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AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

               

 

HHooss  YYoouurrDDeessiiggnn  NNoorrddiicc  kkaann  dduu  ffåå  rreeppaarreerreett,,  rreennsseett    
oogg  ppoolleerreett  ddiinnee  ggaammllee  ssmmyykkkkeerr..  
  
EElllleerr  vvii  kkaann  ssaammmmeenn  kkrreeeerree  eett  hheelltt  nnyytt  ssmmyykkkkee  lliiggee  eefftteerr  
ddiinnee  øønnsskkeerr  ––  eenntteenn  aaff  nnyyee  mmaatteerriiaalleerr  eelllleerr  aaff  ggaammllee  
ssmmyykkkkeerr,,  ssoomm  dduu  hhaarr  lliiggggeennddee..  
  
DDuu  kkaann  ooggssåå  kkøøbbee  hhåånnddllaavveeddee  ssmmyykkkkeerr,,  ddeerr  eerr  ffrreemmssttiilllleett  
ii  vvæærrkksstteeddeett..      

   
ÅBNINGSTIDER I VÆRKSTEDET:  
Tirsdag, torsdag og fredag…… kl. 13-17  
Den 1. lørdag i måneden………   kl. 10-13 
Eller efter aftale 

 
  Strandstræde 9, Marstal   
  Tlf. 27 62 48 12 

 

 
www.yourdesign-nordic.dk  

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

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

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

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

Første samtale er altid gratis.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

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

3 raske dage 
1.-3. september

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99

Vidste du, at vi kan tilbyde sofaer, som passer helt til dine ønsker?  Vi står klar til 
at hjælpe og vejlede - og kan tilbyde op til 30% rabat på populære byggesofaer. 
Besøg os i butikken i Marstal eller Ærøskøbing og bliv inspireret til din nye sofa.

Mandag - Fredag 10:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 13:00 (Marstal)  

 aeroemoebler.hjemmehos.dk       facebook.com/aeroemoebler

Spar
30%

PÅ UDVALGTE BYGGESOFAER

Kig ind - så finder 
vi den bedste pris

til dig

BYGGESOFAER
Populære sofaer med mange muligheder

ÆGTE læder 
- fås i flere 

farver.

G R A T I S
LEVERING PÅ 

ÆRØ

20%
PÅ ALT BOLIGTILBEHØR

OG LAMPER

COPENHAGEN hjørnesofa i stof Dansk designet modulsofa, hvor du bygger din sofa ud fra moduler af høj kvalitet. Alle råvarer er 
nøje udvalgte, med øje for at skabe harmoni mellem design, komfort og en lang levetid. 
Her har vi vist en klassisk hjørnesofa i lækkert slidstærkt stof, som fås i flere farver. Eksl. tilbehør. L 213 x 273 cm. Vejl. Udsalg. 
43.125,- COPENHAGEN puf i stof. 60 x 70 cm. Vejl. udsalg. 5.595,- Spar 2.238,- KUN 3.357,-
Sarah sofabordssæt i massiv, hvidolieret eg fra Vannerup Møbelfabrik. Bordene kan købes som sæt eller enkeltvis. Stort bord Ø 90
cm. H 51 cm. Vejl. udsalg. 4.030,- Lille bord Ø 60 cm. H 45 cm. Vejl. udsalg. 2.650,- Ved køb af sættet.
Spar 681,- KUN 5.999

25.875,-
SPAR 17.250,-

HJØRNESOFA

Spar

40%
30%

PÅ MODULSOFAER 
GÆLDER OGSÅ 

BESTILLINGSVARER
Tilbuddene gælder ikke 
i forvejen nedsatte varer.

25%
PÅ ALLE MØBLER 

I BUTIKKEN
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Børnehuset Mopælappen 
søger 4 nye kollegaer
3 pædagoger i faste stillinger med ansættelse pr. 
1. november 2022 eller 1. december 2022 – eller 
snarest derefter.

1 vikar fra 1. januar 2023 til 31. juli 2023.

BØRNEHUSET MOPÆLAPPEN

Rengøringsassistent 
til Børnehaven Kernehuset
Vi søger en stabil og fleksibel m/k til daglig rengø-
ring af Kernehusets lokaler 20 timer om ugen. 
Tiltrædelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest muligt 
derefter. 

KERNEHUSET

Se hele stillingsopslaget via kommunens hjemme-
side under »Job i kommunen«

Ærø Kommune udbyder 
ejendommen 
Skolevej 11, 5960 Marstal
i offentligt udbud
Ejendommen udbydes af Ærø Kommune til en 
mindstepris på kr. 950.000. 
Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 396 
af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 
kommunens henholdsvis regionens faste ejen-
domme. 
Udførligt udbudsmateriale til brug for afgivelse af 
købstilbud kan ses på kommunens hjemmesi-
de under »Udbud og høringer.« 
TEKNISK AFDELING

Borgerrådgiveren 
ændrer træffetider
Borgerrådgiveren kan fra 1. september 2022 ikke 
længere træffes uden aftale.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med bor-
gerrådgiveren, kan du enten ringe eller maile til 

hende på telefon +45 24 77 90 73 – borgerraadgi-
ver@aeroekommune.dk

Du kan sammen med borgerrådgiveren lave aftale 
om, hvor I kan mødes, f.eks. hjemme hos dig eller 
på Rådhuset i Ærøskøbing.

Du kan læse mere om borgerrådgiveren på Ærø 
Kommunes hjemmeside under kommune – borger-
rådgiver.

BORGERRÅDGIVEREN

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen 

Svømmehallen åbner igen for offentligheden fra 
lørdag den 3. september 2022.

Åbent hver lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTUROMRÅDET 

 

Puljemidler på Ærø 
Den 1. februar 2021 skete der en omorganisering 
af lægevagten på Ærø. Det har frigivet 1 mio. kr. 
om året, som regionsrådet nu har besluttet at inve-
stere i udviklingen af sundheden på Ærø. 
Private borgere, foreninger eller organisationer, 
som har en god ide til et projekt eller en indsats, 
der kan udvikle og forbedre sundheden på Ærø, 
kan søge om puljemidler 1-2 gange årligt. Næste 
ansøgningsfrist er den 20. september 2022. 
Regionen er meget interesseret i ansøgninger med 
projekter, som forbedrer den samlede akutfunktion 
på Ærø eller skaber mere lighed i sundhed. Men 
andre sundhedsprojekter kan også komme i 
betragtning til puljemidlerne.  

Ved første ansøgningsrunde blev projektet»Koor-
dinering af komplekse forløb« godkendt til finan-
siering fra puljen. Projektet indbefatter ansættelse 
af en patientkoordinator, som skal koordinere 
konkrete patientforløb på tværs af sektorer, der er 
særligt komplekse. 

På baggrund af erfaringen fra koordineringen af 
disse forløb skal patientkoordinatoren foreslå løs-
ninger på de udfordringer der udspiller sig i koordi-
nationen mellem den regionale- og kommunale 
sektor.

Ovenstående projekt er udtænkt i samarbejde 
mellem Ærø Kommune, Odense Universitetshospi-
tal og Psykiatrisygehuset.

På regionens hjemmeside: www.regionsyddan-
mark.dk/ærøpuljemidler, kan du læse mere om, 
hvordan puljemidlerne søges, og hvilke kriterier 
ansøgningerne bliver vurderet ud fra. 

Region Syddanmark og Ærø Kommune læser i 
fællesskab alle ansøgninger igennem og vælger, 
hvilke konkrete projekter der kan få midler fra pul-
jen. Ansøgere vil få svar i slutningen af november 
2022. 

SUNDHEDSKOORDINATOREN 

Mænds Mødesteder: 
Kunne du tænke dig 
at være med 
i et mandefællesskab på Ærø? 
Projektleder fra Forum For Mænds Mødested, Oli-
ver Nielsen, vil fortælle lidt om, hvilke fordele, der 
kan være ved at deltage i fællesskabet Mænds 
Mødesteder.

Vi mødes i aktivitetshuset i Marstal, Tordenskjolds-
gade 20, onsdag den 7. september kl. 10.00.

På dagen får vi mulighed for at organisere os, lære 
hinanden at kende og komme med idéer til aktivi-
teter, vi kan lave sammen. Der serveres kaffe og 
kage til arrangementet, så tag gerne din nabo med 
og spred ordet til alle mænd du kender på øen. 

Mød op på dagen eller tilmeld dig til 
Allan Jørgensen på tlf. 24 25 99 46 
eller ajor@aeroekommune.dk

NETVÆRKSKOORDINATOREN

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

DE L IK ATE SSE N

Oksebryst med kartofler,  
peberrodssovs  
og rødbeder

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 7/9 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS
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ÆRØ UGEAVIS
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info@aeroeugeavis.dk
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Gudstjenester
Søndag den 4. september
12. søndag efter Trinitatis 

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

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Bryllup
Lørdag den 3. september kl. 
13.00 vies i Marstal Kirke 
Rikke Dupont Drud Søren-
sen, datter af Anne Marie 
Dupont Kristensen og Peder 
Drud Sørensen, Ullerslev til 
Mathias Faurby Pietraszek 
søn af Dorte og Jimmy 
Faurby Pietraszek, Marstal. 
Bryllupsadresse: 
Præstegården  Marstal.

Sogne-
eftermiddag 
i Tranderup 
Sognehus
Så starter vi op igen med de 
hyggelige sogneeftermid-
dage, hvor vi mødes til nogle 
spændende foredrag/fortæl-
linger. Første gang torsdag 
den 8. september kl. 14.30 
hvor vi  har været så heldige, 
at få Carl Jørgen Heide til at 
fortælle om »Den Baltiske vej 
til frihed«. Carl Jørgen har 
været bosat i De Baltiske 
lande, og har arrangeret flere 
ture til de tre lande. Det skal 
nok blive interessant og des-
værre meget aktuelt. Under-
vejs er der kaffe/te med brød 
til. Kom og nyd en eftermid-
dag i godt selskab.

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
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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!  
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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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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

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.

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 

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

Hvad sker der med dit 
affald når du sorterer det

Du ved sikkert allerede, at 
du skal have nye affaldsbe-
holdere til næste år, og sor-
tere lidt mere end du gør i 
dag. Det er os fra Ærø For-
syning som sørger for, at du 
får nye skraldespande og alt 
det praktiske. Men hvorfor 
skal vi egentlig sortere vores 
affald?
  I Danmark har vi i mange 
år haft den praksis at brænde 
vores affald af på store for-
brændingsanlæg, som skabte 
energi ud af affaldet i form 
af varme.
 Så hvorfor bliver vi ikke 
bare ved med det?
 Svaret er, at det har vi 
ikke råd til fremadrettet. 
Der er ressourceknaphed på 
flere materialer, som findes i 
de produkter, vi kasserer i 
dagligdagen. Eksempelvis er 
der dyrebare metaller i din 
smartphone, som kan gen-
bruges til nye smartphones. 
 Dit metalaffald er dårligt 

at brænde af, da metal smel-
ter ved højere temperaturer 
end forbrændingsanlæggene 
leverer. Derfor ligger metal-
let alligevel tilbage i den 
slagger, som er tilovers efter 
forbrændingsprocessen. 
 Hvis du sorterer dine to-
matdåser og andet metalaf-
fald fragtes metalaffaldet til 
anlæg, der smelter metallet 
om, så det kan blive til nye 
produkter. Eksempelvis kan 
200 konservesdåser blive til 
en ny cykel.
 Når vi fremadrettet skal 
sortere vores madaffald fra 
restaffaldet fragtes det til 
anlæg som sorterer plastik-
poserne fra - de bliver til nye 
plastikposer og madaffaldet 
bliver til biogas og gødning 
til landmandens marker.
 Dit glas kan smeltes om til 
nye glas, dit pap og papiraf-
fald bliver lavet til en grød, 
der formes til nyt pap og nyt 
papir. Vi har i mange år kun-
net genbruge både glas og 
pap og papir i Danmark, så 
det fungerer rigtig godt med 
en høj genanvendelsespro-
cent.
 Og hvad så med alt vores 
plastik? 
Verden er ved at oversvøm-
mes af plastik. Vi finder mi-
kroplast i verdenshavene i 
vores mad og i vores kroppe. 
Tilgengæld er vores olieres-
sourcer ikke uendelige - og 
vi bevæger os mod en tid, 
hvor de sidste oliereserver 
måske slipper op.
 Plastik er produceret af 
olie. Derfor bliver vi nødt til 
at genbruge plastik i langt 
højere grad end nu. Men 
plastik er et smertensbarn, 
når det kommer til genan-
vendelse. Plast er ikke bare 
én type materiale, men be-
står kemisk af mange for-
skellige sammensætninger 
- såkaldte polymerer. Derfor 
er den type gennemsigtig 
folie, der pakker grøntsa-
gerne ind i grøntafdelingen 
ikke nødvendigvis magen til 
den gennemsigtige folie, 
som bruges til at pakke et 
ugeblad ind i. Den store ud-
fordring fremadrettet bliver 
derfor at udvikle teknolo-
gier, der i langt højere grad 
kan udnytte plastens res-
sourcer. 
 På Ærø er vi rigtig gode til 
at sortere både hård og blød 
plast - vi får faktisk ros for 
vores rene plastikfraktioner 
af vores aftagere. Når du har 
sorteret hård og blød plast i 
de gule sække kører St. Rise 
Maskinstation det ind på 
deres sorteringshal, hvor det 

sorteres yderligere og heref-
ter fragtes det til Nyborg, 
hvor firmaet Scrap Solutions 
tager imod det. Scrap Soluti-
ons sorterer så plasten i 
endnu flere fraktioner og 
sender noget af det til Tysk-
land, som har avancerede 
genvindingsanlæg, som om-
danner plasten til nye pro-
dukter. Det er kun godt 17 
procent af plastikemballa-
gerne fra husholdningerne, 
som genanvendes til nye 
produkter i Danmark idag. 
Det gør Danmark til det 
næstdårligste land på plast-
området i EU - kun overgået 
af Ungarn. Så der er temme-
lig meget plads til forbedring 
på området. 
 Vi har taget de første 
skridt mod mere genanven-
delse og mange nye typer 
virksomheder, som kan gen-
bruge plasten, eksempelvis 
møbelindustrien, popper op 
i Danmark. Men det kræver 
en fælles målrettet indsats - 
både fra en investerings- og 
industrimæssig side og fra 

politisk hold. Ikke mindst er 
der behov for, at du og jeg 
bliver ved at sortere vores 
plast så vi kan rykke tættere 
på målet om at genbruge en 
langt højere procentdel. Du 
kan læse mere om Scrap So-
lutions på deres hjemmeside 
her: www.scrap-solutions.dk
 Du er velkommen til at 
ringe til os på Ærø Forsyning 
på 63 52 63 63, hvis du har 
spørgsmål til affaldssortering 
eller den nye ordning, som 
træder i kraft til næste år.
 På vores hjemmeside: www.
aeroeforsyning.dk/ydelser/af-
faldshaandtering kan du læse 
meget mere om affaldets rejse 
fra din skraldespand til nye 
produkter.
 Du kan også besøge os - 
når Ærø Forsyning kører 
rundt på øen i den grønne 
Eventbus. Du kan finde os i 
Ærøskøbing d. 3. september, 
i Søby d. 4. september og i 
Ommel d. 12. september. Se 
annoncen med tidspunkter 
her i bladet eller læs mere 
på: www.ærøforsyning.dk

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

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

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

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
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

Der er solgt mange ejendomme 
og vi mangler nu huse generelt over hele øen.

Vi bor her - og kan hurtigt rykke ud, 
hvilket tit er med til en god handel.

Ring for gratis salgstjek 
- Øbolig din lokale mægler.

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Kærvej 5

SOLGT

Strandstræde 23

SOLGT

Vindeballevej 39

SOLGT

Pers Bro 2

SOLGT

 

Boligareal: 230
Kælder/udhus 0/38
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 2710
Opført/omb: 1927
Energimærke: E
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1771

Rummelig villa
i grønne omgivelser. Veludnyttet 
med 4 værelser på 1. sal, lys stue med 
brændeovn. Frodig have og...

Lebyvej 3, Leby

NYT

Boligareal: 141
Kælder/udhus 0/29
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 533
Opført/omb: 1900
Energimærke: C
Kontant 875.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1170

Hyggelig villa
nær Voderup Klinter. Præsentabelt 
med gode rum. Sydvendt have, 
carport og...

Vindeballegade 41, Vindeballe

NYT

Boligareal: 105
Kælder/udhus 0/0
Vær./etager: 3/1
Grundareal: 260
Opført/omb: 1861
Energimærke: G
Kontant 425.000
Ejerudgifter pr. mdr. 898

Fin villa
i hyggeligt landsbymiljø. Kort afstand 
til natur og strand. Velindrettet med 
2 værelser og...

Dunkærgyde 5, Dunkær

NYT

Boligareal: 94
Kælder/udhus 0/9
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 224
Opført/omb: 1900
Energimærke: F
Kontant 775.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1110

Hyggeligt fritids-/helårshus
i pæn stand. Ca. 2 km fra Marstal by. 
God planløsning. Sydvend terrasse 
med...

Græsvængevej 43, Græsvænge

NYT

Boligareal: 114
Kælder/udhus 0/41
Vær./etager: 3/1
Grundareal: 184
Opført/omb: 1900
Energimærke: F
Kontant 500.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1189

Byhus i Marstal
med muligheder. Kort afstand til 
indkøb og havn. Trænger til en kærlig 
hånd med bl.a...

Brøndstræde 19, Marstal

NYT

Boligareal: 165
Kælder/udhus 24/107
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 495
Opført/omb: 1905/1930
Energimærke: D
Kontant 2.495.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1939

Rummeligt »Skipperhus«
nær centrum. Flot og velindrettet 
med 2 separate boliger. Sydvendt 
have. Drivhus og...

Teglgade 39, Marstal

NYT

Lignende 
søges

Vi har 93 emner i 
vores køberkartotek, 

der søger huse 
i den gamle bydel 

i Marstal.

Ring for gratis 
salgstjek

Tlf. 2021 0269

Så er det lige ved og næsten 

VI ÅBNER DET FØRSTE 
FIT ÆRØ CENTER I SØBY

Det sker fredag den 9.9.22 kl. 12.00. Glæder mig til at se jer  
og vise de flotte lokaler frem. Du kan allerede nu gå ind på  

www.fitaeroe.dk og investere i dig selv med vores åbningstilbud

FÅ DET 1 ÅR MED ADGANG 24/7 FOR  

KUN 2.000,- DU SPARER 1.095,-
Er dette tilbud ikke for dig, er der også andre medlemskaber, lige til at vælge.  

Lækker T-shirt m/vores logo og navn på til de første 75 nye medlemmer.

 

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
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Forfattermøde med 
Asta Olivia Nordenhof

Til september vender Øens 
Litteraturservice stærkt til-
bage med digter og roman-
forfatter Asta Olivia Nor- 
denhof. Forfatteren vil læse 
op og give os et indblik i sit 
forfatterskab i samtale med 
Julie Gufler. Senest er Nor-
denhof udkommet med den 
kapitalismekritiske »Penge 
på lommen (Scandinavian 
Star del 1)«, som blev nomi-
neret til Nordisk Råds Litte-
raturpris 2021 og modtog 
bl.a. European Union Prize 
for Literature.
 Asta Olivia Nordenhof 
(f.1988) er uddannet fra For-

fatterskolen 2011 og debute-
rede samme år på forlaget 
Basilisk med romanen »Et 
ansigt til Emily«, for hvilken 
hun modtog Bodil og Jørgen 
Munch Christensens Debu-
tantpris. I 2013 udkom digt-
samlingen »Det nemme og 
det ensomme«, som modtog 
bl.a. Montanas Litteratur-
pris og siden er oversat til 
svensk, norsk og engelsk.
 Senest udkom i 2020 
»Penge på Lommen«, der er 
første del af et planlagt syv-
bindsværk om den katastro-
fale brand på færgen 
Scandinavian Star natten til 
d.7. april 1990.
 Nordenhof er kendt for at 
udfordre vores faste overbe-
visninger om, hvad der tilhø-
rer det private og det 
offentlige rum, fiktion og 
fakticitet, krop og værk. 
Hun deltager aktivt i debat-
ten på sociale medier og i 
kronikker, hvor hun ligesom 
i sin poesi uden omsvøb ind-
drager sin egen opvækst 
med vold, prostitution og 
psykiske lidelser.
 Det foregår på Ærøskø-
bing bibliotek torsdag den 8. 
september kl. 18.45-20.05. 
Der er gratis adgang, billet-
ter hentes via arrebib.dk i 
app’en »biblioteket« eller 
ved at henvende sig på bibli-
otekerne.
 Arrangementet er støttet 
af Statens Kunstfond.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Hjemmelavet 
bordskåner
Man laver nemt en bord-
skåner ved hjælp af en flise 
og en korkprop. Flisen hol-
der til varme sager, og un-
der flisen pålimes stykker-
ne fra en vinprop skåret i 
fire lige tykke  »skiver«, 
så bordskåneren står plan. 
Nemt, billigt og en spæn-
dende udfordring for bør-
nene, der måske endda kan 
udsmykke flisen.
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Søg jobbet her: blivomdeler.nu eller ring til os på 70 10 40 00.  
Så er du snart i gang med jobbet som omdeler.

De pakkede reklamer og aviser leveres  
hos dig – klar til omdeling på din rute.

“Min rute ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kender 
området og vejene godt. Jeg er mega glad for, at jeg 
fik jobbet. For mig er det et perfekt første job ...”          
 August 13 år

VI SØGER  
TEENAGERE

DER KAN TAGE ANSVAR OG ER 
KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

SØG ET FRITIDSJOB  
SOM OMDELER

MIT
FØRSTE JOB

ER DU FYLDT 13 ÅR – SÅ SØG JOBBET 

SOM OMDELER ALLEREDE I DAG

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� 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 �

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

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt 

indenfor malerarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

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

NY
LÆNESTOL?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Candlelight koncert på 
Søbygaard

Onsdag d. 14. september 
kl.19.30 åbner Søbygaard op 
for en festlig og stemnings-
fuld musikoplevelse. 
 Traditionen tro afsluttes 
årets perlerække af klassiske 
koncerter af en aften med 
lys på bordene, vin i glas-
sene, hyggeligt samvær og 
festlig og fornøjelig musik. 
 I år får vi besøg af mezzo-
sopranen Andrea Pellegrini 
og pianisten Tania Zapolski. 
Det vi skal opleve er ikke 
bare en af Danmarks mest 
prisbelønnede og efter-
spurgte sangere, der kan 
synge alt fra Bizet til Wag-
ner -  og en fantastisk pia-
nist, der optrådte som solist 
i Haydns klaverkoncert alle-
rede som otteårig; det er 
også et par festlige damer 
med humor, blink i øjet og 
sus i skørterne. De vil for-
føre os med skøn musik, 
musik med gnist og varme, 
med energi og livsglæde. Vi 
får mange forskelligartede 
oplevelser, lige fra nogle af 
de elskede danske sange 
over den temperaments-
fulde Carmen til de Fallas 
spanske sange og Brahms’ 
Zigeunerlieder. Begge de to 
damer har gæstet Søbygaard 
før og vakt stor begejstring 
med deres uovertrufne mu-
sikalitet og charme. 
 Gå ikke glip af årets sidste 
musikaften på det smukke 
Søbygaard inden efteråret 
trækker tæppet for og som-
meren er slut. En sidste 
aften med musik, sang, ople-
velser, glæde og godt sel-
skab. 
 Vi glæder os til at se og 
gense alle Ærøs musikel-
skere, både nytilkomne og 
»gamle«, og gæster og besø-
gende som måtte være på 
øen onsdag d.14. september!
 Billetter kan købes nemt 
og direkte på www.søby-
gaardkoncerterne.dk eller, 
hvis dette ikke er muligt, 
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. 
 Bestil hos Cafe Hertug 
Hans på tlf.23 62 10 55 se-
nest kl. 12 dagen før koncer-
ten.

Forskel 
på græsplæner
Den perfekte græsplæne 
uden det mindste tegn på 
ukrudt - tæt i græstæppet 
og fint klippet som en golf-
green. 
 Sådan ønsker mange 
deres plæne skal være. Men 
dem, der har et lidt mere 
afslappet forhold til græs-
sets længde og ukrudtet, er 
miljømæssigt de sødeste 
haveejere. 
 Jo færre gange, man 
kører plænen over med en 
energiforbrugende plæne-
klipper, og jo færre midler 
mod ukrudt, man sprøjter 
ud over haven, jo bedre har 
miljøet det.
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Marken er mejet

Mejetærskerne præger billedet i denne tid, når man kører 
rundt på de danske landeveje. Foto: Kehlet.

Mejetærskerne trækker 
deres tydelige spor i mar-
kerne i denne tid, hvor 
frugterne af årets arbejde i 
marken skal høstes.
 De danske landmænd 
har ganske enkelt drøn-
travlt i marken her sidst 
på sommeren/begyndelsen 
af efteråret. Korn, raps og 
andre af landmandens af-
grøder er modne og skal 
høstes, men knap er der 
høstet, før jorden skal be-
arbejdes, så der hurtigst 
muligt kan sås nye afgrø-
der.
 For få årtier siden blev 
hovedparten af arealerne 
tilsået med vårafgrøder 
om foråret. Landman-
den kunne med andre ord 
tage den lidt med ro efter 
høsten. Markerne skulle 
ganske vist efterårspløjes, 
men det var et arbejde, 
der uden problemer kunne 
strække sig til langt hen på 
efteråret. Men i dag er det 
hovedsageligt de såkaldte 
vinterafgrøder, der dyrkes 
her i landet. Disse afgrø-
der skal sås, så snart der er 
høstet. Høst og såning går 
nærmest ud i ét, og derfor 
har landmændene drønen-
de travlt i denne tid, når 
vejret er til høst- og såar-
bejde.

Høsten i gamle dage
I de go’e gamle dage, da 
landbruget var Danmarks 
største arbejdsplads, var 
høsten en markant begi-
venhed for en meget stor 
del af befolkningen, som 
udgjorde den nødvendige 

arbejdskraft i landbruget.  
Der blev jo høstet med le 
(kornet blev mejet - altså 
afhugget med le). Derefter 
blev det bundet i neg, og in-
den tærskeværkerne kom 
til i løbet af 1800-tallet, var 
det fast arbejde hele vinte-
ren at tærske kornet med 
plejl hjemme i laden. Plej-
len var det håndredskab, 
man tærskede løs på ne-
gene med, indtil kornene 
løsnede sig.
 I dag klarer mejetærske-
ren hele arbejdet. Den skæ-
rer (altså mejer) kornet af 
ved roden, og i maskinens 
indre foregår tærsknin-
gen, hvorefter korn ender 
i korntanken, og halmen 
spyttes bagud af mejetær-
skeren. Knap så romantisk 
som i gamle dage måske. 
Men effektivt.

Stenslag 
skal repareres
Man kan næsten ikke und-
gå, at der kommer små 
stenslag på bilens front og 
motorhjelm. Man kan selv 
udbedre skaderne, og det 
kan med fordel gøres, før 
kombinationen af fugt og 
salt på vejene om få må-
neder medvirker til at øge 
omfanget af skaderne efter 
stenslagene. 
 Rens forsigtigt den lil-
le lakskade med en spids 
kniv, så eventuel begyn-
dende rust er væk, og påfør 
efterfølgende lak fra en 
lille reparationsstift med 
bilens originale farve.
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Vores elskede far,
svigerfar, morfar og oldefar

Skibsfører

Anders Jakobsen
er stævnet ud på sin sidste rejse.

*15. september 1927      † 27. august 2022

Gitte og Claus - Birte og Nis
med familier

Begravelsen finder sted fra Marstal Kirke
torsdag den 1. september kl. 13.30.

Vor kære mor, svigermor og mormor

Lis Jensen
er stille sovet ind, 

Marstal den 27. august 2022

»Du vil altid være i vore hjerter« 

Familien

Begravelsen foregår fra Marstal Kirkegårdskapel
torsdag den 1. september kl. 11.30.

†
Elsket hustru, søster, mor, svigermor og farmor

Lektor, Cand. Mag.

Karen Hansine Cecilia Røndal
*28. marts 1944       † 26. august 2022

Laurits Lauritsen
Regin Røndal-Liniger og familie

Bisættelsen foregår fra Søby Kirke
fredag den 2. september kl. 13.00

I stedet for blomster og kranse 
bedes man betænke Kræftens Bekæmpelse 

Reg. nr. 3001 konto 000115 mrk. Karen Røndal.

Højtideligheden slutter ved kirken.

 
Vor kære

Klara Hansen
er stille sovet ind

Søby, 
den 25. august 2022.

Familie og venner

Bisættelsen foregår
i stilhed.

†
Vi har mistet 

vor kære dyrebare søster

Karen Røndal
Anne og Ester

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tusind tak
for venlig deltagelse og de mange smukke blomster 
og kranse ved Bent Flindts død og bisættelse.
Tak for trøstende ord, blomster og kærlige tanker der 
blev vist os i forbindelse med Bents død.
En særlig tak til Marstal Marineforening.

Katarina
Susanne, Naja

Dorthe og Poul Erik

TAKKER ALLE SPONSORER 
  for de flotte præmier 

til vores præmieskydning 
lørdag den 20. august

 
Carlsberg/Tuborg Depotet • Ærø Catering • Ærø 
Maskiner og VVS • El-Systems • Autogaarden • SR 
Electric • Stark • Rise Sparekasse • Stokkeby Smede 
og Maskinforretning • Brinksbo • Viking Tranderup 
• STS • Tømrer Johnny Petersen • Vindeballe 
Kro • Dyrlægerne • Ærø Redningskorps • DLG • 
Dunkær Auto Service • Solnæs • Finn Jørgensen 
Entreprenør • Michaels Jagt • Ærø Autocenter • 
Murermester LMPedersen • Ærø Møbler • Dunkær 
Kro • SuperBrugsen, Marstal • Edmund Rasmussen 
• Ravn-Enterprise • Rise Bryggeri.

RISE SOGNS JAGTFORENING

Mange tak
for den venlige deltagelse og de mange 

smukke blomster ved Leif Østlunds begravelse.
Vi vil også takke for de mange venlige ord, 

omsorg og besøg i en svær tid.
Kirsten og Katrine

Hjertelig tak
for opmærksomheden 

ved min fødselsdag.
Med venlig hilsen

RINO

Hjertelig tak
til Ærø Hjemmepleje og 
Sygehus for omhyggelig 
og meget kærlig pleje af 

Karen Røndal.
Laurits Lauritsen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Naturen kan 
ikke holdes i bur

Vaskebjørnen er en forholdsvis sjælden gæst, men de ses 
fra tid til anden i Danmark. Foto: Ingimage.com

Planter og dyr har en fan-
tastisk evne til at sprede sig 
i naturen.
 Hvis du etablerer en ny 
sø og ikke sætter fisk eller 
padder ud i den, vil du alli-
gevel med tiden opleve, at 
der kommer både fisk og 
frøer i søen. Frøer kan godt 
bevæge sig over land, men 
hvordan har hundestejler-
ne, aborrerne og skallerne 
fundet vej til søen?
 Der kan være flere for-
klaringer. Fisk kan for 
eksempel sprede sig via 
grøfter, oversvømmelser, 
drænrør og andre vandrige 
forbindelser til den nye sø. 
Men fisk kan også komme 
via luften - båret fra en 
sø til en anden med fugle. 
Nogle fiskeæg - og æg fra 
padder - kan nemlig hænge 
ved svaner, ænder og andre 
vandfugle og på den måde 
blive spredt. For naturens 
skabninger har en utrolig 
evne til at kunne komme 
vidt omkring. Det gælder 
også planterne. Forestil dig 
lige hvor langt de fjerlette 
mælkebøttefrø fra jeres 
græsplæne kan flyttes en 
dag med vindstyrke 10. 
Andre planter bruger en 
anden taktik. Når sang-
droslen er på efterårstræk 
og gør ophold i jeres have 
for at tanke op med ned-
faldsfrugt som energi til 
den videre flyvetur sydpå, 
når den måske at indtage 
et par frø fra havens æbler. 
300 kilometer længere syd-
på afleverer fuglen sine ek-
skrementer indeholdende 

æblefrø, og dermed er der 
en vis sandsynlighed for, 
at jeres Cox Orange-træ 
nu får et par slægtninge et 
sted i Nordtyskland.
 Det er ikke altid naturen 
selv, der klarer at sende dyr 
og planter videre ud i ver-
den. Der er mange eksem-
pler på, at mennesket har 
spredt planter og dyr fra 
det ene kontinent til det 
andet. Gråspurven blev ek-
sempelvis indført i Nord- 
og Sydamerika, Australien 
og New Zealand i midten 
af 1800-tallet, for at euro-
pæiske indvandrere kunne 
føle sig hjemme. I andre til-
fælde er indførte dyr und-
sluppet fangenskab og har 
etableret sig i naturen. Det 
gælder for eksempel vaske-
bjørnen, som stammer fra 
Nord- og Mellemamerika. 
Den blev indført til Euro-
pa i 1900-tallet. Undslupne 
dyr fra pelsfarme overleve-
de i naturen, og i dag findes 
vaskebjørnen vildtlevende 
mange steder i Europa. Fra 
tid til anden ses også va-
skebjørne i Danmark, men 
Miljøstyrelsen betegner 
den foreløbig som sjælden 
art.

Fredede fugle
I Danmark er alle vilde 
pattedyr og fugle fredede, 
med mindre der er givet 
tilladelse til at jage dem. 
Langt de fleste fuglearter 
er for eksempel fredede, 
bl.a. alle rovfugle samt de 
fleste vadefugle.
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Lad kreativiteten blomstre 
på aftenskolen

Når du eksempelvis maler og udfolder din kreativitet, kan 
det være med til at holde dig åben for løsninger også i ar-
bejdsmæssige sammenhænge. Foto: Ingimage.com

Hvis du giver din kreative 
hjernehalvdel mere plads 
i fritiden, så belønner den 
dig på arbejde.
 Når man er allermest 
presset for ideer, så er det 
sværest at få dem. 
 Sådan har mange det i 
deres arbejdsliv, og det kan 
være vanskeligt at forstå: 
»Jeg har arbejdet med lige 
netop det her i så mange 
år, hvorfor kan jeg så ikke 
finde den rette løsning el-
ler få den gode ide«?

 Nogle gange ligger sva-
ret et helt andet sted. Og 
meget langt fra den faglig-
hed, du mestrer.
 Man kan nemlig blive 
bedre til sit arbejde af at 
lave noget, der intet har 
med det at gøre. 
 Faktisk har forskning 
vist, at kreativitet ofte bob-
ler, hvor viden og erfaring 
er mindst; altså at vi som 
uerfarne træffer vildere 
valg, og at vores tilgang til 
en opgave bliver mindre 
fleksibel og mere konform, 
jo mere vi ved om emnet. 

 Derfor kan en kreativ 
udfordring i form af ek-
sempelvis et aftenskole-
kursus i spansk guitar eller 
akvarelmaling udover de 
nye kundskaber og ople-
velser være med til at løsne 
op for den kreative strøm 
igen. 
 En udfordring, som kræ-
ver en kreativ indsats, er 
med til at holde os åbne og 
modtagelige for nye ide-
er – også på de områder, 
vi allerede ved meget om. 
Kreativt arbejde er med til 
at holde sindet fleksibelt!

Fald i bilsalget
Det går tilbage for salget 
af nye biler i Danmark. 
Ifølge De Danske Bilim-

portører blev der i første 
halvår 2022 indregistreret 
73.490 personbiler, hvilket 
er en tilbagegang på 23,8 
procent i forhold til samme 
tidsrum sidste år. Dog er 
bestanden af elbiler i kraf-
tig vækst.  Pr 1. juli var der 
indregistreret 88.351 elbi-
ler i Danmark mod 41.556 
på samme tids-punkt sid-
ste år. (Kilde: De Danske 
Bilimportører, Bilstatistik.
dk)

Spul 
tagrenden
Når man med håndkraft 
har renset tagrenden, er 
det en god ide at slutte af 
med at spule både tagren-
de og nedløb efter med 
haveslangen. Så fjernes de 
sidste rester af skidt.
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...støt vore aktiviteter

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

Ærø
Maskiner & VVS A/S

Grøn: 356C   Blå: 286C  

62 52 28 29 · www.aeroe-brand.dk

El-installationer • Salg & service af hårde hvidevarer
Køleanlæg • Sikrings- og data-installationer 

Belysning • Energioptimering • VE-installatør
Salg og service af alle typer varmepumper

Vagttelefon +45 24 45 59 60

Kirkestræde 2-4 · Marstal · 62 53 17 80

62 52 20 80
www.aemv.dk

ALBANISERIEN

GØR DIN KROP EN TJENESTE

TURNERINGSKAMP
PÅ MARSTAL STADION

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

 d. 4. september

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Støt øens hold - Entré kr. 25,-

MIF/RSI-
Glamsbjerg IF

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

SØNDAGSØNDAG
13.1013.10

Støt vore annoncører
– de støtter os!

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 3. september:
11.40: U15 drenge - Marstal - Dalum IF
11.40: U12 drenge - Marstal - Egebjerg Fodbold
13.10: Herre Serie 4 - Marstal/Rise - Tved BK
SØNDAG d. 4. september:
11.40: U14 drenge - Marstal - Ringe BK

...støt vore aktiviteter

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

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

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

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

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46
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• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

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

Søndagscafé 
i »Huset« i Marstal
Søndag den 4. sept.

kl. 14.00-16.00
Cafeen er 

efterfølgende åben 
hver den 1. søndag 

i måneden.
Pris kr. 35,-.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Led regnen væk 
fra huset

Græsplæner, træer og bede er gode til at optage regnvan-
det i modsætning til eksempelvis flisebelægninger. 
Foto: Ingimage.com

Vi har ingen afrikansk tør-
ke og kun relativt få over-
svømmelser i Danmark. 
Men meget regn kan skade 
din bolig, hvis du ikke gør 
noget. 
 Og vand kan komme ind 
alle steder, hvor der er hul-
ler eller revner. Selv små. 
Og der kommer meget 
vand fra oven - især giver 
klimaforandringerne flere 
og flere skybrud eller mon-
sterregn, som de kaldes. 
Og får det lov til at ligge 
som pytter op ad dit hus, 
kan det give skader. 
 Derfor gør du klogt i 
at sørge for, vandet både 
afledes og opsamles. Klo-
aknettet har mange steder 
udfordringer med klare de 
store mængder vand, og 
som haveejer har vi også 
et ansvar for at bidrage 
til at løse problemerne. 
Jo mere regnvand, vi kan 
lede bort via vores haver, 
så det siver ned i grund-
vandet, jo mindre belastes 
kloaksystemet, og jo fær-
re oversvømmede kældre 
og områder skal vi bøvle 
med. Ligger dit hus højt el-
ler øverst på en skrånende 
vej, vil du have få gener i 
forbindelse med voldsomt 
nedbør, men gør du ikke 
noget for at aflede vandet 
på din grund, vil det i ste-
det gå ud over de huse, der 
ligger i bunden af vejen. 
 Træer i haven er med 
til at optage en del af al 
det vand, der kommer fra 
oven. Et udvokset birketræ 
kan for eksempel drikke 
200-300 liter vand i døgnet, 
så med træer i din have vil 
du fjerne vand, som ellers 
kunne nå dine mure eller 
kælder – eller naboernes. 
Regnbede er også en vej 
til at aflede vand. Det er 
bede, som i regnfulde pe-
rioder får tilført vandet via 
nedløbsrør, render, grøfter 
eller nedgravede drænrør 
til lavere beliggende om-
råder i haven, hvor regnbe-
det er anlagt. Vælger man 
at plante regnbedet til med 
blomstrende panter, skal 
man sørge at vælge robu-
ste planter, der både tåler 
tørre og våde perioder.

 Man kan også anlægge 
en lille sø i haven, hvor 
vandet kan ledes hen. En 
faskine i haven er også en 
effektiv løsning på regn-
vandsproblemer ved bo-
ligen. Det store hulrum i 
jorden kan opsuge vand 
fra taget, som ledes hen til 
faskinen. 
 At mange har erstattet 
græsplæne og bede med 
fliser er godt nok tidsbe-
sparende havearbejde men 
også et problem i forhold 
til regnvandet, som her 
ikke lige så nemt kan sive 
ned i grundvandet. Så man 
kan med fordel fjerne nog-
le fliser og erstatte dem 
med beplantede områder, 
som kan opsuge regnvand 
og lede det bort.

Komposteres 
eller ikke 
komposteres
Der bør være en kompost-
beholder i enhver have. 
Planterester, græs og grønt 
køkkenaffald. Alt sammen 
bliver til herlig kompost, 
som kan berige havejorden 
med næringsstoffer. Men 
hvad kan komposteres og 
hvad kan ikke?
 Aviser skal ikke kompo-
steres. Tryksværte kan in-
deholde giftige stoffer, og 
det samme kan asken fra 
brændeovnen, hvis træet 
ikke med garanti har væ-
ret helt rent. Ting, der kan 
tiltrække rotter og ræve, 
skal heller ikke i kompost-
beholderen – for eksempel 
rester af tilberedt mad. I 
det hele taget hører in-
gen animalske produkter 
hjemme i kompostbunken
Men ellers kan alt vegeta-
bilsk køkkenaffald kompo-
steres. Altså æbleskræller, 
kaffegrums, kartoffelskræl-
ler, afskårne blomster osv.
Ligeledes alle former for 
haveaffald. Græs, blade, 
mindre grene, som har 
været en tur gennem kom-
postkværnen. Pas på med 
ukrudtsplanter. Er der frø 
på, når planterne kompo-
steres, er der stor risiko 

for, at frøene klarer sig fint 
gennem komposteringspe-
rioden og dermed spirer 
lystigt, når komposten en-
gang er tilført køkkenha-
ven og bedene.

Tørrede løg
Når man her sidste på som-
meren tager løg op, skal de 
tørres, inden de gemmes 
væk. Løgene kan eksem-
pelvis lægges i rene, flade 
flamingokasser, som an-
bringes et tørt sted i solen. 
Efter den første tørring 
kan man samle løgene i 
kasser og stille dem lunt i 
bryggerset, hvor den vide-
re tørring foregår. 
 Tørringen skal foregå så 
hurtigt som muligt, for at 
løgene senere kan holde så 
længe som muligt. Den en-
delige lagring af de tørrede 
løg skal foregå i et køligt, 
frostfrit og tørt miljø.
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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

 

 

  

INTRODUKTIONSDAG
i ÆIK

FÆLLES AKTIVITETSDAG 
søndag den 11. september 

kl. 14.00-17.00

Vi glæder os til at se jer til et væld af aktiviteter i 
Arrebohallen. Alle kan være med fra 0-99 år.
Mød op i tøj du kan bevæge dig i og passende 
fodtøj.
Der vil være aktiviteter som:
  •  Trille Trolle, lege- og aktivitetsbane  

for de mindste.
  •  Grundlæggende opvarmning til god musik.
  •  Spinning. 
  •  Jumping fitness, prøv trampolinerne.
  •  Dansemotion for M/K.
  •  Fodpilates.
  •  Yoga.
  •  Ball Room fitness, dans dig glad.
  •  Bevægelse på store bolde.
  •  Styrke på elastikker. 
  •  Cross fit.
  •  Motionscenter.
  •  Bowling.
  •  Skumtennis.
  •  Badminton.
  •  Volley.
I vil også få en orientering om medlemdskab og 
kontingent i foreningen, evt. tilmelding til de en-
kelte hold.

Vel mødt og de bedste hilsner
ÆIK

VIL DU GÅ TIL FabLab?
Har du lyst til at lave et selvvandingssystem til 
dit drivhus? Vil du lave flot juletræspynt? Eller 
har du lyst til at bygge dine egne højtalere? 
Har du lyst til at lære mere om laserskæring 
og 3D-print? Så er vores værksted måske noget 
for dig! 

FabLab på Motorfabrikken Marstal starter 
forløb for alle interesserede ærøboere, 

tirsdag d. 6. september kl. 19.00-22.00.
 Det koster 800 kr. for hele efterårssemestret, 

dvs. september-december. 
Det er på ingen måde et krav, at du har erfa-
ring med de moderne teknologier, vi skal ar-
bejde med. Du skal blot være fyldt 15 år, have 
nysgerrigheden og lysten til at lære, og så skal 
du finde din indre opfinder frem! 
Er nysgerrigheden vakt, så kom forbi til et 
uforpligtende første besøg d. 6. september. 
Har du spørgsmål, så skriv til: 
fablab@motorfabrikkenmarstal.com

Vi glæder os til at se jer!

ÆRØ SVØMMEKLUB 

TILMELDING
til den nye sæson 

september 2022/juni 2023
Nu med »Drop-in-svøm« (enkeltgangsbooking) 
på udvalgte hold. 
Opret en profil via klubbens 
hjemmeside og køb »billet«
fra gang til gang.
Se nærmere, tilmeld og betal på:
www.svømmeklub.dk

ÆRØ SVØMMEKLUB

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

Marstal IF

BORDTENNIS
Opstart mandag den 5. september
BØRN/UNGE  kl. 18.15
VOKSNE         kl. 19.30
Sted: Drengenes gymnastiksal
på Marstal Skole
Se mere på www.marstalif.dk

»Alle fore fire« 
i Andelen

Fra torsdag den 1. septem-
ber viser Andelen den dan-
ske komedie »Alle for fire«. 
I filmen ånder alt fred og 

idyl hos de småkriminelle 
brødre Timo og Ralf, og 
deres kup kører som smurt. 
Men da Timos kæreste Lon-
nie en dag beslutter, at livet 
må have mere at byde på og 
starter i den charmerende 
Peters løbeklub, må han 
handle hurtigt for ikke at 
miste sin familie.
 Filmen er instrueret af 
Rasmus Heide og blandt de 
medvirkende er Mick Øgen-
dahl, Anders W. Berthelsen, 
Jon Lange, Rikke Louise 
Andersson, Gordon Ken-
nedy og Lars Ranthe.
 Filmen varer 1 time 26 
min og den er tilladt for alle 
over 7 år der er udstyret 
med en vis form for humori-
stisk sans.

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
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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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MANDAGS-SPIL
Mandag d. 5. sept. 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. 3.700,-    

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

BY GRUBE
Tlf. 62 53 30 42

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 6. september
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15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xFLÆSKESTEG M/SVÆR U/BEN

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

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

86 min.
TILLADT fra 7 år

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

hvad der sker på Andelen.

148 min.
TILLADT over 11 år

NÆSTE UGE:
Den 8., 9., 10., 11. 

13.  og 14.  september  
kl. 19.30 samt søndag den 13. 

september kl. 15.00:
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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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 14. september  kl. 19.30

Candlelight
Concert
En stemningsfuld aften 
med Andrea Pellegrini, 
mezzosopran 
og Tania Zapolski, 
klaver

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

Gudstjenester søndag den 4. september
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v/ Henny Kvist

Søby Kirke kl. 10.00 v/ Brian Dan Christensen
Rise Kirke kl. 19.00 v/ Henny Kvist
Ommel Kirke kl. 19.00, altergang,

 v/ Brian Dan Christensen

Sogne eftermiddag i Tranderup Sognehus
Torsdag den 8. september kl. 14.30

»Den Baltiske vej til frihed«

Aftensang i Bregninge Kirke 
Torsdag den 8. september kl. 19.00

ved Brian Dan Christensen

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Autoriseret fysioterapeut
søges

til vikariat pr. 1. november 2022 eller sna-
rest derefter som indlejer på ydernummer. 
Hele stillingsopslaget kan ses på 
www.aeroefys.dk.
Nærmere info på tlf. 21 42 90 95 
eller aeroefys@gmail.com.

ÆRØ FYSIOTERAPI

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)

Øens litteraturservice og 
Ærø Folkebibliotek præsenterer:

Asta Olivia Nordenhof
Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2021

Torsdag den 8. september kl. 18.45
på Ærøskøbing Bibliotek

Gratis billetter hentes via arrebib.dk eller 
på bibliotekerne.

Vi ses på biblioteket

Arrangementet er støttet af:

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
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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.


