
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 14. september - Nr. 37 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DELIKATESSEN

Paneret kalkunschnitzel 
kartofler, bearnaisesovs 
og grønt.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 20/9 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

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

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

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

Første samtale er altid gratis.

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00

Hvornår? Hvor? Hvad koster det?

Vi får besøg af Jørgen Rüdinger, der
igennemmere end 20 år har arbejdet for
Carlsberg og har over 400 ølsmagninger
på samvittigheden.

Jørgen tager os igennem de fem
hovedkategorier af øl, iklædtmere eller
mindreædruelige historier fra et langt
ølliv. Vi skulle hilse og sige, at alle
historier er selvoplevede, selvhørte eller
selvdigtede.

Der serveres 8 slags øl, og foredraget
varer ca. to timer.

www.rüdinger.dk

KOM TIL ØLSMAGNING!

Fredag 
d 7. oktober

Arrebohallen Kr. 175,- 
incl. let Tapas-anretning

Sponsorer:
Ærø Auto-Center
Krogkilde Autovask
Ærøbilen
Ærø Møbler
VVS & Kloakservice ApS
Aroma Ærø
STS Tømrer og Snedker
Hotel Ærøhus
Snedkermester Edmund Rasmussen

Af hensyn til maden skal billetter bestilles 
senest søndag d. 2. oktober
Email: aeroebowlingcenter@outlook.dk
Tlf./sms 42 66 06 22
Betaling: Mobilepay og kontant



2  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2022

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: 
den 26. september 2022.

JOB-OG VOKSENCENTER

Social- og 
Sundhedshjælperelever 
søges til Ærø Kommune 
Social- og sundhedshjælperelever søges med start 
januar 2023 til både hovedforløbet og Grundforløb 2. 
Uddannelsen varer ca. 1 år og 2 måneder og vil 
være en veksling mellem skoleperioder og praktik-
ophold. Skoleperioderne foregår som hovedregel 
på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg og 
praktikperioderne skifter mellem hjemmepleje-
gruppen og plejecenter. 

Ansøgningsfrist: 
Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 12.00 

Social- og 
sundhedsassistentelever 
søges til Ærø Kommune 
Social-og sundhedsassistentelever søges til start 
på uddannelse til januar 2023 eller på Grundforløb 
2. Uddannelsen til social – og sundhedsassistent 
varer ca. 2 år og 10 måneder. Uddannelsesforløbet 
afkortes, hvis du er over 25 år eller har anden 
sundhedsfaglig uddannelse. 

Uddannelsen vil være en veksling mellem skolepe-
rioder og praktikophold. Skoleperioderne foregår 
på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg, mens 
praktikperioderne skifter mellem ældreplejen, psy-
kiatrien og hospitalet. 

Ansøgningsfrist: 
Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 12.00

Læs mere via kommunens hjemmeside under »Job 
i kommunen«. 

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 d. 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

Ærø Kommunalbestyrelse
Afholder ordinært møde onsdag den 21. septem-
ber 2022, kl. 19.00 på Ærø Rådhus.
Mødet livestreames på kommunens hjemmeside. 
Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside.

SEKRETARIATET

Café-fredag i Ærøhuset
Fredag den 16. september 2022 er der café-fredag 
i Ærøhuset, Gasværksvej 6, Marstal. Det er i tids-
rummet fra kl. 10.00 til kl. 11.30. 

Kom og hyg sammen med os.

Ærøhuset er et aktivitets- og samværstilbud for 
handicappede.

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

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

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 velkomstkuffer-
ten 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

Nye tider for PCR-test på Ærø
Det er muligt at få en PCR-test for Corona på Ærø 
Sygehus.

Åbningstiderne ændres fra 
onsdag den 7. september 2022: 
Mandag  kl 11.00 – 11.30
Tirsdag  Lukket
Onsdag  kl 11.00 – 11.30
Torsdag  Lukket
Fredag   kl 11.00 – 11.30
Lørdag   kl 11.00 – 11.30
Søndag  Lukket.  
Det er med tidsbestilling og booking sker 
via coronaprover.dk 

Vedtagelse af 
Kommuneplantillæg nr. 21 og 
Lokalplan 123-6a 
for et område til tæt-lav bolig-
byggeri i Marstal - Ellenet 
Ærø Kommunalbestyrelse har på sit møde den 24. 
august 2022 endeligt vedtaget Kommuneplantil-
læg nr. 21 og Lokalplan 123-6a for et område til 
tæt-lav boligbyggeri i Marstal – Ellenet.

Yderligere information
Planen og bekendtgørelsen med klagevejledning 
kan ses på kommunens hjemmeside 

TEKNISK AFDELING 

Kursus - Tilbud til ordblinde
Er du ordblind og har lyst til at deltage i et kursus-
forløb på Ærø, så har du nu mulighed for at tilmel-
de dig. 

Undervisningen foregår på VUC i Marstal med 
kompetente undervisere.

Der er plads til 4 - 6 kursister på hvert hold.
Forløbet varer ca. 8 uger med 1 undervisningsdag 
om ugen. 

Der vil være fokus på den enkelte kursist og under-
visningen tilpasses den enkelte.

Kurset starter efterår 2022. 

Ved spørgsmål til ordblindeundervisningsforløbet 
og tilmelding kan du kontakte Mona Madsen på tlf. 
63 52 40 05.

ÆRØ KOMMUNE

Hensynstagende 
ældregymnastik
Vi styrker hele kroppen - får pulsen op uden løb og 
hop

Hvem kan deltage:
Hensynstagende gymnastik er et tilbud til alle pen-
sionister, som fysisk ikke kan deltage på idrætsfor-
eningernes ældre-idrætshold, men som har lyst til 
at blive rørt og være sammen med andre.

Vi laver gymnastik i 1 time, hvor vi træner konditi-
on, styrke, balance og smidighed.

Derefter vil der være mulighed for en ½ times 
socialt samvær, hvor vi får en kop kaffe og hygger 
os sammen.

Hvor og hvornår foregår det:
Ærøhallen, Marstal: Onsdag fra kl. 10.00 til 11.30 
v/træner Stine Christiansen/Tanja Kajhøj.
Første gang: onsdag den 21. september 2022.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Stine Christiansen/Tanja Kajhøj  tlf. 63 52 55 69.

Arrebohallen, Ærøskøbing: Onsdag fra kl. 13.30 
til 15.00 v/træner Stine Christiansen. 
Første gang: onsdag den 21. september 2022.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Stine Christiansen  tlf. 63 52 55 69.

Måehallen, Søby: Onsdag fra  kl. 13.30 til 15.00 
v/træner Tanja Kajhøj.
Første gang: onsdag den 21. september 2022.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Tanja Kajhøj tlf. 63 52 55 69.

Vaccination mod Covid-19 
i Ærø Kommune 
I løbet af september 2022 vil alle borgere over 85 
år modtage en invitation til Covid-19 vaccination i 
deres e-boks eller postkasse. 

Alle plejehjemsbeboere vil også få et vaccinations-
tilbud i september måned.

Efter 1. oktober 2022 vil alle borgere over 50 år 
løbende blive inviteret til Covid-19 vaccination.

Vaccination mod Covid-19 vil i Ærø Kommune 
foregå hos egen praktiserende læge. Efter modta-
gelsen af invitationen, kan der bestilles tid til vac-
cination ved at kontakte egen læge i dennes nor-
male åbningstid.

Der vil ikke blive etableret vaccinationscenter på 
Ærø. Såfremt man ønsker vaccination mod 
Covid-19 i et vaccinationscenter uden for Ærø, kan 
der efter modtagelse af indkaldelsen bestilles tid 
via www.vacciner.dk

ÆLDRE OG SUNDHEDSOMRÅDET
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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

Ærø Møbler inviterer til:

Kundeaften
med lækker tapas, vin, lemonade og kaffe/te med sødt.

I vores butik i Marstal torsdag den 6. oktober fra kl. 19.00-21.00

Lodtrækning 
om gevinster på 

indgangsbilletten 
til en værdi af 5000,-

Goodiebags til alle værdi: 100,-

Kom ind i butikken i 
Marstal og køb din billet til 99.- 
eller send os en mail på marstalbutik@outlook.dk 
for at reservere. Begrænset antal.MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99

For de yoga interesserede er Kirstine Skytte i 
butikken. Hun fortæller om sine bøger. Desuden
viser hun også nyt lækkert yoga udstyr fra Nordal, 
som vi forhandler i butikken. Se samtidig vores 
lækre wellness produkter fra Humdakin og Meraki.

20%
PÅ ALLE IKKE

NEDSATTE 

VARER I BUTIKKEN

Livemusik med 

Trio Riga 
Finn Møller Madsen, Jan Ki

wi og Knud Bø
ttiger 

underholder med swing, 

jazz og viser

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
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info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering
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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.

Gudstjenester
Søndag den 18. september
14. søndag efter Trinitatis 

fra anden række
Marstal Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
 Høstgudstjeneste
Tranderup Kirke kl. 16.00
 Vandrup
 Høstgudstjeneste
Søby Kirke kl. 19.00
 Kvist
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Sølvbryllup
Conny og Kaj Ole Kock, 
Kappelhøj 25, Søby kan tirs-
dag den 20. september fejre 
sølvbryllup.

Koncertfortælling 
i Bregninge Kirke
Under overskriften »J. S. 
Bach – barok og berømt« 
lægger Bregninge Kirke tors-
dag den 22. september kl. 
19.30 rum til en koncertfor-
tælling om barokkens store 
mester Johann Sebastian 
Bach. Mange betragter Bach 
som den største orgelkompo-
nist gennem alle tider, men 
han har faktisk komponeret 

SOV GODT I EN
NY SENG FRA... BOLIGHUSET SØBY

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

musik inden for alle genrer 
bortset fra opera. Ved kon-
certen i Bregninge Kirke skal 
vi høre nogle af hans kendte-
ste værker for orgel – blandt 
andet Toccata og fuga i d-mol 
– men også noget af det mest 
ukendte, nemlig den koral-
fantasi, som først blev fundet 
for omkring 15 år siden. Sog-
nepræst Brian Dan Christen-
sen binder historien sammen 
i ord, medens Karsten Her-
mansen sørger for tonerne på 
Bregninge Kirkes fine orgel.
   Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne!

Familie- og 
høstgudstjeneste 
i Tranderup Kirke
Søndag den 18. september kl. 
16.00 fejrer vi høstgudstjene-
ste i Tranderup Kirke med 
efterfølgende spisning i Sog-
nehuset. Det er en familie-
gudstjeneste og børnene kan 
bære sommerens afgrøder af 
grønt og frugt ind i kirken. 
Det vil være en børnevenlig 
gudstjeneste med fokus på 
storheden i Guds skaber-
værk. Traditionen tro går ind-
samlingen til Spejderne på 
Ærø. Det er gratis og alle er 
velkomne.
 

Høstgudstjeneste 
i Ærøskøbing 
Kirke
Høstgudstjeneste i Ærøskø-
bing kirke d. 18. september 
kl. 10. I forlængede at guds-

tjenesten smager vi på årets 
æblesaft, rugkiks og druer.
 Ved høstgudstjenesten tak-
ker vi for årets høst i den 
smukt pyntede kirke, mens vi 
lader os fylde af gode ord og 
dejlig musik og sang.
 Hvis du derfor har smukke 
blomster, grøntsager eller 
frugt tilovers, som kunne 
pynte i kirken er du velkom-
men til at møde op i kirken 
fredag d. 16. september kl. 13 
eller kontakte Mille på tele-
fon nummer 61 45 19 13.
  Høstgudstjeneste d. 21. 
september kl. 10.15 i Ærøskø-
bing Kirke for generationer 
på tværs.
 Vi fejrer høstgudstjeneste i 
den smukt pyntede kirke på 
tværs af generationer. Særlig 
inviteret er beboerne fra 
Søkilden og De gamles Hjem 
og den ældste børnegruppe 
fra Kernehuset vil bringe 
overskuddet fra deres urte-
have til kirken, ligesom de vil 
synge for os og sammen med 
os. 
 Efter gudstjenesten smager 
vi på årets æblesaft, rugkiks 
og druer.
 Alle er velkomne!

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 21.00 
send da en mail til: 

info@aeroeugeavis.dk eller 
ring fredag fra kl. 09.00

på tlf. 62 53 11 53.

Avisen kan læses på 
www.aeroeugeavis.dk 
fra tirsdag kl. 13.00.

HUSK!HUSK!  

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

Ærø Folkedanserforening fejrer 40 års jubilæum

Jubilæumsfest
Søndag den 25. september 
afholder Ærø Folkedanser-
forening en fest for alle med 
interesse for folkedans.
 Formand Jørgen Rosen-
dahl håber, at mange fra 
Ærø vil deltage – både tidli-
gere dansere og andre med 
interesse for folkedans og 
folkemusik. Folkedanserfor-
eningerne på Als og Fyn er 
også indbudt. Dansen ledes 
af Anette Agger og Lone 
Schmidt, mens musikken 
ledes af Ninna Aasen og 
Claus Lisberg.
 Der bliver budt på varm 
mad, en introduktion til den 
ærøske Mollevit, kaffe og 
kage, 3 timers folkedans og 
afsluttende en sandwich. Alt 
dette koster kun 150 kr.
 Man er meget velkommen 
til at deltage og blot nyde 
stemningen og musikken, 
hvis man ikke kan eller øn-
sker at danse med hele tiden.
Tilmelding pr. mail til ben-
tema@outlook.dk senest 
den 17. september. Eventu-
elle yderligere oplysninger 
pr. tlf. til formand Jørgen 
Rosendahl 41 60 15 74.
 Se annonce i sidste uges 
ugeavis.

Foreningens historie
Der har været folkedans på 
Ærø i langt mere end 40 år, 
men Ærø Folkedanserfor-
ening blev stiftet for 40 år 
siden.
 Foreningens inspirerende 
og imponerende dygtige vio-
linist, nu afdøde Hans Albert 
»Fladegård« Jensen for- 
talte, at han havde spillet til 
folkedans på Ærø i over 70 
år. Foreningen har i årenes 
løb haft glæde af en række 
andre dygtige musikere, dog 
i kortere perioder end 70 år!
Også skiftende dygtige in-
struktører har givet store 
bidrag til foreningens drift.
 Marstal Folkedanserfor-
ening afholdt selv 40 års ju-
bilæum inden bestyrelsen i 
1982 besluttede at danne en 
forening, der omfattede alle 
folkedansere på Ærø, nem-
lig Ærø Folkedanserfor-
ening. Inden da havde Mar- 
stal Folkedanserforening 
samarbejdet med folkedan-
serne i BTU-regi (Bregnin-
ge-Tranderup Ungdoms- 
forening). Den nye forening 

blev stiftet efter det i proto-
kollen var noteret, at »det 
evigt tilbagevendende spørgs- 
mål blev drøftet«.
 Kun to har opnået at blive 
udnævnt til æresmedlemmer 
i foreningen. I 1997 var det 
Sine Hansen som tak for 
mange års tro ledelse og i 
2019 blev Else Clausen ud-
nævnt som tak for det store 
arbejde, hun havde udført 
som foreningens kasserer i 
mere end 40 år. Her talte 
indsatsen i Marstal Folke-
danserforening med.
 Folkedanserne har i løbet 
af årene givet utallige opvis-
ninger både på Ærø og 
udenøs, f.eks. i Den Fynske 
Landsby og igennem alle 
årene har øens ældrecentre 
været særligt begunstiget 
med besøg af folkedanserne. 
Flere store folkedanserbegi-
venheder med deltagelse af 
udenøs folkedansere har 
været afholdt på Ærø. Det 
største blev afholdt i 1983, 
nemlig en 3 dages sommer-
fest med deltagelse af cirka 
600 dansere i alt. Dette be-
tingede indsættelse af en 
ekstra natfærge, så de uden- 
øs deltagere kunne retur-
nere hjemad igen.
 I april 1985 ansøgte for-
eningen om en fane fra Dan-
marks Samfundet og først et 
helt år efter, i april 1986 
kunne Ærø Folkedanserfor-
ening indvie sin nye fane.
 Foreningens deltagerantal 
og deraf følgende økonomi 
er gået op og ned i årenes 
løb. 
 I 1994 nævner protokollen 
»foreningens fortvivlede 
økonomiske situation«, men 
det er hver gang lykkedes de 
skiftende bestyrelser at ride 
stormen af, så foreningen og 

folkedansen kunne fort-
sætte. Skiftende sekretærer 
har efterladt humoristiske 
vidnesbyrd i foreningens 
protokol. F.eks. nævnes det, 
at »xx deltog ikke i mødet, 
da han »nedkom« med en 
datter i går«. Et andet sted 
fremgår det, at »xx var lovlig 
fraværende pga. en Ameri-
katur.«
 Foreningens nuværende 
instruktør Anette Agger 
startede i 1993 med at »øve 
sig på os for at få noget erfa-
ring«. Den må nu knap 30 år 
senere siges at være opnået!
I flere perioder dansede man 
kun i de »hele« uger – dvs. 
de lige uger. Da foreningen 
startede var kontingentet på 
200 kr. pr. næse og da folke-
dansen i dag foregår hver 
uge, mens kontingentet kun 
er steget til 400 kr. kan man 
faktisk sige, at kontingentet 
har været uændret igennem 
de 40 år.
 Til sammenligning kan 
også nævnes at en hel flaske 
Gammel Dansk til før-
nævnte Hans Alberts 65 års 
fødselsdag i 1990 kostede 
hele 119 kr., ovenikøbet på 
tilbud.

Foreningens fremtid
Foreningens bestyrelsen har 
i de senere år ført en udad-
vendt og fleksibel stil. Man 
er nu også velkommen som 
danser for en enkelt eller en-
kelte aftner, hvis man ikke 
har mulighed for at deltage i 
hele sæsonen. Musikere er 
også meget velkomne til at 
prøve kræfter med folkemu-
sikken som supplement til 
foreningens faste musikere. 
Dette har betydet mange 
gæster og flere nationaliteter 
blandt danserne. Der bliver 

talt både dansk, tysk, en-
gelsk, italiensk, norsk, finsk 
og selvfølgelig ærøsk rundt 
om bordet i kaffepausen. De 
unge fra bl.a. HF og Naviga-
tionsskolen deltager også 
med energi og godt humør i 
dansen.
 Foreningen er ofte blevet 
tilgodeset med fondspenge 
og kommunale tilskud, hvil-
ket har givet mulighed for 
yderligere aktiviteter.
 Ærø Folkedanserforening 
har modtaget generøse do-
nationer af folkedanserdrag-
ter, bl.a. fra arvingerne til 
tidligere dansere. Dem er vi 
meget taknemmelig for og 
det giver mulighed for at ar-
rangere opvisninger, hvor 
danserne er iført folkedan-
serdragter. I det daglige dan-
ser vi i helt almindeligt tøj. 
 Dans er demensforebyg-
gende og go’ motion – også 
for smilebåndet!
 Sæsonen starter den 20.9 
kl. 19.30 i Mamrelund, Pile-
bækken 30, Ærøskøbing.

»Nope« 
i Andelen

Fra torsdag d. 15. september 
viser Andelen filmen Nope. 
Handlingen i denne gyser 
følger indbyggerne i en iso-
leret by, som pludselig bliver 
vidne til mystiske hændelser. 
Efter tilfældige genstande 
falder ned fra himlen og re-
sulterer i deres fars død, for-
søger søskende-parret OJ og 
Emerald Haywood at fange 
videobeviser på et uidentifi-
ceret flyvende objekt med 
hjælp fra den tekniske sæl-
ger Angel Tor-res og doku-
mentaristen Antlers Holst.
 Filmen er instrueret af Jor-
dan Peele og blandt de med-
virkende er Daniel Kaluuya, 
Keke Palmer, Steven Yeun 
og Barbie Ferreira. Filmen 
varer 2 timer 20 min og er til-
ladt for alle over 15 år.

Klar til 
efterårsstorm
Løvfaldet er for træerne en 
forberedelse til vinteren. 
Når det bliver koldt, går 
transporten af vand fra jor-
den op i træerne i stå, og så 
må fordampningen nedsæt-
tes, hvorfor træerne er 
nødt til at skille sig af med 
bladene. Det er nu også en 
god ide for træerne at være 
nøgne efteråret og vinteren 
over i bestræbelserne på at 
kunne klare det vold-
somme vindpres, eventu-
elle efterårs- og vinter- 
storme byder på.
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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 Måehallen

 

 

Det sker hos: Lisbeth & Calle, Brålandsvej 3, 5960 Marstal 
25/9 kl. 11-17 og Skovby Smede & Maskinforretning, 
Smedegyden 2, 5985 Søby 16/10 kl. 11-19. Ring og aftal 
tid med Kirsten Pedersen 2042 3672 

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

Søndag 25. september kl. 14-16.
Biokol – Færgegårdsvej 13 i Kragnæs

NÆSTE STOP:   Biokol
Jan Clausen

NaturplejeAfgræsningBiodiversitet

                           – formand for Dan-
marks Naturfredningsforening Ærø – 
fortæller os historien om Biokol,  
det biologiske kollektiv, hvor man 
        praktiserede det at producere 
         bæredygtigt lang tid før det 
       blev kendt i videre kredse.
Jan tager os med en tur rundt i  
området og vil fortælle om driften i 
dag og ejergruppens tilgang til dette 
helt unikke sted – midt i et meget  
intensivt landbrugsområde.

Flere oplysninger og 
tilmelding senest 20.9.:
40 54 14 42 
groentkonen@gmail.com
51 76 53 70  
suszkiewicz@alotria.net

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 

Mini Filmperle Festival
i Andelen
Bio Andelen indleder i samarbejde med Cinemateket efter-
årets filmperler med en Minifilmperle festival.
Datoerne er den 17, 18 og 19 september. (Husk billetreserva-
tion) Søndergade 28 A, Ærøskøbing.
Filmskribent og anmelder Lise Ulrich på kulturmediet 
Soundvenue introducerer de tre film, som på hver deres måde 
har sat deres eftertrykkelig, vigtige præg på filmkunsten, her-
hjemme såvel som i udlandet. Fra Terkel i knibe, der revolu-
tionerede dansk animation, til Dogme-perlen Mifunes sidste 
sang og Trainspotting, det skotske drama, der rystede sit pub-
likum og lancerede en Hollywood-stjerne af de helt store.

»Mifinues Sidste sang« vises 
lørdag den 17. september kl. 
15.00. 
 Dogme #3: Søren Kragh- 
Jacobsens dogmefilmperle 
er en at de stærkeste, sjove-
ste og mest langtidsholdbare 
udspil i hele den berømte og 
berygtede 90’er-bevægelse, 
hvis bestræbelse var at 
skrælle alle tekniske hjælpe-
midler ned til et minimum 
og dermed tvinge filmholdet 
til at fokusere på den gode 
historie. Et hjemstavns-

drama med sin helt egen 
tone, som stadig formår at 
aktivere både mavemuskler 
og tårekanaler. 
 Kresten lever i Køben-
havns yuppie-cirkler med 
udsigt til en strålende karri-
ere, lige indtil han på sin 
bryllupsmorgen ringes op 
fra Lolland og får besked 
om, at hans far er død. Han 
har svært ved at forklare sig 
over for sin kone Claire, da 
han har bildt alle – inklusive 
hende – ind, at han ingen fa-
milie har. Det bliver ikke 
nemmere for Kresten, da 
han genser den fædrende, 
totalt forfaldne gård og 
møder sin ældre, tilbagestå-
ende bror Rud, der er 
ensom, forsumpet og ude af 
stand til at klare sig selv.
Instruktør: Søren Krag-Ja-
cobsen. Danmark 199, Dcp 
farve. 102 minutter. Dansk 
tale. Tilladt over 15 år. Med 
Anders W. Berthelsen, Iben 
Hjejle, Jesper Asholt, Emil 
Tarding, Sofie Gråbøl, 
Paprika Steen.

»Terkel i knibe« vises søndag 
den 18. september kl. 15.00
 Den første danske 100% 
computeranimerede film, ba-
seret på Anders Matthesens 
tabuoverskridende og sinds-
sygt populære radioføljeton, 
er ikke for sarte sjæle – men 
alligevel den ultimative fami-
liefilm, man ikke kan undgå 
at snakke om og skraldgrine 
til.
 Terkel går i 6. klasse. Han 
har krøller, bøjle på tænderne 
og en irriterende lillesøster – 
og han er lidt af en bange-
buks. Hans liv bliver for alvor 
besværligt, da Fede Dorit 
springer ud af et vindue på 3. 
sal efter, at Terkel har mob-
bet hende. Den rare Rudolf 
Steiner-vikar, Gunnar, tager 
klassen på hyttetur. Men på 
vej ud for at finde den sort-
brogede salamander står Ter-
kel pludselig ansigt til ansigt 
med en »sindssyg morderpsy-
kopat«.
Instruktør: Stefan Fjeldmark, 
Thorbjørn Christoffersen, 
Kresten Vestbjerg Andersen. 
Danmark 2004, Dcp farve. 81 

minutter. Dansk tale. Tilladt 
over 11 år. med Anders Mat-
thesen (stemmer).

»Trainspotting« vises mandag 
den 19. september kl. 19.30.
 Danny Boyles vilde, vanvit-
tige og virtuose 90’er-hit, ba-
seret på en romanperle af 
Irvine Welsh, er lige så provo-
kerende, som det er underhol-
dende – og pakket med fed 
musik, raffinerede filmtricks 
og gennemtroværdigt skue-
spil. I Edinburgh tilbringer en 
håndfuld venner det meste af 
tiden med at hænge ud, gå til 
fester og tage kolossale 
mængder stoffer. For Renton 
(Ewan McGregor i sin store 
gennembrudsrolle) bliver det 
hele efterhånden for meget, 
og han prøver at blive afgiftet 
og vende miljøet ryggen. Men 
det viser sig at være langt svæ-
rere, end det ser ud til. Intruk-
tør: Danny Boyle.
  Storbritanien 1996. Dcp 
farve. 93 minutter. Danske un-
dertekster. Tilladt over 15 år. 
Med Ewan Mcgregor, Ewen 
Bremner, Jonny Lee Miller, 
Robert Carlyle.
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www.denmobilehøreklinik.dk

Med Oticon More kan  
du nemmere høre andre, 
der taler omkring dig. 
Du behøver ikke at dreje 
hovedet, og du kan helt 
naturligt skifte mellem 
forskellige samtaler.

Oticon  More™

Hos os er du garanteret:
`  Høreapparater fra 0 kroner efter tilskud

`   1 måneds returret

` Ingen ventetid

KNIBER DET  
MED HØRELSEN? 
Lad os hjælpe dig

GRATIS
høreprøve i dit 

eget hjemHVORFOR VENTE?

RING 
52 800 888

Vi samarbejder med:

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

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

� 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 �

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
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ANNONCEINDLEVERING
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Forfattermøde med 
Solvej Balle

Mød forfatter Solvej Balle, 
nomineret til Nordisk Råds 
litteraturpris 2022, der for-
tæller om sit forfatterskab, 
og om hendes anmelderroste 
roman »Om udregning af 
rumfang«.
 Solvej Balle (f. 1962) har 
studeret litteraturvidenskab 
og filosofi og var elev på 
Poul Borums forfatterskole. 
Hun debuterede som 24-årig 
med romanen »Lyrefugl«, 
en Robinsonade, hvor roma-
nens kvindelige hovedper-

son strander på en ø i Stil- 
lehavet. 
 Solvej Balle slog allerede i 
1990’erne sit navn som for-
fatter fast, og har udgivet 
flere korte romaner, digte og 
kortprosa. I 1993 kom den 
minimalistiske roman »Iføl- 
ge Loven« som blev forfatte-
rens gennembrud.
 I 2020 udkom første bind 
af romanen »Om udregning 
af rumfang« en planlagt 
roman på syv bind, hvoraf 
bind 3 udkom i 2021. For 

denne er hun nomineret til 
den prestigefyldte Nordisk 
Råds litteraturpris 2022. 
 Prisen er blevet uddelt 
siden 1962 og gives til et 
skønlitterært værk, som er 
skrevet på et af de nordiske 
sprog. Formålet med prisen 
er at øge interessen for na-
bolandenes litteratur og 
sprog og det nordiske kul-
turfællesskab.
 Det foregår mandag den 
26. september på Marstal 
Bibliotek kl. 18.30-19.55. 
Arrangementet er gratis, 
men kræver billet, der kan 
hentes på www.arrebib.dk, i 
app’en »biblioteket« eller på 
et af bibliotekerne.

Arrangementet er støttet af 
Statens Kunstfond.

Kæledyrene 
bør også holde 
vægten
Mange hunde og katte bli-
ver simpelthen fodret for 
godt, og så får dyrene det 
hos mennesker så vel-
kendte problem, overvægt.
 Alt for tykke katte, der 
formentlig ikke længere er i 
stand til selv at fange en 
mus til dessert, og hunde 
der er så overvægtige, at de 
har svært ved at følge med 
deres menneske i den 
anden ende af snoren. 
 Jo, overvægt hos kæledyr 
er et almindeligt fænomen, 
og man gør dyret en stor 
tjeneste ved at ændre på 
fodringen og/eller motio-

nere mere, så dyret genvin-
der den normalvægtige 
linje.
Man kan synes, det er lige-
gyldigt, om hunden eller 
katten er overvægtig. Der 
er stadig tale om dejlige og 
kærlige dyr, men problemet 
med overvægten er, at der 
er øget risiko for at udvikle 
en række livsstilssygdomme 
- helt som vi kender det fra 
mennesker. 
 En hund kan for eksem-
pel som følge af overvægt få 
vejrtrækningsproblemer og 
gigt, og den kan udvikle 
sukkersyge. Resultatet på 
bundlinjen er en kortere le-
vetid end normalvægtige 
hunde, så alt i alt risikerer 
den overvægtige hund i 
kraft af sygdomme at få et 
både dårligere og kortere 
liv end en normalvægtig 
hund.

Regler for 
valgplakater
Mange gætter på snarligt 
folketingsvalg, og så skal 
lygtepælene igen prydes af 
de mange valgplakater, 
men hvordan er det nu med 
reglerne for ophængning af 
disse. 
 Ifølge Vejdirektoratet 
må valgplakaterne ophæn-
ges fra den fjerde lørdag før 
valgdagen til otte dage efter 
valgdagen. 
 Valgplakaten skal være 
monteret på en vejrbestan-
dig plade, der ikke er større 
end 0,8 kvadratmeter.
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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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Dokning
M/F ÆRØSKØBING
Gældende sejlplan for dokningsperioden:

26. september - 9. oktober incl.
M/F Marstal sejler:

ÆRØSKØBING-SVENDBORG

Mandag-fredag Lørdag Søn./Helligd.
kl. 05.35 kl. 05.35 kl. 05.35
kl. 08.35 kl. 08.35 kl. 08.35
kl. 11.35 kl. 11.35 kl. 11.35
kl. 14.35 kl. 14.35 kl. 14.35
kl. 17.35 kl. 17.35 kl. 17.35
kl. 20.35 kl. 20.35 kl. 20.35

SVENDBORG-ÆRØSKØBING

Mandag-fredag Lørdag Søn./Helligd. 
kl. 07.05 kl. 07.05 kl. 07.05
kl. 10.05 kl. 10.05 kl. 10.05
kl. 13.05 kl. 13.05 kl. 13.05
kl. 16.05 kl. 16.05 kl. 16.05
kl. 19.05 kl. 19.05 kl. 19.05
kl. 22.05 kl. 22.05 kl. 22.05

Tlf. 62 52 40 00 • www.aeroe-ferry.dk

MED VENLIG HILSEN

MINI FILMPERLE FESTIVAL 
vises i Bio Andelen i samarbejde med Cinemateket

Den 17., 18. og 19. september (Husk billetreservation)
Filmene introduceres af filmskribent og anmelder Lise Ulrich

Lørdag d. 17/9 kl. 15 Søndag d. 18/9 kl. 15 Mandag d. 19/9 kl. 19.30

Søndergade 28 a • Ærøskøbing • Tlf. 62 52 17 11

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

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis
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Ærø hallen
21. oktober 2022  
 kl. 18.00 - dørene åbner 17.00 

Marstal IF i samarbejde med

7 TIMERS NON STOP LIVE MUSIC

 

Bierfesten er for 18 +

Bogudgivelse på 
Marstal Søfartsmuseum

Fredag den 16. september 
kl. 15.00 markeres udgivel-
sen af Anni Schwartz Han-
sens bog »Strandet på Java. 

Krigssejlerne fra Jane 
Mærsk«. Det er en bog, som 
har været mange år under-
vejs, for det har taget tid at 
finde frem til den historie, 
som de involverede søfolk i 
mange tilfælde holdt for sig 
selv livet igennem. Nu fore-
ligger Anni Schwartz Han-
sens grundige bog, som 
kaster lys over en stort set 
ukendt historie fra Anden 
Verdenskrig. Jane Mærsk 
kom under hollandsk flag og 
sejlede på Fjernøsten frem 
til 1942, hvor de hollandske 
myndigheder forlangte ski-
bet sænket for at undgå, at 
skibet kom i hænderne på 

japanerne. Kaptajn Kresten 
Marius Kristensen var fra 
Marstal, forfatterens far, an-
denmester Lars Hugo Lar-
sen, var fra Svendborg i 
lighed med flere andre be-
sætningsmedlemmer. Det er 
derfor en bog, der trækker 
adskillige tråde til det syd-
fynske og ærøske område.
 Konsekvensen af Jane 
Mærsks sænkning blev, at 
den 29 mand store besæt-
ning måtte blive på Java 
under resten af krigen og i 
begyndelsen af den indone-
siske frihedskrig. Det blev 
år, der sled på nervesyste-
met, var fyldt med uvished, 
angst og afsavn og rummede 
et væld af store og små histo-
rier, som nu fortælles i den 
rigt illustrerede bog.
 Bogen koster kr. 249,- og 
kan på udgivelsesdagen er-
hverves med forfatterens 
autograf, idet Anni Schwartz 
Hansen vil være til stede og 
fortælle om arbejdet med 
bogen.
 Vel mødt!

Vanddamp kan 
give fugtskader
Boligen skal luftes ud 
jævnligt, for både menne-
sker, madlavning, tøjvask 
osv. afgiver masser af fugt, 
som kan give slemme 
fugtskader. I en familie på 
to voksne og to børn er en 
produktion på 15-20 liter 
vanddamp om dagen ikke 
usædvanlig.

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

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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Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, fl yers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

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

SAVVÆRK PÅ SOLENERGI
• Opskæring af Ærø-træ.
• Salg af Douglas, Lærk og Egetræ.
• Salg af møbler.

Henvendelse:
Erik Kjær • Tlf. 30 20 13 16

Efterår er højsæson for lus
De er typisk to-tre milli-
meter lange og har tre par 
ben forrest på kroppen. På 
hovedet har de et par an-
tenner, og de har små øjne 
samt munddele, der er gode 
til at bide og suge blod med. 
Med benene er disse små 
dyr skrappe til at gribe om 
hårstrå. De har ikke vinger 
og kan hverken flyve eller 
hoppe. Men alligevel spre-
des de fra vært til vært, hvor 
de trives fint ved den høje 
luftfugtighed og den tempe-
ratur på cirka 30 grader, der 
er i hårbunden på vi men-
nesker.
 Det er naturligvis hoved-
lusen, vi taler om. Hovedlus 
optræder hele året, men 
ofte er der særligt mange 
i månederne efter skoler-

nes sommerferie. Måske 
skyldes det, at børnene om 
efteråret begynder at lege 
mere inde og dermed er 
tættere sammen. Eller må-
ske er forældrene ikke helt 
så opmærksomme på luse-
problemet i sommerferien, 
hvorfor flere børn har lus, 
når de starter i skole og in-
stitutioner efter sommerfe-
rien.
 Uanset hvor lusene kom-
mer fra, skal de bekæm-
pes, og barnets skole eller 
pasningsordning skal have 
besked om, at der er lus på 
færde. Barnet må først ven-
de tilbage til disse, når det 
er sat i behandling. Hvis 
et barn har fået lus, så bør 
også alle familiens med-
lemmer og familiens nære 

Daglig kæmning med en tættekam, over en periode på et 
par uger, kan få bugt med lusene. Foto: Ingimage.com
omgangskreds undersøges 
grundigt for lus.

Behandling
Behandlingen kan være 
kæmning alene eller brug af 
lægemiddelgodkendt luse-
shampoo og efterfølgende 
kæmning. Kæmning er en 
billig og ganske uskadelig 
metode til at fjerne lus med. 
For at metoden skal være 

effektiv, skal man være 
yderst omhyggelig, og kæm-
ningen skal gentages hver 
anden dag i en periode på 
to uger. I skal bruge en tæt-
tekam, og det er en god ide 
at gøre håret vådt og rede 
det igennem, inden man 
begynder selve kæmningen. 
Nærmere og mere præcis 
vejledning kan findes flere 
steder på nettet.

Eftersyn af huset 
før vinteren
Når man bor i et hus, er der 
altid nok af opgaver at gå 
i gang med, og der er her 
i efteråret endnu tid til at 
få foretaget de nødvendi-
ge foranstaltninger, inden 
vinteren sætter ind. 
Tag og murværk skal for 
eksempel være tip-top, 
inden vinteren sætter ind 
med masser af frost og 
fugt. Det kan være en god 
ide at få en murer eller en 
tømrer til at tjekke huset. 
Indtrængende vand i huset 
via et utæt tag eller fugtigt 
murværk kan være en dyr 
fornøjelse, og derfor vil 
det naturligvis altid være 
bedst at forebygge, således 

at skaderne ikke opstår. 
Fagmandens falkeblik skal 
nok få øje på den rygnings-
sten, der ikke ser ud til at 
kunne holde vinteren over, 
og hvis han ser afskallet 
og fugtigt murværk ved et 
nedløbsrør, skal der natur-
ligt også kigges nærmere 
på både nedløbsrør og tag-
render.
Der er stadig en del util-
strækkeligt isolerede huse, 
og det er klart, at jo før I 
får boligen efterisoleret, jo 
før mærker I det på pen-
gepungen, og det har som 
bekendt aldrig været dyre-
re at varme boligen op end 
netop nu.

Fasanen kommer 
fra Asien
I de kommende måneder 
nedlægges der tusindvis 
af fasaner på jagter landet 
over. Via jægernes udsæt-
ningsarbejde holder fasan-
bestanden sig stor og stærk, 
og netop fasanen er et godt 
eksempel på, at en indført 
fugleart kan få succes.
 Fasanen hører slet ikke 
til i Europa men blev ind-
ført hertil fra Asien for fle-
re hundrede år siden. Man 
ville gerne have et nyt og 
spændende dyr at gå på 
jagt efter, og det projekt 
må siges at være vellykket. 
I Danmark kender vi alle 
de store, flotte hønsefugle, 

men det var faktisk først 
omkring 1840, at man for 
første gang hørte om yng-
lende fasaner i den danske 
natur. Siden tog udsætnin-
gerne til, og op gennem 
dette århundrede har fasa-
nen spredt sig over landet 
og findes nu almindeligt 
over hele Danmark.
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Scan QR-koden og læs mere om hvad det betyder for dig.

Vi har mere end nogensinde brug for stærke fællesskaber. For 
det er i forening, vi skaber forandring. I Norlys har vi 750.000 

andelshavere, der alle er medejere af Norlys – og måske er du en af 
dem? Det betyder, at vi sammen går forrest i den grønne og digitale 
omstilling og skaber en lysere fremtid. For vores mange medejere. 

Og for de næste generationer.

LÆS MERE PÅ NORLYS.DK/ANDELSHAVER

Som andels -
havere er vi 

fælles om en 
lysere fremtid
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Hundtofte Fjerkræ
Vi kommer til Ærø 

søndag d. 2. oktober
med hønekyllinger  

Vi holder ved 
OK-tanken i Marstal

kl. 11.00 
og ved Olde Mølle 

kl. 12.30
Ring og bestil 
- sidste tur i år
Leif Larsen, 

Stenstrup
Tlf. 62 26 22 15
eller 28 60 16 70

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

BEVAR NATUREN 
ved Jørbæksvejen
Vi ønsker at bevare 

naturen 
ved Jørbæksvejen
Lørdag d. 17. sept.

vil der være under-
skriftindsamling imod 
sommerhuse på Jør-
bæksvejen i Søby. 
Underskriftindsamlin- 
gen vil foregå på Vest-
ærø. Ønsker du at støt-
te op, så giv tilsagn på 
mail: 

joerbaekgrunden@
gmail.com. 

Så vil vi give budskabet 
videre til politikerne. 
For mere info,
se Facebook-gruppen: 
»Bevar naturen ved 
Jørbæksvejen«.

ITALIENSK FOR 
BEGYNDERE

med en italiensk lærer 
Hver tirsdag 

kl. 18.45-20.00
Bregninge 

Sognegaard.
10 lektioner for 990,- 

inkl. materiale. 
Start 4. oktober 2022

Max 8 deltagere.
Skriv en mail til: 

casaghiorsi@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

PROGRAMMER
KAN KØBES HOS:

l   STARK, ÆRØ
l   CREUTZ HJØRNE
l   DAGLI’BRUGSEN
l   HAVNEKIOSKEN, 

Marstal
l   BILLE KNUDSEN, 

Marstal
Eller
  –  fredag d. 23. sept.  

kl. 19.30-21.00:  
KLUBLOKALERNE 
PÅ RISE SKOLE 
St. Rise Skolevej 3, 
5970 Ærøskøbing

  Alle kan deltage.
    Med venlig hilsen

KONKURRENCE-
UDVALGET

ÆRØ SPORTSFISKER-
FORENING

afholder

DEN ÅRLIGE
FISKE-

KONKURRENCE
24.-25. september

SAMLET PRÆMIESUM: 
KR. 43.000,-.

ÆRØ
HAVØRRED
WEEKEND

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

Medlemsmøde
mandag d. 19. sept.

kl. 19.00-21.00
på Rådhuset
i Ærøskøbing

Drøftelse af aktuelle 
lokalpolitiske emner.

Vel mødt
Socialdemokratiet

på Ærø

Socialdemokratiet 
på Ærø
afholder

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 17. september:
11.40: U14 drenge - Marstal - Tved
13.10: Herre serie 3 - Marstal/Rise - Tåsinge f.B

SØNDAG d. 18. september:
11.40: U15 drenge - Marstal - SUB Ullerslev
14.30: U14 drenge - Marstal - Krarup Espe

...støt vore aktiviteter

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Onsdag, torsdag 
og fredag

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

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

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

SANDKASSE
FODBOLD 

MARSTAL IF
for børnehavebørn
mandage kl. 16.30

Sted: 
MIFs fodboldbaner

Træner:
Peter Sylvestersen
mobil 29 90 67 47

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

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

LUKKET
Torsdag d. 15. og 
fredag d. 16. sept.

grundet 
kursus/møde. 

Dunkærgade 22, Dunkær

Ærø

Maskiner & VVS A/S

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•  Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•  Rensning af 

tagrender
•  Små  

reparationer
•  Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
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

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

Harmoni - DK - 21-11-2018 7:43

Harmoni-Massage
Homøophati

Traumatherapi

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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Tusind tak
for blomster, venlige ord og tanker 

ved Susanne Johansens død og bisættelse. 
En særlig tak til Hjemmeplejen,

 Ærøskøbing Sygehus og Hospice Sydfyn.
Søren og Jørgen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Vi ønsker jer hjertelig 
tillykke med 

sølvbrylluppet 
den 20. september. 

Vi glæder os til at fejre 
det med jer.

De kærligste hilsner fra
JERES BØRN, 

SVIGERBØRN OG 
BØRNEBØRN

Kære Conny 
og Kaj Ole

Et stort tillykke med 
de 40 år på torsdag.

Vi glæder os til festen
i november.

fra
»DE GAMLE«

Hej Carl

• 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

Hvis du er hurtig kan du 
undgå at skifte ruden

Et stenslag som dette er ikke blevet repareret i tide, og der-
for skal ruden skiftes. Foto: Ingimage.com

Først får man et chok, og 
dernæst føler man typisk 
ærgrelse: Et stenslag i for-
ruden er rigtig træls!
 Men hvis man er hurtig 
og vaks ved havelågen, kan 
et stenslag i forruden fak-
tisk fint repareres.
 Det allervigtigste er at få 
stenslaget dækket til med 
det samme. 
 Hvis først der kommer 
snavs eller vand i det ram-
te område, kan det være 
vanskeligt at reparere, 
og i stedet skal der så en 
ny forrude til. Der findes 
små gennemsigtige kli-
stermærker til formålet, 
som er gode at have lig-
gende i handskerummet. 
Disse kan skåne hullet fra 
stenslaget, til du kan kom-
me til en fagmand og få 
det lappet. Alternativt kan 
ganske almindelig tape 
også anvendes med samme 
gode resultat.
 Du kan faktisk - uden 
at komme i karambolage 
med politiet – også køre bil 
med et stenslag i forruden.

Du kan endda få bilen sy-
net, hvis stenslaget vel at 
mærke ikke sidder i dit 
direkte udsyn, eller hvis 
stenslaget ikke har en dia-
meter på mere end 3 mm. 
 Når det er sagt, er det 
dog altid vigtigt at få repa-
reret stenslag, da det både 
svækker forruden og sam-
tidig potentielt sikkerhe-
den i bilen.

September 1792
I september 1792 skete 
i Frankrig det, der sene-
re omtales som Septem-
ber-myrderierne. 
 Det var under den fran-
ske revolution, og myrde-
rierne (der var cirka1500 
ofre) skete på aristokrater, 
kontrarevolutionære og 
royalister, der var fængs-
let efter forlydender om, 
at østrigske og preussiske 
tropper var trængt ind i 
Frankrig.
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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.
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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

 

 

Sejladsudvalget

MARSTAL SEJLKLUB

Kl. 1830   SPISNING
i klubhuset med medbragt mad.

Præmieuddeling for 
rævejagt og aften-
kapsejladser finder 
sted under festen om 
aftenen.

Mød talstærkt op! 

RÆVEJAGT
           2022

Lørdag den 24. september
afholdes den traditionelle »Ræve-
jagt« på Bredningen for ROBÅDE, 
MOTORBÅDE OG SEJLBÅDE
• Starten går kl. 14.00.
•  Program kan købes fra                           

kl. 12.30 i sejlklubben.

Standerhaling kl. 18.00.

Marstal Søfartsmuseum
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser!

Prinsensgade 1, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 31 • info@marmus.dk
Åbent alle dage fra kl. 10.00-16.00

BOGUDGIVELSE
på Marstal Søfartsmuseum

Fredag den 16. september 
kl. 15.00-17.30 i Trollesalen

»STRANDET PÅ JAVA« 
Krigssejlerne fra jane mærsk

Forfatteren Anni Schwartz Hansen fortæller om 
bogens tilblivelse og signerer bøger.
Bogen er rigt illustreret, 302 sider. Pris   kr. 249,-
Husk der er 5% rabat til museets medlemmer.

Ærø Folkebibliotek præsenterer:

SOLVEJ BALLE
Forfatter til »Om udregning af rumfang«

Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris 2022

Mandag den 26. september 
kl. 18.30-19.55

på Marstal Bibliotek
Gratis billetter hentes via arrebib.dk eller 
på bibliotekerne.

Vi ses på biblioteket
Arrangementet er støttet af:

ÆRØ VENSTRE
Mandag den 19. september 2022 

kl. 19.00 afholdes

MEDLEMSMØDE
på Ærø Rådhus 

Til drøftelse er kommunens budget for 2023 og 
overslagsårene. 
Der vil være kaffe og kage til mødet.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

ET KLIMA I FORANDRING 
- PÅ VEJ MOD EN VARMERE VERDEN 

Sebastian Mernild
Professor i klimaforandringer og glaciologi

Lørdag den 24. september kl. 14.00
Ærøskøbing Medborgerhus, 
Pilebækken 30, Ærøskøbing

Tilmelding ikke nødvendig. Man betaler 80 kr. ved 
indgangen. Der er kaffe og sødt - og teleslynge.

Efterskolernes Dag 
den 25. september

Det kræver forberedelse at udvælge de rigtige skoler at 
besøge på Efterskolernes Dag. Foto: Ingimage.com

Efterskolernes Dag er en 
oplagt aktivitet, før du væl-
ger efterskolen.
 For med cirka 250 efter-
skoler i landet er konkur-
rencen stor og valget svært. 
Men selvom man allerede 
ved, hvor man vil gå, er det 
en god ide at benytte de fire 
timer fra 13-17 søndag den 
25. september til at besø-
ge den efterskole, man har 
valgt. Og måske nå en eller 
to mere… 
 Fire timer er ikke meget, 
hvis man skal køre fra den 
ene ende af landet til den 
anden eller til både Fyn 
og Nordjylland. Derfor er 
det en god ide at lægge en 
realistisk plan for Efter-
skolernes Dag, hvor alle ef-
terskoler holder åbent hus. 
Her kan man se de fysiske 
omgivelser, se hvor man 
sover og bor, møde nuvæ-
rende elever og høre sko-
lelederen og lærerne om de 
faglige linjer. Men meget 
er god fornemmelse og det 

gode indtryk. Og det får 
man kun, hvis man kommer 
afsted.
 Man skal regne med at 
bruge mindst én time på 
stedet for overhovedet at 
kunne danne sig et indtryk. 
Og gerne lidt mere end det. 
Efterskolerne har typisk 
elever, der tager imod besø-
gende, efterhånden som de 
ankommer og viser rundt 
og fortæller, så tidspunktet 
for besøget er ikke vigtigt. 
Man går ikke glip af noget 
på den ene skole, fordi man 
besøger den anden først. 
 Det er en god ide - og 
nødvendigt - på forhånd 
at have gjort sig nogle tan-
ker om, hvor i landet man 
gerne vil gå på efterskole 
og hvilken linje og retning, 
man helst vil have.
 Er man stadig usikker ef-
ter Efterskolernes Dag den 
25. september, er der også 
en Efterskolernes Aften. 
Næste gang er den 11. janu-
ar 2023. 
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp.indd   1 28/08/17   09.44

MANDAGS-SPIL
Mandag d. 19. sept. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  OKSEFARS
15 x GAVEKORT
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.900,-    

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

STOKKEBY VVS
v/ Lars Albertsen
Tlf. 62 52 11 79

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 20. 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.

15xRIBBENSTEG

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

OPRYDNING 
Lørdag d. 17. september kl. 9.00

Der vil være en forfriskning.
Medbring gerne haveredskaber og buskrydder.

BESTYRELSEN

Marstal
              Sejlklub

Så er det igen

PLANTETID
– og igen i år har Ærø Skovplantningsselskab et 
begrænset antal planter til rådighed for folk, der 
er interesseret i – og har plads til at gøre

ÆRØ TIL EN GRØN Ø
Der kan ikke ansøges om planter til havebrug, men 
til plantning ude i det åbne landskab, på diger og 
markhjørner m.m. 

Venligst anfør planterne i prioritetsrækkefølge 
på ansøgning med fulde navn og adresse samt 

TELEFONNUMMER sendes inden 
TIRSDAG den 4. oktober 2022 til: 

THERKEL TERKELSEN, 
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing.

Der kan i år kun søges om disse 7 sorter: 
Skovæble, røn, hassel, bøg, eg, hunderose, 
fuglekirsebær og rød-el.
Planterne vil – afhængig af vejret – blive leveret i 
november.

l  Selskabet har stadig et begrænset 
antal aktier til salg.

Henvendelse:
THERKEL TERKELSEN

Tlf. 61 75 75 10

Plantetid-Ærø Skovplantningsselskab_Plantetid - 

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:

135 min.
TILLADT fra 15 år

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

hvad der sker på Andelen.

92 min.
TILLADT over 7 år

Biografklub Danmark

NÆSTE UGE:
Den 22., 23., 24., 25. 

27.  og 28.  september  
kl. 19.30 samt 

søndag den 25. september 
kl. 15.00:

A N D E R S  W.  B E R T H E L S E N

Søndag den 18. septembers gudstjenester
Marstal Kirke kl. 10.00 v/ Pia Vandrup

Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 
v/ Henny Kvist, høstgudstjeneste 

Tranderup Kirke kl. 16.00 
v/Pia Vandrup, familie/høstgudstjeneste 

med efterfølgende spisning
Søby Kirke kl. 19.00 v/Henny Kvist

Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Tranderup Sognehus

Ærøskøbing Kirke kl. 10.15
onsdag den 21. september 

Høstgudstjeneste for beboere på 
»De Gamles Hjem« i Rise og 

Søkilden i Ærøskøbing.

Bregninge Kirke 
torsdag den 22. september kl. 19.30

Koncertfortælling v/ Brian Dan Christensen og 
Karsten Hermansen.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

JAGTTEGNSKURSUS

AOF afholder 
jagttegnskursus 

Nærmere oplysninger 
vedr. kurset kan fås ved 

Jørgen Roos 30 62 31 81.
Tilmelding inden 

den 5. oktober.
Infomøde: 

onsdag den 12. oktober 
kl. 19.00 på Marstal 

Skole, vi mødes i aulaen.
Opstart af kursus 

onsdag den 26. oktober

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
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GLAD MOTION
FOR PENSIONISTER
Seniordans er en fornøjelig motion og hyggeligt sam-
vær med andre  danseglade seniorer/50+.
Der danses ikke herre/dame, men rød/blå,
og der skiftes partner flere gange under dansene, så 
der er ikke behov for, at man selv har en partner med.
Kom alene eller tag en ven/veninde med og tag del i 
vores dejlige motion.

Vi danser torsdage 
kl. 10.00-11.30 i MIFs klubhus,
FØRSTE GANG 
torsdag den 22. september.

Gerda, tlf. 23 32 22 37
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ÆRØ WALKIE KLUB
UDSÆTTELSE 
AF BANKOSPIL

På grund af økonomisk udfordring ser vi os 
nødsaget til, at udsætte Bankospillet på ube-
stemt tid.
Se senere annoncering her i Ugeavisen.

BESTYRELSEN

Søndergade 16, tlf. 6252 2950, www.arremus.dk

FOREDRAG

Arkitektur og 
byggeskik i Marstal

ca. 1800-1920
Onsdag den 21. september
kl. 19.00 på Dommergården
Søndergade 16, Ærøskøbing

Marstal var i perioden fra 1800 til 1920 præget af 
voldsomme økonomiske, sociale og fysiske foran-
dringer. Fra at være en udpræget skipperby i midten 
af 1800 var flækken i 1920 vokset til en anselig han-
delsby med et stort islæt af søfart. Kim Furdal fortæl-
ler om forandringerne med fokus på byens arkitektur 
og byggeskik i perioden.
I pausen serveres kaffe og kage.
Entré: 50 kr. pr. person. Medlemmer af Ærø Museums 
Venner har gratis adgang.

Finansiering af maskiner
til erhvervsdrivende, f.eks. landbrugs- 
maskiner og entreprenørmateriel
• Lån op til 1.000.000 kr. 
• Løbetid op til 6 år 
• Fast udlånsrente 1,5 % p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening stiftet i 1950
tlf. 73 74 21 40  •  pep@lrs.dk  •  lai.lrs.dk

Fast rente: 1,5%

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller - Åbent alle dage... - 12-09-2017 5:45
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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.


