
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 7. september - Nr. 36 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
ejendomshandel, 
udfærdiger skøder
og sørger for
den digitale
tinglysning.

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.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

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.

D ELI KATE SSE N

Glaseret skinke 
med flødebagte 
kartofler og grønt.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 14/9 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

ærørøgeri.dk
SEPTEMBER-OKTOBER 

SENSOMMER MENU
alle ugens dage - kl. 11.00-19.00

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Salat med brød, oliven, feta og 
Italiensk dressing og vælg mellem 
kartoffelsalat eller pommes frites.

Varmrøget laks 
eller hellefisk

118.-

kom og bestil 

inden kl. 19.00
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Administrativ medarbejder 
- Job- og Voksencenteret
Job- og Voksencenteret søger en kompetent og 
omstillingsparat medarbejder til forskelligartede 
administrative opgaver. 

Der er tale om en stilling på 25 timer ugentligt, med 
tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: Søndag den 18. september 2022
Samtaler forventes afholdt: 
Mandag den 26. september 2022.

JOB-OG VOKSENCENTER

Projektleder søges 
til tværfagligt projekt 
om faste selvorganiserende
teams i Hjemmeplejen 
i Ærø Kommune
Projektet, som har titlen »Borgeren først – gennem 
nærhed og stabilitet«, er finansieret via midler fra 
Socialstyrelsen og løber frem til udgangen af 2023.

Det tager udgangspunkt i nogle af grundtankerne i 
den hollandske Buurtzorg model, men skal tilpas-
ses til en Ærøkontekst.

Formålet med projektet er at organisere arbejdet i 
hjemmeplejen på en måde, så borgersamarbejdet 
og det tværfaglige samarbejde bliver stærkere, og 
så medarbejderne får større indflydelse på plan-
lægningen og udførelsen af arbejdet. 

Tilgangen til borgersamarbejdet skal være hel-
hedsorienteret og støtte borgeren til rehabilitering 
for at kunne klare sig helt eller delvist i hverdagen. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge, og ønskes besat 
pr. 1. november 2022 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 09.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 
den 26. september 2022.

Social- og sundhedsassistent 
eller social- og 
sundhedshjælper 
søges til dagvagt på Søkilden
Søkilden er en arbejdsplads med fokus på livslang 
læring, og der er løbende mulighed for kompeten-
ceudvikling. Vi deltager også ofte i nationale udvik-
lingsprojekter. 

Stillingen er på 32 timer pr. uge, men andet timetal 
kan dog aftales nærmere. Der vil som udgangs-
punkt være fire weekendvagter fordelt over 10 
uger.

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 23. september 2022, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 27. september 2022.

Vi søger ny social- og 
sundhedsassistent eller 
social- og sundhedshjælper 
til vores team på midlertidigt 
afsnit på Marstal Ældrecenter
Stilling er i dagvagt fra 1. november 2022 eller sna-
rest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Andet 
timeantal kan aftales.

Ansøgningsfrist: 
Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 08.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 41.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Ærø Kommune inviterer 
til velkomstmøde 
for nye tilflyttere
Du vil som ny borger på Ærø modtage en indbydel-
se til mødet. Kom og hør om din ø, hils på borgme-
steren, stil spørgsmål til bosætningsmedarbejder-
ne, Turist og erhvervschefen, få en snak med 
repræsentanter fra øens foreningsliv og mød andre 
nye tilflyttere.

Ærø Rådhus torsdag den 22. september 2022 
kl.16.00-17.30.

Tilmelding hurtigst muligt på tlf.63 52 50 00 eller på 
mail kpo@aeroekommune.dk.

BORGMESTER
Peter Hansted

Elevrådet afholder 
loppemarked 
på Marstal Skole
Lørdag den 10. september kl. 10.00 – 13.00 er der 
mulighed for at leje en stand for 50 kr. i skolegår-
den på Marstal Skole. Ryd op i gemmerne og sælg 
ud af dine ting - der er mulighed for at leje borde, 
ellers medbringer du selv. Marstal Skole har også 
ryddet lidt ud og har en stand i gymnastiksalen.
Der sælges kaffe, te, kage og toast.

Kontakt Thomas pedel for leje af stand på
tlf. 20 21 97 59.

Mange loppehilsner fra Elevrådet på Marstal Skole
MARSTAL SKOLE

Café-fredag i Ærøhuset
Fredag den 16. september 2022 er der 
café-fredag i Ærøhuset, Gasværksvej 6, Marstal.
Det er i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 11.30.
Kom og hyg sammen med os.
Ærøhuset er et aktivitets- og samværstilbud for han-
dicappede.

Vi håber på, at få besøg af dig – og vil glæde os til at 
fortælle dig om, hvad vi går og laver her i Ærøhuset.

Vi har kaffe og te på kanden og har lavet kage til 
dig. Tag din ven med – og kig ind til os.

På gensyn fra os alle.

BRUGERE OG PERSONALE I ÆRØHUSET

Drop-ind vejledning 
og rådgivning 
i alkoholbehandlingen 
hver onsdag
Ærø Kommune udbyder alkoholrådgivning en gang 
om ugen via behandlere fra Behandlingscenter 
Svendborg. Har du er alkoholforbrug, der er ved at 
tage overhånd, eller kender du en, der drikker for
meget så er der hjælp at hente.

I 2022, er der mulighed for at møde op og tale med 
en alkoholrådgiver hver onsdag imellem kl. 12.00 
og 13.00.

Du kan møde op, hvis du selv ønsker rådgivning 
omkring dit alkoholforbrug, eller hvis du har brug 
for hjælp med at få en pårørende i behandling.

Mød op og få en snak i Sundhedshuset, Sygehus-
vejen 18, 5970 Ærøskøbing.
Indgang via laboratoriet og lokalet er det lille lige 
overfor blodprøvetagningen.
Alle er velkommen, og du skal ikke booke en tid før.

SUNDHEDSKOORDINATOREN

Præsenter din forening 
på velkomstmøde 
for nye borgere
Har du lyst til at deltage på velkomstmøde og for-
tælle om din forening. Du får en kort taletid og 
efterfølgende har de nye borgere mulighed for at få 
en snak med dig. Kontakt bosætningsmedarbej-
derne på mail flyttilaeroe@aeroekommune.dk eller 
på tlf. 6352 5003/6352 5063.

Produkt til velkomstkufferten
Har I et godt produkt til velkomstkufferten til 
nye tilflyttere?

Ved velkomstmøderne uddeles en velkomstkuffert 
til hver husstand. Har jeres virksomhed eller for-
ening mulighed for at bidrage til kuffertens indhold 
med små Ærø-produkter, rabatkupon eller lignen-
de, der på en gang reklamerer for din virksomhed/
forening, og samtidig giver tilflytterne nogle goder, 
så skal I være så velkomne.

Kontakt os på mail flyttilaeroe@aeroekommune.dk
Er der brug for yderligere oplysninger, så ring til os 
på 6352 5003/ 6352 5063.

BOSÆTNINGSMEDARBEJDERNE

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

Gudstjenester
Søndag den 11. september
13. søndag efter Trinitatis 

fra anden række
Marstal Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Rise Kirke kl. 10.00
 Christensen
Ærøskøbing Kirke kl. 16.00
 Vandrup
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Christensen
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

Sølvbryllup
Désirée og René Berg, 
Græsvængevej 60, Marstal 
kan tirsdag den 13. septem-
ber fejre deres sølvbryllup. 
Dagen markeres med recep-
tion hos Restaurant Fru Berg 
fra kl. 16.00.

Studiekreds om 
Lukasevangeliet 
Torsdag den 15. september 
kl. 19.30 mødes vi i Marstal 
Menighedshus, Strand-

stræde 20. Vi læser og snak-
ker om teksterne, efter lidt 
generel indføring i stoffet, 
men der skal være tid til 
personlige refleksioner og 
drøftelser. 
 Alle er velkomne - uanset 
om I har megen eller lidt 
kendskab til Kristendom. 

Marstal Kirkekor
Marstal Kirkekor begynder 
igen torsdag den 15. septem-
ber kl. 15.00 til 15.45. 
 Koret er åbent for børn fra 

3. klasse og opefter. Kirkeko-
ret mødes hver fredag og med-
virker en gang imellem ved 
gudstjenester og kirkelige ar-
rangementer. 
 Gamle og nye korsangere er 
velkomne! 
 Evt. spørgsmål kan rettes til 
Karsten Hermansen
 (24 67 30 62 eller 
khermansen@mail.dk)

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge
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FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og pommes frites 

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

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

32.-

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med pommesfrites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med brød, smør
og remoulade  59,-

- uden friture

Ny fisk Ny fisk

HAVE & PARK
HAVE- & PARKMASKINER
Vi udfører alle former for 
reparationer på have-parkmaskiner.

Kom og få et bud på din gamle 
maskine ved køb af en ny.

Vi reparerer og sælger: 
• Alle former for have-parkmaskiner
• Forhandling af diverse reservedele
• Alt til haven haves
• Salg af nye og brugte maskiner

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

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

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

1 Have og Park-Ærø Maskiner-3 sp

Autorisationsnummer
ved Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

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

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

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

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

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

Drømmen er på en ø

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.

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

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

Der tilbydes: ● Alt malerarbejde samt opsætning
af tapet, væv og filt m.m.

● Lettere murerarbejde 
- såsom renovering af facader,
ødelagte fuger m.m.

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

Kan dette have interesse for dig,
så ring og hør nærmere hos:

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14

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

NYE
MØBLER?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

»Udvandrerne« 
i Andelen

  

  

  

  

  

  

  

  

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

   
   

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

Fra torsdag d. 8. september 
viser Andelen filmen »Ud-
vandrerne«. Filmen fortæl-
ler historien om det svenske 

ægtepar Kristina og Karl 
Oskar der i 1800-tallet rejser 
væk fra deres hjemland mod 
det ukendte Amerika. Da 
livet stille og roligt tørrer ud 
på gården i Sverige, tager 
Kristina og Karl-Oskar det 
modige valg at efterlade al-
ting og gribe chancen for et 
nyt og bedre liv. 
 De begiver sig ud på et 
enestående eventyr, der 
tager dem mod Amerika. 
Filmen er baseret på den 
svenske forfatter Vilhelm 
Mobergs populære bogklas-
siker af samme navn.
 Dramaet er instrueret af 
Erik Poppe og blandt de 
medvirkende er Gustaf 
Skarsgård, Lisa Carlehed, 
Sofia Helin, Tove Lo og Stig 
Henrik Hoff.
 Filmen varer 2 timer 28 
min og er tilladt for alle over 
11 år.

Julefrokosten står 
(snart) for døren

Det er faktisk på tide, man får taget tilløb til at arrangere 
årets julefrokost. Foto: Kehlet

Det er en gammel vikinge-
skik at fejre julen med festli-
ge gilder, og selv om der går 
endnu en rum tid, er det en 
god ide at starte planlægnin-
gen i god tid, hvis man frit vil 
vælge mellem udbuddet af 
arrangementer, spisesteder 
og andet til julefrokosten 
hørende. 
 Julefrokosten - med alt 
hvad dertil hører - minder 
måske ikke meget om det 
kristne budskab og Jesu fød-
sel, som vi fejrer i julen, men 
det minder meget om den op-
rindelige form for vinterfest. 
Vikingerne fejrede jul – eller 
»jól«, som det hedder på old-
nordisk – som en markering 
af, at vinteren havde nået sit 
lavpunkt. Jól betyder »ven-
de« eller »dreje« og beteg-
ner den tid på året, hvor det 
endelig går mod lysere tider 
igen. Det skulle fejres, og det 
gjorde vikingerne med mad, 
mjød og masser af festivitas. 
Så når vi giver den gas til et 
julegilde eller en julefrokost, 
er det faktisk i høj grad i ju-
lens ånd. 
 I dag er julefrokosten og 
julefesten stadig en udpræ-
get skandinavisk begiven-
hed, som i den relativt mo-
derne version, vi kender i 
dag, har været afholdt siden 
1940’erne i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland.
 Oprindeligt var det et lille 
glas på chefens kontor in-
den juleferien; i 1960’erne 

og 1970’erne, hvor man gav 
mere slip på formerne, blev 
det til egentlige fester, hvor 
alle er lige og for en dag slår 
sig løs. I Danmark er bille-
det af den lidt vilde og vove-
de julefrokost i høj grad rod-
fæstet i den festlige Preben 
Kaas-film »Julefrokosten« 
fra 1976, hvor festen på Si-
monsens Bijouteri Fabrik 
går en smule amok. 
 I Skandinavien er julefro-
koster en ret fast bestanddel 
af at være på en arbejds-
plads, og det kan være et 
kulturchok for udenlandske 
kolleger at deltage i en fest 
med de moderne vikinger.
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SANDWICH

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefisk
og dressing  79,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fiskefrikadelle
og remoulade  44,-

TA’  MED
- eller nyd på havnen

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!  

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

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

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

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

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26
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Krukker på terrassen 
i efterår og vinter

Der findes masser af stedsegrønne planter, der kan tåle at stå udenfor hele året. 
Foto: Ingimage.com

Beholdere i zink og kob-
ber, krukker af ler og 
keramik, granittrug, gen-
nemskårne trætønder, be-
tonkrukker...
 Disse plantebeholdere 
har smykket terrassen med 
sommerblomster, stau-
der, krydderurter osv. hele 
sommeren, men de kan 
skam også skabe liv på ter-
rassen i den kolde årstid, 
hvor efteråret jo snart står 
for døren.
 Først skal man sikre 
sig, at krukkerne tåler at 
stå i det fri i alt slags vejr 
- også frost - vinteren over. 
Hårdtbrændte keramiske 
krukker klarer sig, mens 
mere frostfølsomme kruk-
ker bør tømmes og opbe-
vares inde vinteren over.
 Krukkerne kan pyntes 
op til efterår og vinter med 
grangrene, neg etc., eller 
de kan tilplantes med for 
eksempel de stedsegrøn-

ne planter, som kan klare 
vinteren over i en kruk-
ke. Men der er grund til 
at tage særligt hensyn til 
krukkeplanterne, for selv 
de meget hårdføre kan få 
problemer, når de står frit 
på terrassen og er meget 
udsatte for vejr og vind. 
En streng vinter med frost 
i længere tid kan dræbe 
rødderne i potterne, så stil 
gerne krukkerne i læ langs 
husmuren eller brug even-
tuelt vintermåtter som iso-
lering omkring dem.
 Prøv engang at lægge for-
årsløg i krukkerne her i ef-
teråret. Krokus, pinseliljer 
og påskeliljer for eksem-
pel. Så kommer krukker-
ne i et blomstrende for- 
årshumør, når vinteren en-
gang er overstået.
 Hullet i bunden af be-
holderne, som sikrer, at 
planterne ikke svømmer 
over, er naturligvis et must, 

og dræn i bunden i form 
af et lag grus, lecanødder 
eller andet gør det også 
nemmere at være krukke-
plante.

Menneske-
rettigheder er et 
gammelt begreb
Menneskerettigheder er 
et begreb, som ofte omta-
les. Faktisk kan tanken om 
menneskerettigheder føres 
tilbage til oldtiden, hvor 
man også mente, at men-
nesket havde visse natur-
lige rettigheder, som måtte 
respekteres og bevares af 
staten.

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

 Men det var først i 
1700-tallet, at de egentlige 
menneskerettigheder blev 
udformet skriftligt - blandt 
andet i Den amerikanske 
Uafhængighedserklæring 
af 4. juli 1776.
 Også i den franske nati-
onalforsamlings erklæring 
om menneske- og borger-
rettighederne fra august 
1789 nævnes blandt andet, 
at menneskene er født med 
lige rettigheder, og man 
taler om lighed for loven, 
ejendomsrettens ukræn-
kelighed og religions- og 
ytringsfrihed.

Ingen gødning i 
september
Der er stadig godt gang i 
mange af havens vækster, 
men det er efterhånden 
ved at være slut med at 
gødske i haven. For fort-
sætter du med at tilføre 
planterne gødning hen i 
september, så vil planter-
ne tro, at de er i stand til at 
fortsætte væksten. Det er 
ikke sagen, for de nyudvik-
lede blade og skud vil ikke 
have styrke til at kunne 
klare det mere barske vejr 
senere på året.

Kurvemøbler 
der knirker
Du kender måske proble-
met med kurvestolen, der 
knirker ganske højlydt, 
når du sætter dig i den. Et 
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gammelt husråd mod knir-
kende kurvemøbler er at 
vaske dem af i sæbespå-
nevand. Møblerne skylles 
dernæst af med rent vand 
og skulle nu være mindre 
støjende. Måske værd at 
prøve, og det giver i alle til-
fælde en nyvasket stol.
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ET STÆRKT TEAM...
- med design og tryk i fokus

Har du brug for et nyt layout på din brochure? 
Skal du have designet et nyt logo? 

Har du brug for en tro værdig partner til 
trykning af  plakater, brochurer, magasi-
ner, bøger, brevpapir, visitkort eller træn-
ger din virksomhed til en ny hjemmeside?

Så har Mark & Storm erfaringen og 
kompetencerne til at få dit budskab 
ud på den flotteste måde, både på 
tryk og online. 

Du kan forvente sparring, ærlige svar, 
godt håndværk og skarpe holdninger, 
når vi arbejder med design, tryk, print og 
distribution.

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

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

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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Grundet lidt leveringsudfordringer

ÅBNER VI FØRST FIT ÆRØ
I SØBY DEN 23. SEPT.

Så kig forbi den 23.9.22 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.

 

 Vitsø 1 (Kvik Søby Klubhus) ved MåehallenSøg 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

Hjemmelavede sunde snackbarer

Hjemmelavede snackbarer er både lækre, nærende og nemme at lave. Foto: Ingimage.com

På mountainbiken, fiske-
turen, svampeplukningen 
eller kajakturen er en sund 
snack med god energi altid 
i høj kurs. Og de er nemme 
at lave.
 Når man sidder i sin ka-
jak på blikstille vand og 
hører naturen sige absolut 
intet, så er det, man kan 
høre maven rumle. Eller 
når mountainbiken skal 
slæbes op over den sidste 
bakketop, og energien er 
væk – så skal der tankes op.
 Ofte er en hurtig müsli-
bar lige det, kroppen skri-
ger på. Den er heldigvis 
pærelet at lave selv, også 
for folk, som ikke kandide-
rer til deltagelse i »Den 

Store Bagedyst«. Her er en 
basisversion, som giver dig 
den kombination af kulhy-
drater, proteiner og gode 
fedtsyrer, der skal til. Du 
kan kombinere den stort 
set uendeligt (her er til 10-
12 gode barer):
- 300 gram grovvalsede 
havregryn
- 25 gram brun farin
- 100 gram smør
- 1 skefuld sirup eller hon-
ning
- Et nip salt
Smelt smør, sirup og suk-
ker over lav varme, tilsæt 
havregryn og salt. 
 Herefter kan du til-
sætte 100 gram af de frø, 
tørrede frugter og nød-

der, du ønsker – bare du 
hakker det godt igennem. 
Det kan fx være 50 g has-
selnødder og 50 gram 
rosiner; 50 gram tørrede 
blåbær og 50 gram sesam; 
eller du kan bruge hakke-
de tørrede figner, dadler, 
solsikkefrø, pistacienød-
der, cashewnødder etc. 
Nogle foretrækker man- 
ge nødder, andre er mere 
til frugt – find din favorit!
 Ælt frugt/nødder godt 
ind i blandingen. Bred det 
ud på et stykke bagepapir 
(ikke for tyndt) og bag det 
i 20-25 minutter ved 180 
grader. Skæres i skiver, når 
det er afkølet (kan pyntes 
med smeltet chokolade!)

Selvforsynet med havens afgrøder

Lækre nyhøstede grøntsager fra egen køkkenhave både glæder og smager.
Foto: Ingimage.com

Der er noget helt særligt i 
at sætte tænderne i hjem-
medyrket mad. En tomat 
fra egen stilk, et æble fra 
eget træ, gele af egne bær 
eller at kunne servere 
dampende kartofler, som 
for en time siden stod ude 
i haven.
 Mange haveejere får 
over tid mod på at dyrke 
andet end græs og blom-
ster, og når man først får 
lidt mere blod på tanden 
og lykkes med krydder-
urter, tomater, squash og 
gulerødder, så kan det 
være, spørgsmålet melder 
sig: kan vi virkelig klare os 
med det, vi selv dyrker, og 
for de fleste vil svaret være 
»ja, men…« 
 For selvforsynet er lig 

med hårdt arbejde, masser 
af det – og der er mange 
afsavn. Særligt hvis man vil 
være totalt selvforsynet; så 
kræver det både plads og 
noget nær fuldtid at passe 
det. Der er dog gode grun-
de til, at vi køber det meste 
– en af dem er tid, en an-
den er, at du får mere i løn 
for at gå på arbejde end for 
at passe din grønkål.
 Men mindre kan også 
gøre det. I mange lande er 
det helt normalt at være 
selvforsynende med en 
gruppe af afgrøder, f.eks. 
rodfrugter, rabarber, frugt 
eller andet, som giver store 
udbytter og kan holde sig 
længe. De fleste med æble-
træer kan genkende, at der 
i gode år er rigeligt til at 

forsyne hele gaden, og hvis 
man bruger det til at bytte 
med en, der har blommer 
eller pærer, så er man godt 
på vej.  Selvforsynet går 
fint i tråd med deleøkono-
mi.
 Et mere realistisk ud-
gangspunkt for mange vil 
være at være selvforsynen-
de i en periode eller med 
et udvalg af afgrøder. Be-
gynd med at dyrke salaten, 
som du skal spise somme-
ren igennem, eksempelvis, 
eller sig: »i år vil jeg ikke 
købe krydderurter, men 
dyrke dem selv«. 
 Særligt dén begrænsning 
vil i øvrigt batte massivt 
på madbudgettet, da kryd-
derurter er meget billige at 
dyrke men dyre at købe.
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Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere

 – med et højt indhold af omega 3

Kvalitets-laks fra Færøerne, 
hvor laksene lever en ustresset tilværelse 

med god plads, tempereret vand og
 naturligt foder med masser af fiskeolie og 

derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.
 

Med garanti for at der ikke anvendes 
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere          

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd   1 17/02/18   10.18

www.ærørøgeri.dk
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Ærøbo søger
lejlighed, hus eller nedlagt 
landbrugsejendom til leje, 
med forkøbsret, i Søby el-
ler højst 5 km derfra.
Henvendelse:

M.I.J
Tlf. 51 53 96 46

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
Generalforsamling

RISE SOGNS 
JAGTFOR ENING 

afholder 
general forsamling 

for medlemmer 
fredag d. 23. sept. 

kl. 19.30 i Klubhuset, 
Drejskoven.

Dagsorden iflg. 
vedtægter.

Eventuelle forslag 
skal være bestyrelsen 

i hænde senest 
3 dage før 

generalforsamlingen.
Efter generalforsam-
lingen serveres der 

brød og kaffe.

Vel mødt!
Hilsen Bestyrelsen

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

LAND-
IND  VINDINGS-

LAGET
Vitsø 

Inddæmning
afholder

GENERALFORSAMLING
torsdag d. 22. sept. 

kl. 17.00 
på Rådhuset 
i Ærøskøbing 

Dagsorden 
iflg. vedtægterne

BESTYRELSEN

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

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

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

Marstal 
Skytteforening

inviterer nye 
som gamle skytter 

til skydning
 torsdag d. 15. sept.  

kl. 19.00 - 21.30
i skydelokalerne 
bag Ærøhallen

Halvejen 22 
Hilsen

MARSTAL 
SKYTTEFORENING

• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

...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. 11. september

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN
GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Støt øens hold - Entré kr. 25,-

MIF/RSI-
Kerteminde BK

Hjælp til selvhjælp
– støt vore annoncører!

Hovedsponsorer 2022

Guldsponsorer 2022

Sølvsponsorer 2022

SØNDAGSØNDAG

Støt vore annoncører
– de støtter os!

13.1013.10
Kampbolden 
er skænket af: 

Tage Hansen, 
MIFs og 

Danmarks 
ældste aktive 

old-boys spiller

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 10. september:
14.45: Herre Serie 4 - Marstal/Rise - Stenstrup IF

...støt vore aktiviteter

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

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

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

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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RECEPTION
Den 13. september har 
vi været gift i 25 år. 
Det vil gerne fejre i
Restaurant Fru Berg
fra kl. 16.00 til ?
Vi glæder os til at se jer allesammen.

Desiree og René
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Min elskede mand og vores kære far, 
svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Peder Marius Pedersen
Albertslykke

*28. februar 1938       † 3. september 2022
er stille sovet ind, efter kort tids sygdom.

»Tak for alt - elsket og savnet« 

Elsebeth
Jan og Kerstin
Dorthe og Carl

Børnebørn og oldebørn

Bisættelsen finder sted fra Søby Kirke
tirsdag den 13. september kl. 11.45.

Kære mor og elskede hustru

Susanne Johansen
er stille sovet ind, 

Marstal den 29. august 2022

Søren og Jørgen

Bisættelsen har fundet sted i stilhed.
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Hjertelig tak
for deltagelse og blomster 
ved Margit Kristensen Gjal-
lerhøjs biæsttelse. 
En særlig tak til Vågetjene-
sten.

Elin, Anette, 
Karin og John

Tusind tak
For deltagelse og de mange 
smukke blomster og venlige 
ord, i forbindelse med vores 
far, Anders Jakobsens død 
og begravelse.

Birte og Gitte
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Regnmængden
I Marstal faldt der i august 
måned 11,2 mm regn imod 
40,2 mm sidste år samme tid 
og sted.
---
I Søby faldt der i august 
måned 10 mm regn imod 77 
mm sidste år samme tid og 
sted.

Skraldemænd
Bænkebiderne kan man 
finde mange steder. I let 
fugtige kældre, under sten i 
haven, gemt i huller i 
trærødder osv. Bænkebi-
derne æder blandt andet 
diverse planteaffald og 
fungerer dermed som en 
slags naturens skralde-
mænd. Efter en tur gennem 
bænkebiderne, kan bakte-
rierne nemmere komme til 
at nedbryde planteaffaldet 
yderligere.

Sæt mål for 
flere skridt
Med en skridttæller, der 
eventuelt sidder i enten et 
ur eller en smartphone, 
kan man måle, hvor langt 
man går i det daglige. Det 
virker på mange motive-
rende for at få mere mo-
tion. Hvis skridttælleren 

eksempelvis viser, at man 
gennemsnitligt tager 8.000 
skridt om dagen, kan målet 
være at tage eksempelvis 
12.000 skridt dagligt. Op-
fyldelse af målet betyder 
mere daglig motion og kan 
måske også aflæses på ba-
devægten.
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

* Undersøgelser fra Gallup viser, at Ærø Ugeavis har en læserdækning på 95% for personer over 18 år.

Annoncér i Ærø Ugeavis og vær sikker på, at dine
budskaber, når frem til alle i din målgruppe.

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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BADMINTON

Kl. 16.00-17.00: Nybegyndere U9  Flemming, Anders og Katrine 

Kl. 17.00-18.00: U11  
 Jimmi, Jan Ole, Anders, Katrine og Jeanette

Kl. 18.00-19.00: U13  
 Jimmi, Jan Ole, Anders, Katrine og Jeanette

Kl. 19.00-20.00: U15/U17 
 Jimmi, Jan Ole og Jeanette

Kl. 20.00-22.00: Senior motion  

Kl. 16.15-17.15: U11  
 Jimmi, Jan Ole og Jeanette

Kl. 17.15-18.15: U13 
 Jimmi, Jan Ole og Jeanette

Kl. 18.15-19.45: U15/U17 
 Jimmi, Jan Ole og Jeanette

Kl. 19.45-21.45: Senior-motion

Tilmelding for ungdom SKAL gøres online på www.rise-sif.dk
OBS! BEGRÆNSET PLADSER.
Husk tilmelding for seniorer tirsdag den 13. september i kantinen kl. 19-19.30.

MANDAG:

TORSDAG:

Vel mødt til alle!
RSI - Bestyrelsen

Forenings-sponsorer:
RISE SPAREKASSE · ÆRØ REDNINGSKORPS · 

DUNKÆR AUTO-SERVICE · 
VOGNMAND SØREN HANSEN · BRINKSBO 

· SR ELECTRIC · DUNKÆR KRO 
· ÆRØ OLIE · SPORTIGAN · LAND OG FRITID 

· STOKKEBY VVS · ST. RISE MASKINSTATION ·
ÆRØ MASKINER OG VVS · DEN GAMLE KØBMANDSGÅRD

SOLNÆS MASKINSTATION · 
ÆRØ AUTOCENTER · 

VIKING MINIMARKED · GRETHE MALER

Ret til ændringer forbeholdes!

TIRSDAG: For alle interesserede

Oplysninger: Jimmi, tlf. 61 74 19 10, Jeanette, tlf. 21 63 44 56

Se også programmet og meget mere på 
www.rise-sif.dk

Er du ikke aktiv i klubben, kan du blive støttemedlem, 
for 50,00 kr. om året!

Henvendelse til Lotte Christiansen, tlf. 40 41 05 91.

ÅBNINGSTIDER:

MOTIONSCENTER

MANDAG:  Kl. 14.30-16.30
 Kl. 19.00-21.00
TIRSDAG: Kl. 18.00-19.00
TORSDAG: Kl. 19.00-21.00

Få adgang med egen nøgle og træn når du har tid og lyst!

INDOOR CYCLING
TORSDAG: OPSTART UGE 40

Oplysninger: Pernille Mose, tlf. 40 44 18 25

Online booking af cykler www.rise-sif.dk

Idræt & Fællesskab
RSI tilbyder i 2022/2023

Oplysninger: Pernille, tlf. 40 44 18 25

Kl. 18.30-19.30: Indoor Cycling - hold 1 Træner: Peter

Kl. 19.00-21.00: PAY AND PLAY - Janne, Henrik. OBS! Ny dag

starter uge 38

l  Mulighed for bookning af instruktør 
på tlf. 51 32 88 11 ved Hanne Pia.

l  Husk! Pensionister og studerende  
får personligt tilskud fra kommunen.

Starter 
uge 40

GYMNASTIK
TIRSDAG:

ONSDAG:

Kl. 16.30-17.30: POPCORN - 5-6 år
 Vi popper og hopper. Vi tonser og tumler 
 - for både piger og drenge.
 Hanne Pia, Jeanette og Victoria.  

Kl. 17.45-19.00: MINI JUNIOR rytme/lidt spring  
 - 4., 5., 6. kl.
 Kamilla, Jette, Thea, Ida og Noor  

Kl. 16.00-17.00: SPIRREVIPPER - årgang 2018/19.
 Vi leger, laver øvelser og bevæger  
 os til musik i sal/hal 
 Sofie, Trine, Anna og Lærke. Starter uge 39.

Kl. 16.30-17.15: SPILOPPER - 1/2 år - ca. 3 år
 Forældre og barn 
 Christina og Anne

Kl. 17.30-18.30: GRÆSHOPPER - 1., 2. og 3. klasse
 Rytme og spring 
 Christina, Trine, Sille, Mie og Mathilde

Kl. 18.30-19.30: JUNIOR - Rytmisk gymnastik med fokus  
 på forskellige stilarter,  Hip/hop, Contemporary 
 og rytmiske opvisningsserier.
 Thea, Cecilie, Mathilde og Sofie

På Mini- og Juniorhold vil der være egenbetaling på op til kr. 300,- til dragter.

Oplysninger: Jette, tlf. 21 28 94 19

Ved tilmelding til gymnastik kan man tilmelde sig online på www.rise-sif.dk

TORSDAG:
Kl. 14.30-15.45:  Glad og effektiv motion  

for mænd og kvinder +50
 Så er vi klar - og vi er SÅ klar til hygge og motion.
 Anni og Lotte. Starter uge 39. 

Gymnastikopvisningen afholdes den 24. marts 2023.

Starteruge 38

Kl. 18.30-21.00: OLD BOYS 
 - info Jan Ole Hansen: tlf. 29 89 12 39

TORSDAG:

FODBOLD
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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 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

JORDFORPAGTNING 
– Snorløkke 11, 5985 Søby Ærø

På vegne af ejeren af ejendommen Snorløkke 11, 
5985 Søby Ærø udbydes herved muligheden for 
at forpagte det til ejendommen tilhørende land-
brugsjord for en 3-årig periode og med virkning 
fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. septem-
ber 2025. 

Forpagtningen omfatter det til ejendommen tilhø-
rende jordtilliggende på i alt 14 tdr. land. Ejen-
dommen er, som ovenfor anført, beliggende på 
adressen, Snorløkke 11, 5985 Søby Ærø, matr. nr. 
14a, Søbygård, Søby. 

Forpagtningsafgiften vil udgøre kr. 4.500,00 ekskl. 
moms pr. ha. og betales kvartalsvist forud.

Skriftligt tilbud skal være Advodan Lolland-Fal-
ster i hænde senest torsdag den 22. september 
2022. Tilbud kan sendes til Marie-Louise Augusti-
nus Larsen på mail: mara@advodan.dk.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem 
de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. 

Alle henvendelser vedrørende bortforpagtningen 
kan rettes til Advodan Lolland-Falster, 
advokat Troels Justesen tlf. 30 78 87 61 
eller pr. mail: tjus@advodan.dk.

Teater i Kulturladen

Tirsdag d. 13. september 
kommer Paolo Nani til Ærø 
med sin nye forestilling,  
som hedder »Livets små mi-
rakler«.
 I denne forestilling ekspe-
rimenterer klovn, skuespil-
ler og scenekunstner med 
teater og billedkunst. Før 
han overgav sig til sit inter-
nationalt hædrede teaterar-
bejde, uddannede Paolo 
Nani sig til billedkunstner og 
hans talent for at tegne, 
fremgår tydeligt i denne nye 
forestilling.
 Enkle tegnestreger bliver 
i forestillingen til former og 
figurer, der løbende for-
vandles på overraskende 
måder. Via simple tekniske 
midler gøres stregerne le-
vende for øjnene af publi-
kum. Tegneprocessen pro- 
jiceres op på en stor skærm, 
mens Paolo Nanis velkendte 
ordløse og udtryksfulde 
kropssprog krydrer teater- 
oplevelsen med den finurlige 
bramfrihed og poesi, han er 
kendt og elsket for.
 I »Livets små mirakler« 
har en ensom tegner lukket 

sig inde i sit lille atelier. Væk 
fra verden. Men verdens 
lyde sniger sig ind og forstyr-
rer ham, så han ikke kan 
koncentrere sig.
 Han tegner og forstyrres 
og viser os med uforglem-
melig mimisk timing, humor 
og livfulde tegninger en ro-
mantisk komedie om menin-
gen med livet, der kan være 
så enkel , at det nærmest er 
svært at forstå.
 Den komiske skuespiller, 
klovn og billedkunstner, 
Paolo Nani, er kendt og el-
sket rundt om i verden for 
blandt andet  forestillinger 
som »Brevet«, »Kunsten at 
dø« og »Jekyll on ice« som 
alle har været vist på Ærø.
 Forestillingen varer ca. 70 
minutter uden pause og er 
for voksne og unge fra 12 år 
og kan ses i Kulturladen, St. 
Rise Landevej 20  tirsdag d. 
13. september kl. 20.00 . Bil-
letter koster i løssalg  175,- 
kr., men er man medlem,  
kan de købes for 100,- kr. 
Der kan bestilles billetter på 
tlf. 20 21 44 08.

 Ærø Teaterforening

                                                                

                                                              

Energi-
optimering af 
boligen
Vi bliver stadig bedre til at 
udnytte den energi, der går 
til vores boliger. Energief-
fektiviteten er øget over 
de senere år, og nyt bolig-
byggeri opføres i en langt 
bedre energimæssig stan-
dard end det eksisterende 
byggeri. 
 Energirenovering af den 
private boligmasse har dog 
et stort klimapotentiale, og 
du kan selv reducere din 
boligs energiforbrug. Har 
du eksempelvis et parcel-
hus fra 1970’erne, så er her 
fem indsatsområder, der 
kan gøre en forskel:
•  Udskiftning af vinduer 

og døre til lavenergiud-
gaver

•  Etablering af jordvarme 
eller solcelleanlæg

•  Installation af varme-
pumpe

•  Efterisolering af boligen 
og/eller udskiftning af 
taget, eventuelt med sol-
celleanlæg.

•  El-tjek inde af alt fra 
lamper til hårde hvide-
varer.   

Alle områder vil gavne kli-
maet og varmeregningen – 
og så vil det endda medfø-
re en øget komfort og give 
et bedre indeklima.

Mars er vores 
naboplanet
Mars er den fjerde planet 
fra Solen - Jorden er den 
tredje. Mars er trods nabo-
skabet cirka 56 millioner 
kilometer væk fra jorden 
og kaldes den røde pla-
net, fordi dens overflade 
er dækket af rødbrunt støv, 
og i dens indre er jorden 
frosset til.
 På Mars svinger tem-
peraturen mellem godt 20 
grader om sommeren og 
omtrent minus 140 grader 
om vinteren. Mars har nem-
lig årstider som på Jorden, 
men årstidernes længde er 
ikke identiske med vores. 
 Mars’ tyngdekraft er 
cirka 38% af Jordens tyng-
dekraft, og atmosfæren på 
Mars, der primært består af 
kuldioxid, er desuden me-
get tynd.
 Mars kan ses fra Jorden 
med det blotte øje lige-
som fire andre af solsyste-
mets planeter. Mars hører 
derfor med til de såkaldte 
vandrestjerner, der kend-
tes i oldtiden.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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 program 2022/2023
I ARREBOHALLEN

BOWLING
Motionshold
Onsdage kl.18.00-19.00
Mød op og få en hyggelig time i godt selskab.
Starter d.21. september. 

Turneringsbowling
Tirsdage kl. 19.30-22.00
Her trænes, og vi spiller kampe både her og i andre bowlinghaller.
Er startet – så bare kom. Holdleder: Carlo Reffstrup

INDOOR CYCLING - for alle aldre
Der køres mandage og onsdage kl. 17.00-18.00
Første gang d. 3. oktober.
Kom og få pulsen op med vores dygtige instruktør Carsten Rosenbæk

SKUMTENNIS 
Skumtennis 
Mandage kl. 17.00-18.00
8-10 år, 11-13 år, over 14 år.
Sæsonstart 19. september
Alle 3 hold spiller i hallen på samme tid, dels hver for sig og 
dels i forskellige samarbejdskombinationer.
Skumtennis er en sjov, udfordrende, sveddryppende sport. Vi 
spiller tennis på en badmintonbane og bruger en skumbold. 
Vi øver diverse slag, laver spilstrategi, har sjove øvelser 
indimellem og spiller både single og double. 
Trænere: Susan Dreymann, Kent Dreymann, Ib Norris, 
Marianne Lyngkilde, Inger Larsen, Metha Feddersen

VOLLEYBALL 
Volleyball 
for 10-16 årige
Torsdage fra kl. 17.00-18.15
Sæsonstart: 6. oktober.

Kunne du tænke dig at lære at spille volley? Så kom med til 
træning – vi laver træningsøvel ser, øver teknik og kondi, og så 
skal vi selvfølgelig spille en masse kampe.
Træner: Simone Stenderup

FITNESS-CENTER
Åbent dagligt fra kl. 06.00 til 22.00. 
Kom og træn dig sund i vores velassorterede fitnesscenter. Vi 
har fine omklædningsrum og mulighed for at nyde en dejlig tur 
i sauna efter træning. Har du behov for særlig hensyntagende 
træning, f.eks. på grund af alder eller skader er Gunver Haals 
at finde i motionscentret de fleste torsdage kl. 12.00 og kan 
give dig træningsprogram og vejledning.  Køb et abonnement 
via vores hjemmeside og få udleveret en personlig chip som 
giver adgang til fitnesscentret. Find mere information om beta-
ling og udlevering af chip på vores hjemmeside.

SENIOR MOTION
- for alle med tid til motion i dagtimerne
Skumtennis 
Vi spiller tirsdage fra kl. 11.00-12.30
Sæsonstart: 20. september
Skumtennis er tennis med en skumbold. Spillet foregår på en bad-
mintonbane og som oftest spiller vi doubler (under megen spektakel).
Hvis du ikke selv har en ketcher, så har vi ketchere du kan låne.
Træner: Erik Teglbjærg.

Badminton
Vi spiller mandage fra kl. 11.00-12.30
Sæsonstart: 19. september
Kom og vær med – vi har ketchere og fjerbolde
Træner: Maria Nørhart

Gymnastik for »modne« mænd
Mandage kl. 8.00-9.30. BEMÆRK NYT TIDSPUNKT
Første gang d. 19. september. 
Derefter adgang til motionscentret i ca. en halv time.Gymna-
stikken bygger videre på salig Kaptajn Jespersens ideer. Alle 
kan være med. Vi slutter af med kaffe, kage og samtale.
Træner: Erik Teglbjærg

Spinning
Torsdage kl. 9.30-10.30  
Første gang d. 6. oktober
Det er pulstræning og der forbrændes en del kalorier.
Træner: Lone Jørgensen

Modne damer og Modige mænd
Onsdage kl. 8.30-9.30. BEMÆRK NYT TIDSPUNKT
Vi starter d. 21. september
Vi arbejder med styrke, kondition og bevægelse.
Træner: Jette Andersen

NYT HOLD: Yoga
Torsdage kl. 8.00-9.15
Morgenyoga - med fokus på åndedrætsøvelser, smidig-
hed, udspænding og afspænding.
Instruktør: Gunver Haals

Multimotion
Torsdage kl. 9.30-11.00
Første gang d. 22. september
Her får du en ½ times fællestræning efterfulgt af 1 times 
selvvalgt aktivitet f.eks. skumtennis, badminton, bordten-
nis, petanque, motionscenter eller forebyggende øvelser 
for åndedræt, balance, styrketræning, udspænding og 
afspænding.
Træner: Gunver Haals m.fl.

TRAMPOLIN JUMPING
FITNESS 
INTERVALTRÆNING

Onsdage kl. 17.00-18.00. 
Første gang d. 21. september. 
Igen i år vil vi tilbyde trampolinhop. Der vil være god 
musik og masser af motion. 
Alle kan være med såvel kvinder som mænd. Ud over 
trampolin vil vi også træne mbl (mave, baller, lår) med 
redskaber og måtter.
Første gang er en prøvetime og der vil ikke være tilmelding, 
men alle vil få muligheden for at prøve trampolinhop.
Træner: Frauke Eriksen

EFFEKT/FUNKTIONEL 
TRÆNING

Tirsdage kl. 17.00-18.30.  Første gang d. 20. september
EN MOTIONSFORM FOR ALLE M/K
Vi træner styrke, bevægelighed og kondition. Træningen 
foregår med egen kropsvægt som redskab,samt øvelser 
med en lille Redondo-bold. 
Konditionstræningen er blandt andet på stepbænke, hvor 
vi sammensætter serier, der styrker kondi tionen, samt 
knæ- og fodled. Deltagerne bedes medbringe et stort 
håndklæde eller lagen til brug på måtterne.
Der kan på dette hold betales 650 kr. for deltagelse hele 
året - eller betal et grundkontingent på 50 kr. + 40 kr. pr. 
lektion (betales med mobil-pay).
Træner: Karen Jette Andersen

BALLROOM FITNESS
Dans i motionsform
Mandage kl. 15.00-16.00
Starter d. 19. september. 
BEMÆRK NYT TIDSPUNKT
Du lærer de traditionelle danse, som 
man ser i Vild med dans: Cha, cha, cha, Vals, Jive m.m.. – 
Man danser uafhængig af en dansepartner til dejlig musik. 
Du træner bevægelighed, kondition og koordina tion. – Og så 
bliver du virkelig glad af at danse. Det kræver ingen forudsæt-
ninger at deltage, bare du har lyst til at danse en time alene 
sammen med andre.
Der kan på dette hold betales 650 kr. for deltagelse hele året 
– eller betal et grundkontingent på 50 kr. + 40 kr.pr. lektion 
(betales med mobil-pay).
Trænere: Karen Jette Andersen

For alle seniorholdene er der mulighed for 1/2 time
 i fitness-centret, samt socialt samvær 

i klubhuset efter træningen.

Se detaljerede beskrivelser af hold, 
samt priser på  www.aeik.dk
Betaler man et årskontingent

giver det adgang til én anden aktivitet

BASKET
Nyt hold - fra 12 år og opefter
Vi spiller mandage fra kl. 18.30-19.30
Sæsonstart: 19. september
Er du over 12 år, så kom til baskettræning, hvor vi 
lærer grundteknik, har det sjovt og spiller kampe. 
Træner: Jacob Fuglsang Mikkelsen

CROSSFIT - NYT HOLD
Vi træner tirsdage fra kl. 18.30 – 19.30 Sæsonstart d.20.sept.
Crossfit er både styrke, kondition, udholdenhed og mobi-
litet.  Vi hører høj musik og arbejder intenst i korte inter-
valler. 
Øvelserne er varierende funktionelle bevægelser, der 
udføres under relativ høj intensitet. Crossfit er for alle, 
uanset niveau og ambitioner. Vi bruger masser af vægte 
der passer til den enkeltes niveau.  Crossfit er et motive-
rende fællesskab for alle, og de fleste oplever en hurtig 
udvikling i både styrke og bevægelighed.
Trænere: Dorte Schade og Mette Winther

Børn i alderen 1-4 år, og deres forældre/bedsteforældre eller 
søskende, der har lyst til at tumle, kravle og øve deres motorik 
på en forhindringsbane er velkomne i hallen hver søndag fra 
kl. 10.00-11.00. Vi tænker, at vi hver gang hjælper hinanden 
med at sætte en forhindringsbane op og tage denne ned igen. 
Der kan dermed laves flere baner alt efter alder og niveau.
Det koster 250 kr. pr. familie for en halv sæson, uanset antallet 
af børn/forældre, fra oktober til december, samt 250 kr. fra 
januar til marts. Eller 30 kroner pr. gang.
Første gang er den 23. oktober kl. 10.00 i Arrebohallen
Vi håber, at I har lyst til at hygge søndag morgen sammen med os. 
Camilla Langelund Christensen og Pernille Rønn Bolding

BØRNESØNDAGSTUMLING

DANS - NYT HOLD
Vi danser onsdage kl. 18-19.  Første gang den 28. september
Dansemotion for mænd og kvinder fra 15 år.  Inspireret af zumba 
får vi sved på panden til ny gammel musik. Dansene er bygget 
op med gentagelser og læres, mens musikken spiller. Målet er 
ikke at danse ens, men at få glæde af at danse.  Vi har motion 
og sjov i centrum, og mottoet er »Dans som du er«. 
Træner: Eva Joanna Brande.



14  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2022

 Forældre/Bedste/Barn Onsdag 16.15-17.15 P Katrine F 1
 Krudtuglerne: Børn i børnehaven Mandag 17.00-18.00 P Mathilde G, Alberte, Margrethe, Maja 1
  Piger 2.-4. klasse - rytme og spring Onsdag 17.30-18.30 P Thea, Signe, Anika, Aimee 1
 Øvede piger 5 .-7. klasse Torsdag 16.00-17.30 P Mille og Paula 1 
 Mixholdet (Rytmisk gymnastik, dans og fællesskab 
 med plads til alle - fra 8. kl. til 3. HF Torsdag 18.00-19.45 P Line, Amalie  og Mathilde L  1                  
  Motionsgymnastik for kvinder Mandag 17.45-18.45 Hallen Anne 2
 Motion for mænd: Vi træner grundtræning som puls, styrke, balance
 udholdenhed og bevægelighed Tirsdag 18.00-19.00 D Lykke 2
 Stærk og smidig krop i balance M/K Tirsdag 08.30-09.30 Hallen Lone 2 
  Seniordans Torsdag 10.00-11.30 Klubhuset Gerda og Birgit 3 
  

D og P er henholdsvis drengenes og pigernes gymnastiksal på Marstal Skole.
PRISER FOR HELE SÆSONEN: 

1 = 525,00 kr.  -  2 = 550,00 kr.  -  3 = 400,00 kr.  

Herudover må påregnes udgifter til tøj til opvisningen.

Tilmelding og betaling på www.marstalif.dk - vælg indmeldelse gymnastik og 
find der dit hold. Tilmeld og betal senest den 20. oktober 2022.

HOLD DAG TID STED LEDERE PRIS 

GYMNASTIKUDVALGET

Planlæg vinterens aktiviteter nu!
 
Gymnastik og dans

...støt vore aktiviteter

MM
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15 • 100 ÅR • 2015

Sæsonen starter MANDAG d. 19. september 2022.
Følg os gerne på facebook: Gymnastik-Marstal Idrætsforening 

eller via Instagram: mifgymnastik

Eventuelle spørgsmål: Birte Seier Grønne, mobil 30 34 30 05/birtesgroenne@gmail.com

KOM TIL 
JUBILÆUMSFEST

Søndag den 25. september
 kl. 11.30-19.00 i Bregninge Sognegård

Festen indeholder kursus i den ærøske Mollevit, 
3 timers folkedans, middag, kaffe, kage og sand-
wich. Alt dette koster kun 150 kr. 
Tilmelding er nødvendig senest den 17. septem-
ber. Send en mail til bentema@outlook.dk.
Evt. yderligere oplysninger pr. tlf. til formand 
Jørgen Rosendahl, 41 60 15 74.

Sæsonstart 
på den almindelige folkedans er

tirsdag den 20. september kl. 19.30 - 21.45 
i Mamrelund, Pilebækken 30, Ærøskøbing.

Folkedans er sundt og sjovt for alle. 🙂🙂
Vi danser til levende musik hver tirsdag. 
Hele sæsonen, i alt cirka 20 gange, koster kun 
400 kr.  En enkelt aften koster 25 kr.
ALLE er meget velkomne - både nye og erfarne 
dansere. Har du lyst til at spille med, er du også 
meget velkommen.

Find os på Facebook - og på vores nye 
hjemmeside https://6165826142842.site123.me/

Ærø 
Folkedanser-
forening
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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.

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
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De vilde dyr er flyttet til byen

Solsorten betragtes som den mest naturlige fugl i vores villahaver, men den er faktisk 
oprindelig en sky skovfugl. Foto: Kehlet
Mange vilde dyr er med ti-
den blevet byboere.
 For hvorfor nøjes med 
livet ude i skoven, når det 
er meget nemmere at finde 
føde tæt på menneskene? 
Det er en vigtig årsag til, 
at mange vilde dyr i løbet 
af årene er flyttet ind i 
byerne. Ræven er et godt 
eksempel. Denne char-
merende røver har i ge-
nerationer været at finde i 
villakvarterer og sommer-
husområder, hvor den listi-

ge fyr dels formår at finde 
fredfyldte pletter, hvor 
det er muligt i nogenlunde 
ubemærkethed at grave en 
rævegrav, og dels har rig-
tig fine muligheder for at 
finde føde. Det kan være 
indholdet af den affaldspo-
se, du i første omgang har 
stillet på terrassen, da ind-
holdet lugtede lidt for me-
get inde i huset. Men det er 
også de mange mus, fugle 
og anden lækker rævemad, 
som findes i rigelige mæng-

der blandt villaer og som-
merhuse. Inde i byerne er 
der også en tæt bestand af 
havefugle - godt hjulpet på 
vej af fuglekasser, fodring 
og fine muligheder for at 
finde skjul i havernes be-
voksninger. 
 Nogle af de fugle og dyr, 
vi i dag betragter som helt 
naturligt hjemmehørende i 
byerne, hørte tidligere næ-

sten kun til udenfor byer-
ne. Det gælder for eksem-
pel solsorten - de danske 
havers karakterfugl. For 
over 100 år siden var den 
en sky skovfugl, som altså 
efterhånden fandt ud af, at 
haverne er sande oaser for 
blandt andet solsorte.
 Hvor skoven kiler sig 
ind i byen, kan man lige-
frem opleve græssende 
rådyr på græsplænen. Den 
danske rådyrbestand er på 
et talmæssigt højt niveau 
og hvorfor ikke finde føde 
i haver og parker? Her er 
det i øvrigt også sikkert at 
være rådyr i jagtsæsonen!
 Harer opleves også som 
helt naturlige indbygge-
re på mange kirkegårde, i 
parker og i nogle parcel-
huskvarterer. Landbrugets 
store arealer med mono-
kulturer er ikke nødven-
digvis sagen for haren, 
som til gengæld finder 
både fred og ro og masser 
af føde i parker og andre 
bynære omgivelser. Selv 
grævlingen, som betragtes 
som meget sky, ses nogle 
steder i byerne, og en el-
lers meget sky rovfugl som 
spurvehøgen yngler i man-
ge byer. For byens tætte 
bestand af gråspurve, sol-
sorte, musvitter og andre 
fugle i en størrelse, som 
spurvehøgen kan li’, udgør 
jo et sandt tagselvbord for 
høgen.
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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

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:

148 min.
TILLADT fra 11 år

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

hvad der sker på Andelen.

135 min.
TILLADT over 15 år

NÆSTE UGE:
Den 15., 16., 17., 18. 

20.  og 21.  september  
kl. 19.30:

  

  

  

  

  

  

  

  

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

   
   

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

                                
                    

                  
                 

                     
                   

      

ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34
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MANDAGS-SPIL
Mandag d. 12. sept. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  KYLLINGER
15 x GAVEKORT
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.800,-    

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

BRINKSBO
Snedker- og

Tømrerforretning

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 13. september

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xFORLOREN HARE

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.
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Søndagsgudstjenester den 11. september
Marstal Kirke kl. 10.00 v/Pia Vandrup

Rise Kirke kl. 10.00 v/ Brian Dan Christensen
Ærøskøbing Kirke, altergang, kl. 16.00 

v/Pia Vandrup
Bregninge Kirke kl. 19.00 v/ Brian Dan Christensen

Marstal Kirkekor 
Torsdag den 15. september kl. 15.00-15.45

Kirkekoret starter op igen 
med nye og gamle sangere.

 
Fyraftensgudstjeneste i Ærøskøbing Kirke 

torsdag den 15. september kl. 17.00 
ved Pia Vandrup

Studiekreds i Marstal Menighedshus
torsdag den 15. september kl. 19.30- 21.00

Lukasevangeliet

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

ÆRØ SYGEHUS
RENGØRINGSASSISTENT 

TIL ÆRØ SYGEHUS
Ærø Sygehus søger en rengøringsassistent til et bar-
selsvikariat på 32-37 timer ugentligt, med tiltrædelse 
snarest. Stillingen består fortrinsvis af dagvagter 
i tidsrummet kl. 6.00 - kl. 14.00 med vagt hver 4. 
weekend. 
Vi søger en medarbejder til rengøring på hele ma- 
triklen (sengeafsnit, praktiserende læge, lægevagt, 
testcenter, kommunes lokaler, røntgen og laborato-
rium) samt øvrige serviceopgaver såsom madserve- 
ring, klargøring af senge og køkkenhjælp.
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er 
du meget velkommen til at kontakte oversygeplej- 
erske Lene Søndergaard Luth på tlf.  63 52 14 89.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende over-
enskomst. Der indhentes børneattest.
Der er ansøgningsfrist den 12. september kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 14. september 
2022.
Se det fulde stillingsopslag her: 
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.
aspx?cid=198&ProjectId=222189&Departmen-
tId=6873&
MediaId=5&SkipAdvertisement=False

ÆRØ FAMILIE OG FIRMA SPORT
Bowlingsæson 2022/2023

Kom og vær med
Første spilleaften: 

Onsdag den 21. september kl. 19.00 
Der spilles hver anden uge. 
Pris pr. person 200,- kr. 
for 14 gange. 
Der spilles 3 serier pr. gang.
Tilmelding til:
Lotte Svarer, 
tlf/sms 20 41 33 14 eller mail: 
lotte.svarer@gmail.com

VESTÆRØ
PENSIONISTFORENING

arrangerer

Ø-RUNDTUR
ONSDAG D. 28. SEPTEMBER

•  Kaffe på Øen (Café Arthur).
•  Besøge Peder Aksels  

kartoffel-, vaske- og skrællefabrik i Skovby.
• Derefter kørsel rundt på øen.
•  Middag på Ommel Kro.
•  PRIS IALT PR. PERSON KR. 225,-.

Kørsel med bus fra:
Marstal, Vandtårnet kl.12.45, Dunkær/Rise kl.13.00, 
Mamrelund kl. 13.10, Rådhuset, Ærøskøbing kl. 
13.15, Tranderup kl. 13.25, Vindeballe kl. 13.30, 
Bregninge kl. 13.35 Skovby kl. 13.45. 
Ankomst Søby kl.14.00.
l  Tilmelding senest fredag den 23. september   

til Bodil, tlf. 24 87 52 11.
Venlig hilsen

BESTYRELSEN
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Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 s- - 4-05-2017 8:25
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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.


