1000 personer i Regattaen.

I Ærøskøbing Havn vil der være følgende aktiviteter:

Fra kl. ca. 13.30 og i løbet af de næste timer 
ankommer de deltagende skibe til den gamle havn 
i Ærøskøbing. 

Kl. 18.30 spiller Peder Most Garden på havnen.
Kl. 18.45 går Regattaens deltagere med Peder 
Most Garden forrest optog igennem byen.

Rute: Ærøskøbing Havn, Jomfruvejen, Brogade, 
Nørregade, Søndergade, Vestergade og retur til 
havnen. 

Kom og oplev den stemningsfyldte og tæt pakkede 
havn med de mange flotte sejlskibe. 

Mindre justeringer af tidspunkter kan forekomme, 
da disse er vejrafhængige.

SEKRETARIATET

Aktivitetsgrupperne for 
ældre starter op igen
Fællesspisning
Dagcenter Søkilden i Ærøskøbing: 
Tirsdag i lige uger kl. 16.00 – 19.00. Første gang 
tirsdag den 20. september.
Kontaktperson Karin Kristensen tlf. 23 28 61 99, 
mandag og torsdag mellem kl. 15.00-16.00.

Rise Sognehus: 
Hver torsdag. Første gang torsdag den 8. septem-
ber kl. 10.00-13.00.
Kontaktperson Sigrid Therkelsen tlf. 91 54 75 10.

Mænds Mødested:
Starter onsdag den 7. september i Aktivitetshuset 
Marstal, Tordenskjoldsgade 20.
Kontaktperson Allan Jørgensen tlf. 24 25 99 46.

Onsdagsklubben: 
Opstart onsdag den 31. august kl. 14.00. I Sønder-
toftens fælleshus.
Kontaktperson Lise Brogaard tlf. 23 25 16 94.

Landmandsgruppen: 
Opstart onsdag den 7. september hvor vi tager på 
udflugt.
Kontaktperson Kirsten Jørgensen tlf. 61 31 56 84.

Sømandsgruppen i Søby:
Opstart tirsdag den 6. september kl. 15.00-17.00 
Søby Bådelaug. Ellehøjvej 3.
Kontaktperson Allan Jørgensen tlf. 24 25 99 46.

Mere info: 
Aktiviteter for ældre på Ærø.  Har du nogen 
spørgsmål kan du kontakte Frivilligkoordinator 
Karin Kristensen tlf. 23 28 61 99, 
mandag og torsdag kl. 15.00-16.30.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

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

Gudstjenester
Søndag den 28. august

11. søndag efter Trinitatis 
fra anden række

Marstal Kirke kl. 11.30
 Trille Brink Westergaard
Marstal Meinghedshus
 Afsked med Trille
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Afskeds-
gudstjeneste 
for provst Trille 
Westergaard
Som så mange andre præste-
børn forsvor Trille Wester-
gaard, at hun nogensinde 
skulle gå i sin fars fodspor og 
blive præst. Nu nærmer et 
langt arbejdsliv som præst sig 
sin afslutning. Trilles far var 
præst på Fanø, hvor hun også 
voksede op, og nu vender 

hun hjem til livet vest for Jyl-
land i stedet for Sydfyn. Det 
markerer vi ved, at provsten 
holder afskedsgudstjeneste i 
Marstal Kirke, søndag den 
28. august hvor alle er vel-
komne, derefter sammen-
komst i menighedshuset.
Bemærk tidspunktet kl. 11.30 
Øens eneste gudstjeneste.

50 år
Camilla Jerløw Svane, Færge-
vej 44, kan torsdag den 25. 
august fejre sin 50 års fødsels-
dag.

Sølvbryllup
Helle og Ole Hansen, Strand-
byvejen 4, Ommel kan i dag 
onsdag den 24. august fejre 
deres sølvbryllup.

40 års jubilæum
Keld Clausen, Borgnæsvej 
havde den 1. juli været ansat 
40 år hos Mogens Lyngborg, 
Borgnæs. Jubilæet markeres 
med en reception på Bjerge-

negård fredag den 2. septem-
ber hvor alle er velkomne.

Ortopædist-
skomageren 
kommer til Ærø
Tirsdag den 30. august kom-
mer skomageren til Ærø, der 
er tidsbestilling på telefon nr.  
29 82 66 64. Der er indgang 
ved Sygeplejeklinik, lokalet 
overfor laboratoriet, Syge-
husvejen 18. 
 Sebastian tager sig af 
sko-indlæg samt alle slags 
fodtøj til alle salgs fødder.

Aftensang i Rise 
Kirkes sidekapel
I det stemningsfyldte sideka-
pel vil vi i stearinlysenes skær 
og med den helt særlige aku-
stik synge sensommersange, 
lytte til musik og høre en kort 
refleksion torsdag den 1. sep-
tember kl. 20.00. Medbring 
evt. et tæppe. Lidt godt til 
ganen serveres efterfølgende.

Alsang 
på Søbygaard
Tirsdag den 30. august kl. 
17.00 lægger Søbygaard hus 
til et fire-timers alsangs-ar-
rangement. I 2020 fik vi ny 
Højskolesangbog, og takket 
være coronatidens fællessang 
i fjernsynet, blev Højskole-
sangbogen pludselig en best-
seller. Fællessang forener, 
skaber god stemning og er 
sundt, så Søbygaards Venner 
gentager sidste års alsangs-ar-
rangement, hvor der er god 
tid til at synge, men også god 
tid til at spise og hygge sig.
   Der er sangbøger til rådig-
hed, men ligger man inde 
med nyeste udgave af Høj-
skolesangbogen, er det en 
god idé at tage den med. 
Nogle sange vil blive præsen-
teret af forskellige indledere, 
andre kan bare ønskes fra 
salen. På den måde får vi for-
håbentlig både prøvet lidt nyt 
og genhørt lidt gammelt.
   I spisepausen kan der købes 
aftensmad, og i løbet af dagen 

er der hele tiden mulighed for 
at styrke sig med kaffe, kage 
og drikkevarer.
   Vel mødt til Alsang!

Koncert i 
Tranderup Kirke
Når Bach danser på orglet, 
har Paul Nedergaard valgt at 
kalde koncerten, tirsdag den 
30. august kl. 20.00. Orglet i 
Tranderup Kirke er meget 
lille, men har en udtryksfuld 
klang og passer fint ind i den 
smukke kirke. Paul Neder-
gaard vil denne aften traktere 
publikum med musik af Jo-
hann Sebastian Bach på or-
glet. Bach skrev flere partier 
og suiter for tangentinstru-
menter. Disse værker er sam-
linger af mindre stykker i 
danseform-menuet, alle-
mande, gigue osv. Men det er 
selvfølgelig kunstfærdig lytte-
musik, som man ikke har 
danset til. Bach er også kendt 
for sine storslåede kor-og or-
kesterværker, men det er 
håbet ved denne koncert, at 

vise Bach frem fra en lettere 
og mere munter side. Der er 
gratis adgang.

Studiekreds i 
Marstal 
Menighedshus
Lukasevangeliet står på pro-
grammet når studiekredsen 
starter op igen torsdag den 1. 
september kl. 19.30, Vi mø- 
des torsdage i ulige uger. Vi 
læser og snakker om tek-
sterne efter lidt generel ind-
føring i stoffet, men der skal 
være tid til personlige reflek-
sioner og drøftelse. Alle er 
velkomne- uanset om I har 
megen eller lidt kendskab til 
kristendom. Tilmelding ikke 
nødvendig. Vil du høre nær-
mere så kontakt Ø-præst Pia 
Vandrup på telefon: 30 44 80 
83/ mail: pva@km.dk
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NY AFFALDSORDNING FRA 2023
Ærø Forsyning rykker ud med Eventbussen med info om den nye ordning 

- og giver dig inspiration til affaldssortering derhjemme

Læs mere om den nye ordning på: www.aeroeforsyning.dk/nyheder eller ring 63 52 63 63

K O M  O G  F I N D  O S :

27. AUGUST KL. 10.00-13.00: 
ved SuperBrugsen i Marstal

03. SEPTEMBER KL. 10.00-13.00: 
ved Netto i Ærøskøbing

04. SEPTEMBER KL. 10.00-13.00: 
ved Dagli’Brugsen i Søby på havnen

12. SEPTEMBER KL. 15.00 - 16.00:  
ved Beboerhuset i Ommel, Kirkevejen 8

– Vi ses!  Venlig hilsen Ærø Forsyning
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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

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!  

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

Ny LAG LLSÆ skydes i 
gang den 15. september
Den 15. september er chan-
cen der for at gøre sin indfly-
delse gældende og deltage 
aktivt i udviklingen af Ærø 
og de tre andre øer. Der af-
holdes nemlig stiftende ge-
neralforsamling i den nye 
LAG Langeland, Læsø, 
Samsø og Ærø, og dermed 
også valg til den nye besty-
relse.
 Hvert år uddeler LAG 
LLSÆ op mod 6 mio. kr. i 
tilskud til erhvervsudvikling 
og almennyttige projekter 
på de fire øer. Det er besty-
relsen der beslutter hvem 
der skal modtage tilskud på 
baggrund af de indkomne 
ansøgninger. LAG-midlerne 
er altså EU-penge der forde-
les lokalt af lokale. I besty-
relsen skal både det lokale 
erhvervsliv, det lokale for-
eningsliv, og de lokale bor-

gere være repræsenteret. 
Derudover udpeger kom-
munalbestyrelserne og regi-
onerne hver et medlem. 
 LAG er en del af EU’s 
landdistriktsprogram, og 
vedtages derfor for perioder 
ad 7 år. Netop nu afsluttes 
den forrige periode, og en ny 
periode skal starte. Med den 
nye periode skal der startes 
en helt ny LAG op, med ny 
bestyrelse og organisation. 
Den nye bestyrelse skal lave 
en udviklingsstrategi, som 
skal danne grundlag for pri-
oriteringen af ansøgninger 
og støtteberettigede områ-
der i den nye periode. Perio-
den går fra 2022-2027 da den 
har været et år forsinket.
 I den sidste LAG-periode 
har bestyrelsens arbejde i 
praksis fungeret sådan at der 
har været afholdt møder i 

forbindelse med hver af de 
tre årlige ansøgningsrunder. 
Derudover afholdes der ge-
neralforsamling. Og så har 
der hvert år været arrange-
ret en tur for hele bestyrel-
sen til en af de fire øer, hvor 
bestyrelsen i to dage er 
rundt og se projekter og 
møde projektholderne. Det 
sidste har været en stor kilde 
til inspiration og glæde for 
bestyrelsesmedlemmerne.
 Alle er velkomne til at 
møde op på generalforsam-
lingen. Se mere på hjemme-
siden www.lag-llsae.dk, på 
facebook og i annonce an-
detsteds i avisen. Vel mødt 
d. 15. september!

-LAG LLSÆ
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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

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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Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Nye åbningstider!

Creutz Boghandel
Bøger

Spil

Legetøj

Kontorartikler

Lotto
Creutz Hjørne

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

TORSDAG d. 1. SEPTEMBER
 kl. 9.30  

åbner vi dørene op til den nye Dagli-Brugs
Vi glæder os til at se alle til en kæmpe fest.

Der er aktiviteter hele dagen, 
smagsprøver, grill, 

vanvittige tilbud og meget andet.

Kig på vores facebook side
 eller opslag i butikken 

og se de gode tilbud der kommer.

Vi ses til fest i Søby 
torsdag den 1. september

NY DAGLI’BRUGS 
PÅ SØBY HAVN

Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 6536 2020
 info@aeroeoptik.dk · www.ærøoptik.dk

  
Ved køb af komplet brille 

giver vi et brilleglas gratis*

*Kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter  
eller Basic line og Silhouette Atelier.

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.

FRIVILLIGE SØGES 
Røde Kors Ærø søger frivillige til vores butikker 
samt afhentning af dontationer i vores varebil. Kan 
du afse 4-5 timer ugentligt til frivilligt arbejde, så 
kontakt en frivillig i en vores butikker 

i åbningstiden 
tirsdag-fredag kl. 13.00-17.00 

og lørdag kl. 10.00-13.00
 

RØDE KORS BUTIKKEN, TØJ M.M.
Vestergade 53, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 29 90

RØDE KORS BUTIKKEN, MØBLER M.M.
Pilebækken 12, 5970 Ærøskøbing, tlf. 24 77 56 20

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

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

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

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

LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

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

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

Karius og Baktus 
er evigt aktuelle

Tænderne skal ifølge Tandlægeforeningen børstes grun-
digt to gange om dagen. Foto: Ingimage.com

De fleste kender historien 
om Karius og Baktus - de 
to tandtrolde, der elsker 
sukker og som er meget 
bange for tandbørsten. 
Men til trods for at børn i 
årtier har hørt den spæn-
dende historie, er der sta-
dig masser af gang i borene 
hos landets tandlæger, for 
huller i tænderne (Caries) 
er stadig en vidt udbredt 
sygdom. Men hvad er det 
egentlig, der sker, når vi får 
huller i tænderne?
 Hullerne opstår, når bak- 
terier, der sidder i madre-
ster på tænderne, omdan-
ner sukker til syre. Hvis 
man er doven med tand-
børsten, og bakterierne får 
lov at blive siddende, vil 
syredannelsen føre til, at 
emaljen bliver ætset. Efter 
et stykke tid kan skaden 
ses, og der er opstået et 
hul i tanden. Grunden til, 
at tandlægen må ty til at 
bore i tanden, skyldes, at 
alt det syge tandvæv må 
fjernes for at standse an-
grebet. Tandens nerve er 
en følsom størrelse, og den 
har ingen problemer med 

at registrere, at tandlægen 
borer, hvilket de fleste på 
smertelig vis har erfaret.

Flere plusser ved 
godmundhygiejne
Vejen frem i bestræbel-
serne på at undgå Caries 
er naturligvis bedst mu-
lig mundhygiejne. Det vil 
blandt andet sige korrekt 
og hyppig tandbørstning, 
som mindsker risikoen for 
huller i tænderne. Man kan 
også indskrænke forbru-
get af sukkerholdig mad 
og drikke. Plusserne ved 
den gode mundhygiejne er 
ikke blot mindre risiko for 
at få Caries. Det mindsker 
også risikoen for at få pa-
radentose og er et middel 
mod dårlig ånde, som for 
mange er et stort problem.
Når man fjerner bakterie-
belægninger på tænderne 
som er årsag til betændel-
sen i tandkød og knogle 
(paradentose), er man med 
til at forebygge paradento-
se. Det er en god ide - også 
for at forebygge Caries - at 
supplere tandbørstningen 
med jævnlig brug at tand-
stikker og tandtråd. Ikke 
kun i de tandmellemrum, 
hvor madrester virker ge-
nerende, men i alle mel-
lemrum mellem tænderne, 
således at så mange bakte-
rier som muligt fjernes.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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3.293.-
(Ex. moms 2.634,40)

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

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

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

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

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

2.495.-
(Ex. moms 1.996,-)

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

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

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

1.197.-
(Ex. moms 957,60)

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

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

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

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

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 6 LUKKEDE
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 LUKKEDE 
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 ÅBNE
 HAVESTOLE

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 4 LUKKEDE
HAVESTOLE

STÆRKE 
SOMMERTILBUD
TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

2.693.-
(Ex. moms 2.154,40)

SÆTPRIS

HAVEBORD OG 

6 ÅBNE HAVESTOLE

997.-
(Ex. moms 797,60)

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

2.095.-
(Ex. moms 1.676,-)

SÆTPRIS

SPAR OP TIL

30%*
på alle havemøbler i hele 

august måned.

SPAR OP TIL

50%*
på alle hynder i hele 

august måned.

STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121
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Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søn- og helligdage Lukket

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

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

 ikke nedsatte varer.

1.499.-
(Ex. moms 1.199,20)

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

1.509.-
(Ex. moms 1.207,20)

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

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

SÆTPRIS
SOFA OG

BORD3.499.-
(Ex. moms 2.799,20)

SÆTPRIS

10%10%

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

1.595.-
(Ex. moms 1.276,-)

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

1.895.-
(Ex. moms 1.516,-)

SÆTPRIS

FÅS I
FLERE

FARVER

1.299.-
(Ex. moms 1.039,20)

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

FÅS I
FLERE

FARVER

599.-
(Ex. moms 479,20)

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

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

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

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVEBORD

HAVESTOLE

FÅS I
FLERE

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

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

Den 1. juli 2022 havde Keld Clausen været 
ansat i 40 år. I den anledning inviteres kol-
legaer, tidligere kollegaer og samarbejds-
partnere til 

RECEPTION 
fredag den 2. september kl. 16.00 

på Bjergenegård

Hilsen
Mogens Lyngborg

Bjergenegård

25 år senere 
og solsikkerne har 

stadig fundet vej til jer.
Stort tillykke på

jeres sølvbryllupsdag 
den 24. august.

Ønskes I af 
JERES BØRN

Kære 
Mor og Far

Hjertelig tillykke 
med de 50 år 

den 25. august. 
Kærlig hilsen

ERIC, JESPER, 
NICOLAI, 

TABITA, ANDREAS, 
ELLEN
CURT

Tillykke

»Resten af livet« 
i Andelen

I  BIOGRAFEN 7. JULI

Fra torsdag den 25. august 
viser Andelen den danske 
film »Resten af livet«. Fil-
men handler om Maren og 

Egon, der lever et stilfærdigt 
liv i deres gulstenede parcel-
hus og nyder tilværelsen 
med deres to voksne børn. 
Men tæppet rives brat væk 
under dem alle, da en ubær-
lig tragedie rammer fami-
lien.
 Filmen er en livsbekræf-
tende familiehistorie, der 
kaster lys på de stille eksi-
stenser fra de jyske egne.
 Filmen er instrueret af 
Frelle Petersen og blandt de 
medvirkende er Jette Søn-
dergaard, Mette Munk Plum, 
Eskil Tonnesen, Ole Søren-
sen og Lasse Lorenzen.
 Filmen varer 1 time og 51 
min og den er tilladt for alle 
over 11 år.
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Møllevejen 33 A • 5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53
Mail: info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

En hel markedsplads ved hånden...

Ugeavisen kan hurtigt give dig et overblik 
over ugens tilbud fra de lokale handlende. 
Du sparer tid, penge og ulejlighed.

Ugeavisen er med sine mange tilbud 
en markedsplads for dig...

Hvepse er også nyttige dyr
De kan være en sand pla-
ge i sensommeren. De vil 
sidde med ved bordet, og 
de kryber ned i flasker og 
dåser med drikkevarer 
med risiko for farlige stik i 
munden til følge, så vi kan 
hurtigt blive enige om, at 
det er en plage at bo i nær-
heden af et hvepsebo. Men 
når alt kommer til alt, er 
hvepsene også ganske nyt-
tige dyr.
 Lad os lige slå fast, at de 
sort-gule hvepse retteligt 
er gedehamse. Det nyttige 
ved hvepsene (gedehamse-
ne) er, at de fortærer man-
ge voksne fluer (og hvem 
vil ikke gerne af med dem) 
og andre insekter. 
 Og havemanden kan 
glæde sig over, at hvepsene 
også har forkærlighed for 
nogle af de sommerfuglel-
arver, som i hans optik er 
skadedyr. Men når det er 

Hvepse er sikre gæster på terrassen, når der serveres søde 
sager. Foto: Ingimage.com
sagt, vil de fleste altså ople-
ve hvepse i større mængder 
som en plage. Det er dog 
en trøst, at langt de fleste 
af hvepsene dør i løbet af 
efteråret, og så ser vi ikke 
mere til hvepse før sidst på 
foråret 2023.

 Det er nemlig kun nogle 
befrugtede dronninger fra 
hvert bo, der overvintrer. 
De begynder om foråret 
på en frisk. Dvs., at de hver 
især bygger et lille bo med 
nogle få celler til yngel. 
Når det første kuld er på 

vingerne, bygger de nye ar-
bejdere videre på boet, og 
dronningen kan koncen-
trere sig om at lægge æg og 
dermed føre arten videre. 
Boet vokser, og antallet af 
individer øges. Boet bygges 
af et papiragtigt materiale, 
som består af afraspede 
træfibre tygget sammen 
med spyt. Prøv engang - 
forsigtigt - at nærme dig en 
hveps, som er i færd med 
at høvle træfibre af for ek-
sempel havemøbler eller 
havehegn. Du kan ligefrem 
høre, at den arbejder!
 Hen på sommeren op-
fostres nye dronninger og 
hanner, og boets gamle 
dronning dør. Når hannerne 
har gjort deres pligt - nemlig 
at befrugte dronningerne - 
dør de, mens dronningerne 
finder velegnede steder til 
overvintring. Arbejderne, 
der har generet jer i løbet af 
sensommeren, går en grum 
skæbne i møde, for de dør 
med efterårskuldens indtog.
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Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

Nyrøget

SILDEFILET
alle ugens dage kl. 11.00

TA’  MED
- eller nyd på havnen

Hundehvalpe 
Bayersk

Vildtsporshund 
Hundehvalpe efter min 
gode sporhund Marta 
sælges fra 21.septem-
ber. Hvalpene er efter 
forældre der både er 
præmierede på brugs-
prøver og udstillinger. 
Begge forældre er sam-
tidig søde familiehunde 
og lever i familier med 
børn hvor de trives med 
et aktivt familieliv til 
glæde for hele familien. 
Hundene behøver ikke 
blive uddannet til jagt, 
men skal dog helst leve 
i en familie hvor de bli-
ver aktiveret. Hvalpene 
sælges med stambøger 
og er dyrlægechecket i 
hele opvæksten.
Nærmere oplysninger på: 

Tlf. 23 73 02 20
eller 

tch@hjorteognatur.dk 
Kan eventuelt blive 

leveret på Ærø

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

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

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 27. august:
11.40: U11 drange - Marstal - Rudkøbing BK
SØNDAG d. 28. august:
14.45: Herre Serie 4 - Marstal/Rise - Hesselager fodbold

...støt vore aktiviteter

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

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

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

Al 
opmærksomhed

frabedes den 28. august.
Sonja Johansen

Halvejen 3

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 4. 
september.

Karen Margrethe
Moseager 3
Ærøskøbing

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

SØBY BÅDELAUG
TAK

I forbindelse med Søby Bådelaugs afholdelse af pålidelig- 
hedssejlads vil vi gerne takke følgende sponsorer:
Søby Værft, Café Arthur, Dok IV, Søby Skibselektro, Søby 
Fisk, P. Pedersen og søn,  Hansen Cykler, Marstal, Peer 
Søndermark, Nautic Wood, Søby Havn, Jack Sørensen, 
Peder Luntang, Søren Vognmand, Daglig Brugsen Søby, 
Klædeskabet, Bolighuset Søby, Ølmand  Jens Peder Jen-
sen, Anders Jørgensen ApS, Ærø Auto Center, Øboens 
Olie Produkter, Håndværkerhuset, Finn’s Bageri, Tømrer 
Leif Hadberg, Albani Øl v/ Bøffen.

Tak for de mange flotte præmier.
SØBY BÅDELAUG

Hjertelig tak
Af hjertet tak, for den overvældende deltagelse ved 
Høkerens bisættelse den 19. august, samt de kærlige 
ord, blomster og hilsner.

Vi vil gerne takke jer, som har været der for ham i den 
sidste tid, både i Skovbygade og som besøgende på 
Ærøskøbing Sygehus.

En særlig tak sender vi til personalet på Ærøskøbing 
Sygehus. Tak for jeres hjertevarme, omsorg og tid til 
kærlig pleje og smil.

Kim, Lis, Ole, 
med familie

Tak
Jeg takker, af hele mit hjerte, alle jer som deltog og 
sendte en sidste hilsen til Henning ved hans smukke 
og mindefulde bisættelse i Søby Kirke. Det var så over-
vældende.

Anette Ullman og familie
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Forkæl dine fødder
2,5 gange rundt om jorden 
eller 100.000 kilometer – så 
langt går vi i gennemsnit i 
løbet af et liv.
 Der er således al mulig 
grund til at bekymre sig 
lidt om apostlens heste, 
konvolutterne eller hvad 
vi nu kalder vores fødder. 
De gør det faktisk ret godt!
Der skal ikke en hel masse 
til for at give dine fødder 
en positiv forskel i hverda-
gen. Her er fire gode tip:

Tør dem godt!
Når du har været i bad, 
så er det vigtigt at tørre 
fødderne grundigt, før du 
tager strømper og sko på. 
Tørre fødder får ikke så let 

svamp. Husk også at tørre 
mellem tæerne. 

Smør creme på
En god, fed creme er med 
til at holde huden smidig 
og glat og undgå revner og 
dannelse af hård hud. Det 
skal være en creme uden 
for meget vand og gerne 
uden parfume.

Gode strømper
Der er en grund til, at alle 
soldater til alle tider har 
haft ekstra strømper højt 
på udrustningslisten: Varme, 
tørre fødder kan ikke over-
vurderes, hverken i krig el-
ler fred! Så find de heluldne 
frem, de holder sig tørre og 
giver god varme.

Drop neglelak
Hvis du er til kulør på 
neglene, så overvej at lade 
dine fødder være fri for 
kemi i de dele af året, hvor 
du ikke lufter fødderne så 
meget.

Tægerne er ude 
efter hunde og 
katte 
Hunde og katte bliver ofte 
udsat for flåter her i som-
merhalvåret. Flåterne bider 
sig fast i huden og suger 
blod, og når man opdager 
flåterne, skal de naturligvis 
fjernes. Fjern flåterne med 
en til formålet indrettet tang 
eller tag dem mellem negle-
ne eller med en pincet.
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Min kære far, søn, bror, 
svigerfar, morfar og kæreste

Bent Alvard Flindt
er stille sovet ind, 

Marstal, den 20. august 2022

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Katarina

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke
fredag den 26. august kl. 12.00
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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

 

 

ÆRØ SYGEHUS
PORTØR SØGES 

TIL ÆRØ SYGEHUS
Vi mangler dig, der har lyst til at arbejde med 
portøropgaver på et hospital. Du bliver en uund-
værlig del af hverdagens logistik, hvor du gør en 
forskel for dine kolleger på hospitalet.

Ærø Sygehus søger pr. 1. oktober 2022 en portør 
til en fast stilling 30 timer pr. uge.
Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 07.30-15.00 
med vagt hver 3. weekend og helligdage.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til 
at kontakte oversygeplejerske Lene Søndergaard 
Luth på telefon nummer 63 52 14 89 eller mail: 
lene.soendergaard@rsyd.dk
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende over-
enskomst. Der indhentes børneattest.

Der er ansøgningsfrist den 29. august kl. 12.00. 
Vi afholder ansættelsessamtaler 
onsdag den 30. august 2022.

Se det fulde stillingsopslag her: https://candidate.
hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&Pro-
ject Id=222010&DepartmentId=6873&Medi-
aId=5&SkipAdvertisement=False

Voksenundervisning 
på HF og VUC Fyn Ærø

Nu kan du tilmelde dig kurser i efteråret. 
Du kan vælge: 
 •  Forberedende voksenuddannelse (FVU).

 Til dig over 25 år, der ønsker at blive 
bedre til læse, stave, skrive eller regne.

 •  Ordblindeundervisning (OBU). 
Ordblinde over 25 år, der ønsker at 
bruge hjælpemidler til at læse og skrive.

 •  Tysk på 9. og 10. klasseniveau (AVU). 
Til dig over 25 år, der ønsker tysk på 9. 
og 10. klasse-niveau. 

Opstart i uge 37, under forudsætning af nok 
tilmeldinger. 
Nærmere oplysning fås ved henvendelse på 
telefon eller aeroe@vucfyn.dk

HF & VUC Ærø
P.E. Pålssons Vej 1, 
5960 Marstal
Tlf. 62 65 65 90

 »Livets små mirakler«
En romantisk komedie med Paolo Nani

TIRSDAG d. 13. sept. kl. 20.00
i Kulturladen, St. Rise Landevej 20

Løssalg kr. 150,-.
Medlemmer kr. 100,-. Ungdom kr. 50,-.

Billetbestilling på tlf. 20 21 44 08.

ÆRØ TEATERFORENING

Ærø Teaterforening indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Tirsdag den 13. september kl. 18.15.

TEATER I KULTURLADEN

Ny affaldsordning på 
Ærø i 2023
Kom og hør mere om den nye affaldsordning – 
når Ærø Forsyning rykker ud  på øen med Event-
bussen og øens nye affaldsbeholdere 

Sorter, sorter sorter! – vi 
skal genbruge langt flere res-
sourcer fra vores affald end 
vi gør i dag. Det giver me-
ning for fremtidens ressour-
ceforbrug og derfor har 
regeringen indført et fælles 
sorteringssystem, som skal 
benyttes i alle landets kom-
muner. Mange kommuner 
er allerede i gang i vores del 
af landet, eksempelvis 
Svendborg, Nyborg og Søn-
derborg.
 Men hvordan kommer det 
til at fungere på Ærø i prak-
sis, tænker du måske?
 På Ærø træder den nye af-
faldsordning i kraft i foråret 
2023. Det betyder, at du skal 
have nye affaldsbeholdere 
og at du på den nye ordning 
ikke længere skal sortere i 
de gule sække.
 I stedet for de nuværende 
2 beholdere får du i foråret 
2023 3 stk. De er grå og med 
skillerum i så du kan sortere 
madaffald og restaffald, pap/
papir og glas samt plast og 
metal direkte i de 3 behol-
dere.
 Du beholder den røde 
kasse til farligt affald og får 
en rulle plastsække til tekstil- 
affald. De som bor i Ærøskø-
bing eller Marstal by- 
kerner og ikke har plads til at 
have 3 beholdere stående, 
kan fortsætte på den nuvæ-
rende sækkeordning eller 
vælge at have en beholder til 
mad- og restaffaldet – hvis 
der kun er plads til en enkelt 
beholder. De resterende af-
faldsfraktioner skal så fort-
sat sorteres i de gule sække.
  Men alt det vil vi meget 
gerne fortælle dig meget 
mere om, når Ærø Forsy-
ning rykker ud på øen med 
vores grønne Eventbus i den 
Ærøske sensommer.
 Derfor holder vi i alt 4 
spørgemøder, hvor du kan 
komme og afprøve de nye 
beholdere og stille os spørgs-
mål om alt det, der kommer 
til at ske på den nye ordning 
– ikke mindst hvordan vi 
skal sortere i praksis. 

Du kan finde os her:
27. august kl. 10-13 ved Su-
perBrugsen i Marstal.
03. september kl. 10-13 ved 
Netto i Ærøskøbing.
04. september kl. 10-13 ved 
Dagli’Brugsen i Søby – den 
nye butik på havnen.
12. september kl. 15 - 16 ved 
Beboerhuset i Ommel, Kir-
kevejen 8.

 Har du ikke mulighed for at 
komme til spørgemøde, så 
sender vi information ud til 
alle øens borgere i slutnin-
gen af oktober måned via 
E-boks.
 Du er også altid velkom-
men til at ringe til Ærø For-
syning på: 63 52 63 63.

Et smerteligt 
bekendtskab
Brodden er sammensat af 
tre knivformede klinger, 
som pludselig skærer sig ind 
i huden på din arm. Brodden 
er forbundet til et par gift-
kirtler, og inden du når at 
klaske til det irriterende in-
sekt, har det gennem den 
hule brod pumpet gift ud i 
din arm, og du må de næste 
par dage døje med et klø-
ende stik.
 Masser af mennesker op-
lever specielt her i sensom-
meren smertelig nærkon- 
takt med hvepsene, som 
stikker, når de føler sig tru-
ede. Men faktisk er det for-
kert at kalde disse insekter 
for hvepse. De stikkende 
hvepse, som ikke kan stå for 
din sodavand, kage og andre 
søde sager, er nemlig gede-
hamse. 
 Gedehamsene hører sam-
men med blandt andet snyl-
tehvepse, træhvepse, grave- 
hvepse og bladhvepse til den 
store orden af insekter, som 
under ét betegnes hvepse.
 Gedehamsene er nogle 
steder voldsomt generende 
sidst på sommeren, men på 
sin vis er gedehamsene nyt-
tige insekter, for de er dyg-
tige flyvere, som fanger 
blandt andet fluer, der jo 
også generer vi mennesker. 
Byttet serveres som føde for 
gedehamsenes larver.

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
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MANDAGS-SPIL
Mandag d. 29. aug. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  FORLOREN HARE
15 x GAVEKORT
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.600,-    

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

ÆRØ OLIE
Tlf. 62 52 11 85

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 30. august
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GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xMØRBRAD
15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

SE HER!
Håndbold opstart

VI STARTER OP IGEN
Onsdag d. 7. sept. kl. 18.30-20.00

i Ærøhallen. 
I første omgang for både herre- og 

dame senior (2006 og ældre)
Marstal Håndbold er for alle, om du aldrig har spil-
let før, eller du ikke har tid/lyst til at spille kampe.
Kig op i hallen og få en god træning og vær en del 
af vores fantastiske sammenhold. 
Ønsker dit barn at spille håndbold er du velkom-
men til at kontakte formand Kim Søgaard på tlf. 
28 93 80 86, så skriver han op, og ser om der kan 
blive til et hold. 

Med venlig hilsen
MH89 – Marstal Håndbold

Bestyrelsen
www.mh89.dk

Find os også på Facebook: 
»Marstal Håndbold – MH89

ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag,

 lørdag, søndag, tirsdag og 
onsdag kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

111 min.
TILLADT over 11 år
Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

86 min.
TILLADT fra 7 år

NÆSTE UGE:
Den 1., 2., 3., 4. 

6.  og 7.  september  kl. 19.30 
samt søndag den 4. september

kl. 15.00:

I  BIOGRAFEN 7. JULI

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

AOF - Ærøs Aftenskole
SÆSONENS FØRSTE HOLD

BILLEDKUNST  med Sine Bruun: 
Mandag den 5. september-5. december kl. 18.30. 
Kr. 1.307,-.
TEATER OG IMPROVISATION med Ib Nyholm: 
Onsdag den 7. september kl. 19.00. Kr. 882,-. Gennem 
10 lektioner laves øvelser, hvor vi arbejder med korte 
tekster og dialoger. Du prøver at stå på scenen og ar-
bejde med dit eget udtryk.

Se mere www.aof-aeroe.dk

Tilmelding: jorgenroos@gmail.com
30 62 31 81 (også SMS)

Dåbsgudstjeneste lørdag den 27. august 
i Rise Kirke kl. 13.00 v/ Henny Kvist

Søndag den 28. august
Fælles afskedsgudstjeneste
 i Marstal Kirke kl. 11.30

ved afgående provst Trille Vestergaard.

Orgelkoncert i Tranderup Kirke
Tirsdag den 30. august kl. 20.00.

Når Bach danser på orglet

Aftensang i Rise Kirkes sidekapel
Torsdag den 1. september kl. 20.00

Bibelstudiekreds Marstal Menighedshus
Torsdag den 1. september kl. 19.30

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

NYE LAG LLSÆ afholder 
STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Den nye lokale aktionsgruppe – LAG Langeland, Læsø, 
Samsø og Ærø – afholder stiftende generalforsamling

Torsdag den 15. september  2022 kl. 19.30 
Sted: Ærø Rådhus, Langeland Rådhus, Læsø Kommu-
nekontor og Samsø Rådhus. Mødet bliver afviklet som 
videokonference.
Forslag til vedtægter, dagsorden m.v. kan ses på hjemme-
siden lag-llsae.dk

Alle over 15 år kan deltage og over 18 år vælges til besty-
relsen. Vi håber at mange vil møde op og være med til 
at starte den nye LAG, så vi sammen kan udvikle vores 
øer. Både erhvervsliv, foreningsliv og borgere skal være 
repræsenteret i bestyrelsen.

Tilmelding til mødet på Ærø kan ske til: 
Koordinator Karl Morten Pedersen, tlf. 22 88 76 40 
eller på mail: karlmortenpedersen@gmail.com.

Med venlig hilsen
LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

SØBYGAARDS VENNER
ALSANG PÅ SØBYGAARD
TIRSDAG den 30. august kl. 17.00-21.00
Kl. 17.00  Fællessang fra Højskolesangbogen  

(19.udg., 2020)
Kl. 18.45 Fællesspisning
Kl. 19.30 Fællessang
Der kan købes suppe med hjemmebagt brød (kr. 50) 

og kaffebord (kr. 50).
Højskolesangbøger er til rådighed, 

men tag gerne din egen med.

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

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

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


