
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 28. september - Nr. 39 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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.

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

Tøjshoppen
ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 . Ærøskøbing . Tlf. 62 52 10 29

TØJSHOPPENS 
35 års fødselsdag

Lørdag den 1. oktober
fejrer vi 35 års fødselsdag med 

35% rabat 
på tøj i Dame- og Herreafdelingen.

I den anledning serveres en lille forfriskning.

Lørdag den 8. oktober

har vi 35% rabat 
på udvalgte varer i boligudstyr.

Vi glæder os til 
at se jer

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
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Vil du være med til at udvikle 
fremtidens digitale 
uddannelsesmiljø på Ærø 
- Så søg stillingen som 
projektleder 
Ærø Kommune søger en kreativ projektleder.
»Fremtidens uddannelsesmiljø på Ærø« er en del af 
et større projekt: Ærø – Den digitale ø, hvor vi på 
en række områder udvikler og samarbejder om 
digitale løsninger til gavn for øens borgere og 
gæster. Digitale uddannelses- og kompetenceud-
viklingsløsninger er vores fokusområde i de kom-
mende år. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. 
december 2022 eller snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 6. oktober 2022, kl. 12.00. 
KULTURAFDELINGEN

Marstal Skole søger 1-2 nye 
lærere pr. 1. december 2022
Vi søger 1-2 nye lærere med undervisningskompe-
tencer i forskellige fag. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 7. oktober 2022, kl. 09.00.

BØRN OG UNGE

Ærø Kommune 
søger visitator til Ældre- og 
Sundhedsområdet 
Har du lyst til at arbejde med visitation af hjemme-
hjælp, nødkald, dagcenter, kørselsordning samt 
indstilling til ældre- og plejeboliger? 

Er du optaget af at finde den bedst mulige løsning 
sammen med borger og pårørende ud fra den gæl-
dende lovgivning og de lokale kvalitetsstandarder? 

Er du interesseret i at udvikle dig selv og din fag-
lighed? 

Kan du samarbejde på tværs med mange interes-
senter? 

Så skal du overveje at søge job i Ærø Kommune. Vi 
kan tilbyde en 37 timers fast stilling, og ser den 
gerne besat snarest muligt. Du får en fleksibel 
arbejdstid og mulighed for at arbejde hjemmefra 
1-2 dage om ugen. 

Ansøgningsfrist: Søndag den 9. oktober 2022.  

Social- og 
sundhedsassistent 
eller social- og sundheds-
hjælper søges til fast 
aftenvagt i Hjemmeplejen
Stillingen er på 35 timer pr. uge. Der må påregnes 
weekendarbejde hver 2. weekend. Kørekort er en 
nødvendighed. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. oktober 2022.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Ærø Kommune søger ny 
Børn- og Ungechef
Har du erfaring med og interesse for arbejdet med 
børn og unge? 

Og er du en dygtig og ambitiøs leder, der kan 
omsætte de politiske mål på området til konkrete 

indsatser og skabe følgeskab om dine visioner?

Så er stillingen som Børn- og Ungechef på Ærø 
måske noget for dig.

Vores stærke og kompetente Børn- og Ungechef 
er stoppet efter 10 år i stillingen, og vi søger en ny 
chef med tiltrædelse pr. 1. januar 2023.

Ansøgningsfrist: fredag den 28. oktober 2022.

BØRN OG UNGE

Se mere om stillingerne via kommunens hjemmesi-
de under »Job i kommunen«.

Oplæg om dit barns sproglige 
udvikling 
– Ærø Kommunale Dagpleje
Forældrebestyrelsen i Ærø Kommunale Dagpleje 
inviterer alle forældre til 0-2 årige på Ærø til oplæg 
om Dit barns sproglige udvikling - og hvordan 
du kan støtte det i hverdagen 

Onsdag den 5.oktober 2022, kl. 19.00 – 20.00 i 
legestuen, St. Rise Skolevej 3.

Tilmelding skal ske senest d. 30.september 2022, 
til leder af Ærø Kommunale Dagpleje, 
Lene Andersen, på tlf. nr. 24 44 25 21 eller 
mail: lea@aeroekommune.dk

På vegne af forældrebestyrelsen 
i Ærø Kommunale Dagpleje
Lene Andersen
DAGPLEJEN

Invitation til 
Ærøske Restauratører
Kom og vær med til at sætte dit præg på en aktiv 
restauratørforening på Rådhuset den 11. oktober 
2022 kl. 09.30.

Bevillingsnævnet er vært for mødet og der vil være 
indspark fra Chris Hammeken, Ærø Turist- og 
Erhverv og Ann Dorthe Kristiansen fra Vielseskon-
toret. 

Tilmelding til Heidi Kildegård Lauritsen på 
hkl@aereokommune.dk senest 9. oktober. 

Se mere på kommunen hjemmeside.

BEVILLINGSNÆVNET 

Støtte til frivillige sociale 
organisationer – SEL § 18
Ærø Kommune uddeler to gange årligt tilskud til 
det frivillige sociale arbejde.

Næste pulje uddeles november 2022.
Se mere på kommunens hjemmeside under Kultur- 
og Fritid.

Ansøgningsfrist er fredag den 28. oktober 2022.

KULTURAFDELINGEN

Mænds Mødested er startet
Vi er 8 friske mænd. Kunne du tænke dig at være 
med i et fællesskab på Ærø, så er du velkommen?

Der er plads til flere.

Næste gang mødes vi ved Røde Kors Lokaler, Pile-
bækken 12, Ærøskøbing, hvor Claus fortæller om 
Røde Kors og om hvordan de arbejder.

»Senior pigtrådsorkester i Mænds Mødested«

Vil du være med til at spille god musik fra 60’erne 
og kan du spille et relevant instrument, så ring til tlf. 
24 25 99 46 eller e-mail ajor@aeroekommune.dk 

Mand, der spiller rytmeguitar, vil gerne starte et 
orkester og søger folk at spille med.

Kom og vær med i et fællesskab. Tag gerne din 
nabo med og spred budskabet til alle mænd, du 
kender på øen. 

Vi har lagt et spændende program for det næste ½ 
år. Ring til Allan Jørgensen og hør nærmere på tlf. 
24 25 99 46 eller skriv til ajor@aeroekommune.dk 

NETVÆRKSKOORDINATOREN

Pårørendegruppe - Demens
Velkommen til pårørendegruppe for pårørende til 
mennesker med en demens sygdom.

Vi mødes tirsdag den 11. oktober 2022, 
kl. 15.00-17.00.

Sted: I mødelokalet ved dagcenter Søkilden. Ind-
gang fra parkeringspladsen.

Deltagelse i gruppen er et tilbud for nære pårøren-
de til mennesker med en demenssygdom.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med 
andre pårørende, og efter behov oplæg fra 
demenskoordinatoren. Hvad vi taler om veksler 
således fra gang til gang.  
Af hensyn til forplejning er TILMELDING NØDVEN-
DIGT.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontaktes 
Demenskoordinator Dorte Dihver, 
på tlf: 30 34 30 19, tirsdag til fredag 8.30 og 9.30, 
eller på mail ddi@aeroekommune.dk

DEMENSKOORDINATOREN

Energitillæg 
pr. 1. oktober 2022
Som mange andre færgeselskaber ser vi os des-
værre nødsaget til at indføre et energitillæg.

Til trods for prissikring på størstedelen af vores 
energiforbrug har dette vist sig utilstrækkeligt med 
den nuværende udvikling i energipriser.

På nye reservationer (og ved ændring i eksisteren-
de) med rejsedato 1.oktober 2022 eller senere vil 
der blive opkrævet et energitillæg.  

Energitillægget udgør 
pr. enkeltrejse med 
Ærøfærgerne:
Person (uanset betalingsgruppe):  10 kr.
Personkøretøjer (alle typer):   20 kr. *
Påhæng (trailer, campingvogn og lign.):  20 kr. 
Lastbiler eks. fører (uanset længde):      100 kr.
* Undtaget cykel/el-løbehjul/knallert/MC/Bus

ÆRØFÆRGERNE

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

Følg Ærø Kommune 
på Facebook 
Find de nyeste informationer fra kommunen via QR 
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Lever din teenager 
også i en boble?

Få din teenager ud af boblen med et fritidsjob som omdeler. 
Med jobbet får din teenager nye udfordringer og tjener samtidig sine egne penge.

Værdien af at tjene penge 
 
Blive mere ansvarsbevidst  
og pligtopfyldende  

Fokus på struktur og  
planlægning af egen tid

Læs mere og søg jobbet her

Hvad lærer din teenager 
af jobbet som omdeler:

Bliv omdeler allerede i dag
Vi har brug for flere omdelere 
til at levere reklamer og aviser 
en gang om ugen, onsdag eller 
torsdag, i jeres nærområde. Som 
omdeler vælger din teenager selv, 
hvornår på dagen, de vil omdele 
– inden for deadline. De pakkede 
reklamer og aviser leveres hos jer, 
klar til omdeling.

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
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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PRISSTIGNINGER 
Marstal Fjernvarme 2023 
Gældende fra 1. januar 2023

På grund af en 3-dobling af prisen på brændsels-
flis ser vi os desværre nødsaget til at hæve var-
meprisen for 2023 med ca. 41 %. Vi er i stand til 
at holde prisstigningen på dette niveau, på grund 
af vores investeringer gennem årene, i blandt an-
det solvarme og varmepumpe.
Prisstigningen fordeles på såvel prisen pr. kWh 
samt på ejendommens fastafgift. Prisen pr. kWh 
hæves fra de nuværende kr. 0,60 pr. kWh til kr. 
0,90 pr. kWh, samtidig hæves BBR-areal-afgiften 
(som er en del af den samlede fastafgift) i interval-
let fra 0 - 40 m2, fra de nuværende kr. 80,00 pr. m2 
til kr. 98,50 pr. m2.       
En årlig stigning i fastafgiften for den enkelte for-
bruger på i alt kr. 740,00.
Alle oplyste priser er inkl. moms. 
Eksempel:
Et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 
18.100 kWh vil således stige med kr. 5.430,00 inkl. 
moms i varmebetaling og kr. 740,00 inkl. moms i 
fastafgift, svarende til en stigning pr. acontorate 
på i alt kr. 617,00 inkl. moms.

Jagtvej 2 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 15 64
www.solarmarstal.dk • info@solarmarstal.dk

MARSTAL FJERNVARME

UDBUD 
af »Håndværkerstiftelsen« 

i Ærøskøbing 
til salg efter tilbudsgivning

Det Ærøske Boligselskab
Tlf. 62 53 25 85

E-mail: daeb@daeb.dkDÆB

Venlig hilsen

Det Ærøske Boligselskab udbyder hermed ejendom-
men »Håndværkerstiftelsen« i Ærøskøbing til salg 
ved tilbudsgivning. 

Der henvises til boligselskabets hjemmeside 
www. daeb.dk

 for yderligere oplysninger om udbuddet.

Henvendelse herom kan også ske til forretningsfører 
Lars J. Andersen, la@daeb.dk, mobil 30 11 11 54.

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

www.danboaeroe

Stort udvalg i
BRUGSKUNST

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

Gudstjenester
Søndag den 2. oktober

16. søndag efter Trinitatis 
fra anden række

Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
 Høstgudstjeneste
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Christensen
Søby Kirke kl. 16.00
 Christensen
 Høstgudstjeneste
Ommel Kirke kl. 19.00
 Dupont
 Høstgudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

40 års jubilæum
Hanne Rødkær Jørgensen, 
Søby Nørremarksvej 1A, 
Søby kan lørdag den 1. okto-
ber fejre sit 40 års jubilæum 
ved Ærø Kommune.

60 år
Jan Flindt, Reberbanen 37, 
Marstal kan tirsdag den 4. ok-
tober fejre sin 60 års fødsel-
dag.

General-
forsamling
Torsdag d. 29. september
 Hotel Ærøhus
 kl. 19.00:
 I/S Dejrø

Ærø til en grøn Ø
Ærø Skovplantningsselskab 
har igen i år et begrænset 
antal planter til rådighed for 
folk, der er interesseret i - og 
har plads til at gøre Ærø til en 
grøn ø. Man kan IKKE an-
søge om planter til havebrug 
men til plantning ude i det 
åbne landskab, på diger og 
markhjørner m.m. Ansøg-
ning med fulde navn og 
adresse samt tlf. nr. sendes til 
Therkel Terkelsen, Dunkær-
vej 10, 5970 Ærøskøbing se-
nest den 4. oktober.
 Bemærk! Venligst anfør 
planterne i prioritetsrække-
følge. Der kan i år søges om: 
Skovæble, røn, hassel, bøg, 
eg, hunderose, fuglekirsebær 
og rød-el. Planterne vil, af-
hængig af vejret, blive leveret 
i november.

Høstgudstjeneste 
i Marstal og 
Ommel Kirker
Søndag den 2. oktober kl. 
10.00 i Marstal og 19.00 i 
Ommel
 Høstgudstjeneste er en 
festgudstjeneste, hvor vi tak-
ker for årets høst og deler 
overskuddet med dem der 
mangler. En stor del af året 
kirkernes indsamlinger til 
Ærøs Menighedspleje, men 
til høstgudstjenesterne sam-
ler vi ind til spejderne, når vi 
går offergang bagom alteret, 
mens vi synger om skoven, 
der nu falmer. Det er også al-
mindeligt at pynte kirken 
med blomster og grønt, og 
hvis du nu har særligt smukke 

blomster eller frodige grønt-
sager og frugter i overskud, 
som kunne pynte i kirken i 
disse dage, så meld dig gerne 
til præst Rikke Dupont på tlf. 
30 44 80 85 eller rdds@km.dk

Fyraftensmøde 
i Ærøskøbing 
Sognehus
Tirsdag d. 4. oktober kl. 16-17 
er der Fyraftensmøde i Ærøs-
købing Sognehus med over-
skriften »Folkekirken og ny 
spiritualitet«.
 Over en tredjedel af dan-
skerne er alternativt troende. 
Og mange af dem er medlem 
af folkekirken. Hvordan sik-
rer man som folkekirke en 
åben, inviterende og imøde-
kommende dialog med den 
stadigt større gruppe spiritu-
elle, samtidig med at man bli-
ver en autentisk samtale- 
partner.
 Præst og phd. Thomas Fro-
vin vil med udgangspunkt i 
sin nye bog »Ånd og Arve-
gods – mellem folkekirke og 
folkereligiøsitet« give sit bud.
Alle er velkomne!

Alsang på Hotel 
Ærøhus
Alsang starter igen den 8. ok-
tober, og der vil ialt bliver 5 
gange i løbet af vinteren. 
 Vi starter med  brunch som 
vi plejer kl. 10.30 på Ærøhus 
og slutter kl. 13.00.
 Det at mødes og synge 
sammen er godt for os alle. 
Der kommer forskellige tov-
holdere, som alle har noget 
på hjerte. 
 Kom og vær med.

Helene og Lillian
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RINGE: 62 62 22 77 · WWW.MARK-STORM.DK 
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Svanemærket tryksag

2023
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Vægkalendere
Igen i år har vi fremstillet store væg-
kalendere, som vore kunder og læsere 
gratis kan afhente på Ugeavisen.

Kalenderne for 2023 er nu trykt og klar til 
udlevering.

Mange giver udtryk for, at de gerne vil 
give et beløb for kalenderen. Derfor har vi 
opsat en sparegris, hvor du, til gengæld for 
en eller flere kalendere, har mulighed for 
at erlægge et frivilligt bidrag.

Det indkomne beløb går i år ubeskåret til

Sygehusforeningen Ærø
Kalenderen er trykt i et oplag på 500 stk. og 
»først til mølle«-princippet gælder.

Den 22. februar 2023 vil repræsentanter fra foreningen 
være til stede på vort kontor når grisen slagtes. 
Sygehusforeningen vil modtage et, forhåbentligt pænt, 
beløb til en sag, der gavner hele øens befolkning.

Med venlig hilsen - UGEAVISEN, Møllevejen 33A, Marstal

DE L IK ATE SSE N

1/2 Kylling 
med kartofler, sovs 
og hjemmelavet
agurkesalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 5/10 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

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.

Teater i Kulturladen
Fredag den  7. oktober kom-
mer Det Flydende Teater til 
Ærø med musikteater-fore-
stillingen  »Asta«.
 Forestillingen om Asta 
Nielsen er historien om en 
kvinde, der er »larger than 
life«. Hendes opstigning fra 
fattige kår, til skuespiller-
inde på Det Kongelige Tea-
ter og videre til verdens 
førende filmskuespillerinde 
er i sig selv en hyldestværdig 
opstigningshistorie. 
 Men Asta Nielsens liv er 
meget mere end en impone-
rende historie om en kom-
promisløs kvinde. I sine film 
præsenterer Asta verden for 
en ny kvindeskikkelse, der 
er sit køn og seksualitet be-
vidst. Hos Asta er kvinderne 
udad-reagerende, de er tem-
peramentsfulde og ambi-
tiøse, alt imens mændene 
tumler forfjamskede rundt 
for at finde deres roller i ver-
den.
 Det er samfundssatire og 
kønsdebat i et helt nyt 
formsprog og medie. Og folk 
elskede det.
 Asta nåede at indspille 
omkring 75 film, og blev in-
viteret til te hos Hitler og  
Goebbels, der mente hun 
kunne motivere og kommu-
nikere til folket som ingen 
anden. Men hun afslog deres 
tilbud , for Asta ville ikke 
dikteres noget fra nogen og 
slet ikke fra mænd. Da hun 
vender tilbage til Danmark i 
1937, har fødelandet vendt 

hende ryggen. Rygterne om 
den tyskervenlige skuespil-
lerinde er kommet hende i 
forkøbet, og modtagelsen 
bliver på ingen måde, som 
Asta havde iscenesat det.
 Pressen har bl.a. skrevet: 
Selv den absurde selvophol-
delsesdrift, der får  Asta 
Nielsen til at konsumere el-
skere og forretningsforbin-
delser som fyldte chokola- 
der, og hendes notoriske be-
nægtelse af, at nogen nogen-
sinde har ofret sig for hendes 
skyld, er der belæg for i  
Nanna Cecilie Bangs spil.
 Asta Nielsen er ingen 
gudinde. Heller ikke nogen 
djævel. Blot et fejlbarligt 
menneske, som alle andre. 
Hun nærer så dyb foragt for 
»leverpostej og middelmå-
dighed«, at hun går benhårdt 
efter frihed i alle livets for-
hold.
 Friheden bliver først en 
realitet, da hun har lært at 
spille ærlig og skjule prisen 
– de nærmest umenneskelige 
valg og fravalg – bag et po-
kerfjæs. Forestillingens mo-
rale rammer som en læg- 
tehammer og tvinger én til 
at se indad.
Hvem er jeg?
Er jeg den, jeg vil være?
Hvor meget er jeg villig til at 
ofre for at blive det?
 Forestillingen fik 5 stjer-
ner i Fyns Amts Avis.
 Forestillingen varer ca. 75 
minutter uden pause og er 
for voksne og unge fra 15 år 

og kan ses i Kulturladen, St. 
Rise Landevej 20  fredag d. 
7. oktober kl. 19.30. Billetter 
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

Anderledes 
orgelkoncert
Paul Nedergaard giver kon-
cert »Når piben får en anden 
lyd« på orglet i Søby Kirke 
torsdag d. 6. oktober kl.19.30. 
Organisten får ofte særlige 
ønsker om musik i forbin-
delse med bisættelser og bryl-
lupper, og det kan være en 
helt speciel, men også mor-
som udfordring at spille 
musik der er lidt anderledes, 
end det vi sædvanlig hører.
 Paul Nedergaard har sam-
let musik og sange af bl.a. 
Kim Larsen, Queen og gamle 
hits og schlagere. Der bliver 

også lejlighed for publikum 
til at synge med på fælles-
sange. Der er gratis adgang til 
koncerten.

Åbent Hus/
Reception
Bregninge Sognegaard og 
Bregninge Lokalråd afholder 
Åbent Hus/Reception ons-
dag den 5. oktober kl. 15.00-
17.00 på Bregninge Sog- 
negård.
 Anledningen er færdiggø-
relsen af Sognegårdens køk-
ken som er blevet renoveret, 
ligeledes er der også fremvis-
ning af det fantastiske klaver, 
sangbøger og motionsudstyr, 
som er kommet i stand takket 
været Nordeafonden, Søby 
Værftsfonden, Rise Spare-
kasse samt bidragsydere/
medlemmer. 

 Bregninge Lokalråd og 
Bregninge Sognegård glæder 
sig til at vise resultatet frem.

                                                                

                                                              

� 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 �
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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

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

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

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

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!  

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt indenfor 

maler- og spartelarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

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

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

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

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

Udført med
kalkfrit vand 

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

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

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

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
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

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

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Forfattermøde med 
Christoffer Thunbo Pedersen

Til oktober glæder Øens Lit-
teraturservice sig over at 
præsentere forfatter Chri-
stoffer Thunbo Pedersen 
(f.1989). Han er uddannet 
fra Forfatterskolen i 2017 og 
debuterede i 2020 med digt-
samlingen Gennem dage af 
hyld og tjørn på forlaget 
Herman og Frudit. I 2022 
udkom desuden dramaet 
Ved porten over broen til 
gangene på forlaget OVBI-
DAT (Organiseret Vold Be-
gået Imod Den Almindelige 
Tale).
 Forfatteren kommer op-
rindeligt fra Galten, men har 
tilbragt en del af sine teen-
ageår i Yerevan, Armenien, 
hvor hans forældre missio-
nerede; en oplevelse, som 
både går igen i debutbogens 

konkrete stedsbeskrivelser, 
ligesom den mere generelt 
går igen i digtenes interesse 
for og kredsen om, hvad det 
vil sige at være fremmed. 
 Thunbo Pedersen bidra-
ger løbende med tekster til 
diverse tidsskrifter og stude-
rer desuden Psykologi ved 
Aalborg Universitet.
 Forfatteren vil læse op og 
give os et indblik i sit forfat-
terskab i samtale med Julie 
Gufler. Det foregår torsdag 
d. 6. oktober kl. 18.45-20.05 
på Ærøskøbing Bibliotek.

 Gratis billetter hentes via 
www.arrebib.dk, i appen 
»biblioteket« eller afhentes 
på bibliotekerne. Arrange-
mentet er støttet af Statens 
Kunstfond.

Æbler skal 
plukkes blidt
Mange æblesorter er modne nu, 
og så skal der naturligvis høstes.
 Frugt, der skal gemmes, skal 
plukkes. Hvis du opsamler 
nedfaldsæbler, kommer dem i 
kasser og gemmer dem, vil der 
uvægerligt, komme kedelige 
pletter, der hvor æblerne er 
stødte af faldet mod jorden.
 Næh, så er det bedre at pluk-
ke frugten, og her gælder, at 
man skal passe på både træet 
og æblerne, når man plukker. 
Æblerne løsnes forsigtigt fra 
grenen. Må ikke rives løs. Stil-
ken løsner sig selv, når æblet 
er modent. Lad være med at 
klatre rundt i træet for at nå 
op til æblerne. Dels risikerer 
du at brække nakken, og dels 
vil masser af æbler falde til jor-
den, når du leger abekat. Brug 
en trappestige når du skal nå 
de yderligere siddende æbler, 
eller invester i en æbleplukker 
– en lille pose monteret på en-
den af en lang stang. Posen lir-
kes op omkring æblet, som nu 
blidt falder ned i posen og når 
jorden uden at støde sig.

Gråænder 
på menuen
Vi er i gang med jagtsæso-
nen, og i denne tid nedlægges 
blandt andet mange vildænder. 
De ænder, der optræder hyp-
pigst i jagtudbyttestatistikker-
ne, er gråænderne, og to store 
gråænder rækker til en middag 
til 4 personer. Ænderne kan 
tilberedes således:
 Sæt vinger og lår op med 
kødpinde, og brun i en gryde 
ænderne og indmaden i smør. 
Der skal drysses med peber og 
salt. Dæmp varmen og tilsæt 
cirka en deciliter fløde samt 
et par deciliter bouillon. Æn-
derne steges først en halv snes 
minutter på hver af siderne og 
dernæst på ryggen. Mens æn-
derne steger, dryppes bryster-
ne af og til med lidt fløde - i alt 
en halv til en deciliter. 
 Hvor længe, ænderne skal 
stege, afhænger af deres alder 
og størrelse. 
 Ældre ænder skal stege læn-
gere tid end unge. Lækre, unge 
gråænder skal typisk have 
cirka tre kvarter i gryden. De 
færdigstegte ænder tages op og 
holdes varme under folie og et 
håndklæde.
  Skyen smages til med lidt 
ribsgele og jævnes eventuelt. 
Serveres med kogte kartofler 
og salat.
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www.wonder landbeds.com

342 Medley Elevation m. Svanemærket Classic 
latex topmadras180x200 cm ekskl. ben og gavl

 SPAR 45%    NU 21.152,-    

412 Sonate Elevation m. Svanemærket Classic 
latex topmadras180x200 cm ekskl. ben og gavl

  SPAR 45%    NU 26.228,-    

Medley Boks m. Svanemærket Classic latex 
topmadras 180x200 cm ekskl. ben og gavl

  SPAR 45%    NU 14.383,-   

45%
PÅ ET STORT UDVALG AF 

WONDERLAND BEDS SENGE
*Tilbuddet er tidsbegrænset.

Gælder ikke tilbehør.

DU ER UNIK - DET SKAL DIN SENG OGSÅ VÆRE

90 DAGE* 
*mod gebyr

10+5 ÅR* 
*udvidet ved

online registrering

JUSTERBAR
HOFTEZONE

UNIK
SKULDERZONE

VASKBART
TEKSTIL

VENDBAR
MADRAS

OMBYTNING-
SRET

SÆTNINGS-
GARANTI

GARANTI

DESIGN 
DIN SENG MED 
WONDERLAND
CUSTOMIZER

Scan QR-koden og prøv 
vores CUSTOMIZER

D
ESIG

N
BU

REA
U

ET.CO
M

Medley Kontinental m. 
Svanemærket Classic latex topmadras

180x200 cm ekskl. ben og gavl

SPAR 45%   NU 17.768,-

Sonate Kontinental m. 
Svanemærket Classic latex topmadras

180x200 cm ekskl. ben og gavl

SPAR 45%   NU 20.307,-

S
P

A
R

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

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

E-mail: info@danboaeroe.dk | www.danbomoebler.dk
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Kom ud og få nogle hyggelige 
timer i Bolighuset, hvor du 
denne dag kan komme ud og 
få inspiration inden for:
 Tøj og mode
 Cremer
 Biler
 Elcykler
 Smykker
 Strik
 Papirartikler og ikke mindst
 Møbler og boligindretning

Hold søndag i Bolighuset

Klædeskabet
Tlf. 62 52 27 84

Dametøj · Børnetøj

Kirkestræde 16 · 5960 Marstal 
Tlf. 62 52 27 84

Tøm stativerne 
med de fantastiske 

billige priser
Uanset før pris – Nu pr. del kun 50.00

Spar op til 75 %

Ærø Auto-Center udstiller

NYE OG BRUGTE BILER
på P-pladsen foran Bolighuset

Vestergade 48, Ærøskøbing 
www.soestaerk.co 

Følg på Instagram og Facebook 

»Fies Strik«

Albertslykke 10, Søby 
Tlf. 40 29 16 83

Stort udvalg, f. eks:

FILCOLANA · ROWAN, 
HJELHOLT · GEPARD, 
SNÆLDAN · 
FAM. DAVIDSEN... 

Elcykler og kabinescooter

Kurt Filipsen
Tlf. 20 20 83 23 · www.kurtfilipsen.dk

Kom ud og prøv en elcykel 
eller en kabinescooter.

SØNDAG DEN 2. OKTOBER FR A KL. 11.00-15.00

 Roar fisker kommer med friske fisk.
 
  Hvis vejret tillader det, kommer Ærø 

veteranklub, med deres flotte biler.
 
  Er du til loppeting, vil der være 
      mulighed for det, i skolegården på 

Søby skole.

Hvidt spisebord med 
egeben 90 x 160 cm 
incl. 4 stole
Normal pris 4.995,-

SØNDAGS SÆTPRIS

3.495,-
Kontorstol med høj ryg
Normal pris 1.899,-

SØNDAGSTILBUD

999,-

VI BYD ER PÅ K AFFE OG K AGE...

Stressless lænestol  
med skammel
Sort paloma læder, 
og signaturstel 
Normalpris 22.990 ,-

SØNDAGSTILBUD

15.999,-

Hjørnesofa fra 
Hjort Knudsen

Normalpris 15.424,-

Konkurrence
Kom ind og deltag i vores 
søndagskonkurrence, hvor 
du han vinde en lækker have/
lounge stol fra Brafab
til en værdi af 5.199,-

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

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

SØNDAGSTILBUD

8.999,-

ÆRØ AUTO-CENTER

SERVICE PARTNER

Skolevej 12 · Marstal

Tlf. 62 53 13 02
www.aeroeautocenter.dk
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†
Min kære mand, far, svigerfar og farfar

Einer Bøgh Sillemann
er stille sovet ind

*4. maj 1931       † 25. september 2022

Tak for alle de gode minder
Familien

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke 
torsdag den 6. oktober kl. 11.15.

Tak til personalet på Søkilden 
for kærlig omsorg og pleje.

Min kære mand,
vor gode far, svigerfar og farfar

Poul Erik Petersen
er stille sovet ind, 

Marstal den 23. september 2022

»Elsket og savnet« 

På familiens vegne
Pia

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirkegårdskapel
lørdag den 1. oktober kl. 11.30.

†
Niels Kristian 

Johannes Andersen
tidl. Bregninge

er stille sovet ind på MÆC den 21. september 2022

Bisættelsen foregår fra Ærøskøbing Syghuskapel 
onsdag den 28. september kl. 13.00.

†
Vor kære far, svigerfar, morfar og oldefar

Svend Lauritsen
*10. april 1930       † 23. september 2022

er stille sovet ind

På familiens vegne
Birthe og Marianne

Bisættelsen foregår fra Søby Kirke
lørdag den 1. oktober kl. 13.30

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Peders bisættelse.

Tak for de mange smukke blomster og kranse.
En særlig tak til Ærøskøbing Sygehus 

for omsorgsfuld pleje.
På familiens vegne
Elsebeth Pedersen

Albertslykke

Tusind tak
for opmærksomheden ved 
mit 40 års jubilæum.

Kærlig hilsen
Keld Clausen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Forkert brændstof i tanken 
er noget skidt

Det kan blive både dyrt og besværligt, hvis man fylder den 
forkerte type brændstof på bilen. Foto: Ingimage.com

Det er dyrt at tanke bilen i 
Danmark, sådan helt gene-
relt. Men det er rigtig dyrt 
at tanke bilen med det for-
kerte brændstof.
 Og før du tænker »pjat, 

det kunne jeg da aldrig fin-
de på«, så er fakta, at vej-
hjælpsfirmaerne rykker ud 
til flere tusinde fejltank-
ninger hvert år.
 De fleste af os har prø-

vet at komme til at tage 
den forkerte pumpe, fordi 
vi står i vores egne tanker 
og tanker. Er vi heldige, 
bliver vi reddet af studsen 
til bilens tank - enten er 
den forsynet med en spær-
ring, der kun giver adgang 
til en bestemt type brænd-
stof, eller også er hullet så 
snævert, at den brede die-
selpumpe ikke kan komme 
i.
 Hverken dieselmotorer 
eller benzinmotorer kan 
tåle, at der bliver hældt for-
kert brændstof på.
 Skulle man alligevel få 
klokket i det og hældt den 
forkerte væske på bilen, 
så er det vigtigt, at man 
ikke starter bilen! I stedet 
skal man straks ringe til et 
redningskorps og få bilen 
bugseret til tømning. Når 

man at starte bilen, kan det 
forkerte brændstof skade 
motoren, og den skal ren-
ses, hvilket hurtigt koster 
mange tusinde kroner. Når 
man ligefrem at køre med 
det forkerte drivmiddel, 
kan det skade motoren 
permanent. Og så bliver 
det for alvor dyrt.

Glatte veje 
i september
Der er stadig lang tid, til 
vinteren sætter ind. Al-
ligevel skal vi passe på i 
trafikken på en kold mor-
gen hen i september, for 
nattefrosten lurer lige om 
hjørnet, og det KAN give 
glatte veje allerede nu. 
Pas særligt på over og un-
der broer og når vejen går 
gennem en skov-stræk-
ning. Det er nogle af de så-
kaldte udsatte steder, hvor 
frosten har nemmere ved 
at bide sig fast i vejbanen.

Et sikkert 
bordvalg
Laminatbordpladen går 
tilsyneladende aldrig af 
mode i køkkenet, og det 
er der flere gode grunde 
til. Laminatbordpladen er 
både slidstærk og robust, 
og samtidig er den relativt 
billig i indkøb og kræver 
ingen efterbehandling.

Nyttige hvepse
De plager os på terrassen, 

og de er ofte generende, 
men heldigvis svinder de i 
antal i løbet af efteråret. De 
stikkende flyvere gør dog en 
smule gavn, idet hvepsene 
fanger nogle af havens ska-
devoldende insekter.
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Slip 
kreativiteten løs 

i Aktivitetshusets
 inspirerende værksteder

Aktivitetshuset 
Ovenpå inviterer til 
ÅBENT HUS

Søndag d. 2. oktober
 kl. 14-16 

i Aktivitetshusets 
lokaler ovenpå 

Friskolen
Du kan besøge vores 
mange værksteder:

Keramik, Billedværk-
stedet, Strikkeværkste-

det, Traditionen Tro, 
Væveværkstedet

Kl. 14.00
DORTHE REJKJÆR 
fortæller om sin tilgang 

til vævning.
SALLY HAAS 

fortæller om sine 
kreationer i broderi.
Vi hjælper dig gerne i 
gang, hvis du finder en 
aktivitet der er noget 

for dig! 
Du er også velkommen 
til at komme ned idéer 

til nye aktiviteter.
Vi serverer kaffe/the 

og kage.
Alle er velkomne. 

Vi glæder os 
til at se Jer.

Bestyrelsen i Ahop

Klubaften 
for mænd

Vi laver mad og krydrer 
det med løgnehistorier.
For alle medlemmer
(motorbåde, roere, 
passive og sejlere).
Starter første gang:

Mandag d. 10. oktober 
kl. 17.30

Tilmelding mail til: 
jepsenlars@mail.dk eller 
ring til Lars Jepsen på  
telefon 21 21 11 08.

Marstal 
Sejlklub

Hilsen
LARS OG TOMMY

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

KATTENS VEN 
ÆRØ søger:
- frivillige hjælpere

- kasserer
- plejefamilier

- fungerende fælder
- foderværter

Kontakt: 
kattensvenaeroe@

gmail.com
Økonomiske donatio-
ner modtages med tak.

Indbetal til: 
Ærø Dyrlægerne

Reg: 0847
Kontonummer: 

0000006858
Oplys navn og 

Kattens Ven Ærø, 
ved overførsel.

ÆRØ VETERAN
TRAKTOR KLUB

AFHOLDER

PLØJEDAG
ved

Jesper Helstrups 
ejendom Gråsten,
Østermarksvej 20

Lørdag d. 15. oktober 
Kl. 09.00: Morgenkaffe
Tilmelding nødvendig 
senest d. 10. oktober 

på tlf. 40 16 52 47
 eller 40 46 15 67 

Deltagergebyr kr. 100,- 
BESTYRELSEN

LUKKET
Mandag 

den 3. oktober 
grundet status

Dunkærgade 22, Dunkær

Ærø

Maskiner & VVS A/S

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

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

• 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

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

Hold livets vigtige 
arrangementer i 

Restaurant Fru Berg
Kapacitet: Inde: 50 gæster

Ude: 100 gæster 
(varmelamper på begge terrasser)

Menu efter ønske. 
Børn er velkomne.

VI HAR ALTID ÅBENT

www.bergsrestauranter.dk
Tlf. 24 63 56 57

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 30. 
september.

Birgit og Kaare
St. Rise

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 1. oktober:
11.40: U15 drenge - Marstal - Rudkøbing BK
11.40: U12 drenge - Marstal - S.f.B
14.00: U14 drenge - Marstal - Stjernen BK

SØNDAG d. 2. oktober:
11.20: U10 drenge - Marstal - Stævne
13.10: Herre Serie 3 - Marstal/Rise - Thurø BK af 1920

...støt vore aktiviteter

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Kære Hanne!
Stort tillykke med 

40 års jubilæet, håber 
du får en god dag.

Kærlig hilsen
FAMILIEN I RINGE 

OG MARSTAL

40 ÅRS 
JUBILÆUM

Åbent Hus
I anledning af min 
60 års fødselsdag 

holder jeg Åbent Hus
lørdag den 8. oktober 

kl. 13.00
på Ommel Kro

JAN »BØFFEN«
Depot Svendborg

Efterår er plantetid 
i haven

Efterår er den rigtige plantetid for mange typer stauder, 
træer og buske. Foto: Ingimage.com
Efterår er plantetid, og det 
siges, at det der plantes om 
efteråret SKAL gro, mens 
det der plantes på andre 
tidspunkter af året, KAN 
gro.
 Der er naturligvis undta-
gelser fra denne regel. Sted-
segrønne træer og buske 
bør eksempelvis overvejen-
de plantes i august-septem-
ber og ikke senere.
 Men de fleste løvfælden-
de træer og buske uden 
klump har bedst af at blive 
plantet fra løvfald om ef-
teråret til løvspring om for-
året, og for de fleste plan-
ter er efteråret den bedste 
plantetid. For løvfældende 
træer og buske med klump 
kan principielt plantes hele 
året, hvis det er til at kom-
me i jorden, men planter 
man på tidspunkter, hvor 
det er småt med væde, kræ-
ver det, at man er meget på-
passelig med at få vandet.

 Efterår er også en god 
plantetid for roser - bedst 
fra midten af oktober til 
frosten sætter ind - og stau-
der i potter kan plantes det 
meste af året. Vil du have 
fuld blomstervaluta for 
pengene, bør forårsblom-
strende stauder plantes om 
efteråret.
 Det er nemt at plante. 
Hvis jorden er trykket sam-
men, må den løsnes med 
en spade, og hvis jorden på 
plantestedet ikke er alt for 
indbydende, kan man fylde 

plantehullet op med en god 
muld, der kan være iblan-
det kompost. Træd jorden 
fast om plantens rødder 
(ved små planter nøjes du 
med at bruge hænderne). 
Hos klumpplanter skal jor-
den ikke trykkes så fast, at 
klumpen trykkes, for klum-
pen skal sikre, at rødderne 
er intakte efter plantningen.
 Der er normalt godt med 
vand i jorden her i efter-
året. Men tjek altid, at vok-
sestedet er fugtigt, og kni-
ber det med nedbør, skal 
der vandes.

Nattefrost og 
sommerblomster
Den første nattefrost kom-
mer normalt i begyndelsen 
af oktober, men det kan 
allerede være i september, 
og så forgår mange som-
merblomster lynhurtigt. Er 
der udsigt til nattefrost i en 
ellers solrig periode, kan 
du dække blomsterne lidt 
til om natten. Det er jo ær-
gerligt at se blomster bliver 
svitset efter blot en enkelt 
nats frost, hvis vejret el-
lers er smukt i ugerne efter 
frosten.
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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

 

 

Kirketjenere
To stillinger som kirketjener ved Ærø Sogns 
kirker er ledige fra 1. november 2022.
Stillingerne er på 15-17 timer pr. uge.
Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:
 • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
 • Rengøring af kirker og sognehuse.
Vi forventer, at du:
 • Er venlig og imødekommende.
 • Er selvstændig og fleksibel.
 • Er samarbejdsorienteret.
 • Har praktisk håndelag.
Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd,
Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.
De primære opgaver vil ligge i Ærøskøbing, 
Tranderup, Rise og Søby kirker, men der er 
pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kir-
ker under Ærø Menighedsråd, herunder ved 
vikardækning. 
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverens-
komsten mellem Finansministeriet og Of-
fentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) 
og Organisationsaftalen for kirkefunktionæ-
rer med kerneopgaver som kirketjener eller 
graver indgået mellem Kirkeministeriet og 
Danmarks Kirketjenerforening og det tilhø-
rende protokollat for kirketjenere. Aftalerne 
kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 
Nuværende tjenestemandsansatte kirketje-
nere har ret til at bevare deres tjenestemands-
status ved ansættelse med direkte overgang. 
Der skal i så fald ske en klassificering af stil-
lingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 
ugers uddannelse for kirketjenere gennemfø-
res indenfor 2 år efter ansættelsens start. 
Årslønnen aftales indenfor intervallet 
272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). 
Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner). 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. 
Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. 
(nutidskroner). 
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 
298.144,25 kr. ved ansættelse på 37 timer (nu-
tidskroner). Aftale om indplacering i lønin-
tervallet indgås mellem menighedsrådet og 
Danmarks Kirketjenerforening. 
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overens-
stemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til Hanne Andersen på te-
lefonnummer 29 69 28 64/mail 7714@sogn.dk 
Ansøgningen med relevante bilag sendes på 
mail til 7714fortrolig@sogn.dk. 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i 
hænde senest den 17. oktober 2022. 
Ansættelsessamtaler 
forventes at finde
sted uge 42/43. 
Menighedsrådet kan oplyse,
at der vil blive 
indhentet referencer.

ALSANG PÅ ÆRØHUS 
starter

Lørdag den 8. oktober kl. 10.30
Kom til brunch og højskolesang 

- tag naboen med.
Tilmelding til Lillian tlf. 30 27 18 14 
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Fra Ishavet til Ukraine 
- en rapport fra Ruslands 
grænseland

Ingen af os havde vel troet, 
at vi i vores tid skulle opleve 
krig i Europa, og spørgsmå-
let er, hvordan det er kom-
met så vidt? Og hvad er det 
dybest set, der – som et mo-
derne jerntæppe – har søn-
derrevet og delt vores 
kontinent, så øst og vest dår-
ligt kan forstå og tale med 
hinanden længere? Det vil 
de 2 foredragsholdere bi-
drage med deres forståelse 
af.
 Journalisterne og Øst-
europa-kendere Anne Hau-
bek og Thomas Ubbesen har 
her i 2022 været på en episk 
rejse tæt op ad den russiske 
grænse fra Ishavet i nord til 
Sortehavet og Ukraines ry-
gende slagmarker i syd. Un-
dervejs har de mødt og talt 
med snesevis af de hverdags-
mennesker - russere, finner, 
baltere, polakker, ukrainere, 
moldovere og mange andre 

– som dagligt er tvunget til 
at leve med fjenden, løgnen 
og ondskaben som nærmeste 
nabo. Historien om hele den 
lange og dramatiske rejse er 
beskrevet i en bog, som ud-
kommer på Gyldendal her i 
efteråret 2022. Mød de to 
journalister til et levende 
foredrag, der går helt tæt på 
bevægende menneskeskæb-
ner langs det nye jerntæppe, 
det 21.århundredes østfront. 
 Foredraget arrangeres i 
samarbejde med Ærø Efter-
skole og holdes på:
Ærø Efterskole, Tranderup-
gade 61, Tranderup. torsdag 
den 29. sept. kl. 19.
 Tilmelding er ikke nød-
vendig, man betaler kr. 80 
ved indgangen for foredrag 
og kaffe. Studerende har 
gratis adgang. 
 Høreforeningen er som 
sædvanlig så venlige at sørge 
for, at der er teleslynge.

Aktivitetshuset Ovenpaa 
holder Åbent Hus
Aktivitetshuset Ovenpaa i 
Ærøskøbing åbnede i år 
2009 med det formål, at 
skabe et sted, hvor ærøbo-
erne kan mødes om kreative 
og kulturelle aktiviteter. 
 Dette er lykkedes. Efter 
13 år er Aktivitetshuset ble-
vet til et sted, hvor medlem-
mer i alle aldre fordyber sig 
i kreative processer i samvær 
med andre eller alene. 
 Der er etableret faste ak-
tiviteter såsom strikkecaféer 
og læseklubber, og der er ak-
tiviteter som foregår, når 
den enkelte har tid og lyst. I 
Aktivitetshuset er der akti-
viteter for enhver smag. Der 
er mulighed for at lege med 
keramik, sy, male, udklæd-
ning. Det er blot at lade fan-
tasien blomstre.

Kom og besøg os!
 Søndag den 2. oktober kl. 
14-16, inviteres du  til Åbent 
Hus.
 To af vores lokale kunst-
nere fortæller om deres 
håndværk. 
 Dorthe Rejkjær kommer 
og fortæller om sin tilgang til 
vævning, efterfulgt af Sally 
Haas, som vil fortælle om 
sine kreationer indenfor 

broderi.  Efter oplæggene vil 
der være åbne værksteder, 
hvor man kan få en tår kaffe 
og besøge vores værksteder. 
 Som medlem betaler man 
et kontingent og kan heref-
ter gøre brug af alle værkste-
derne.
 I Keramikværkstedet har 
vi både drejeskiver og ovn.
 På Billedværkstedet er 
der plads og ro til store og 
små penselstrøg.
 Nørklerummet er anven-
deligt til lidt af hvert, lige nu 
strikkes der f.eks. flere 
gange om ugen. 
 Har man lyst til at starte 
en læsegruppe er lokalet 
også velegnet. 
 Traditionen Tro har næ-
sten alt til udklædning og 
udlåner gerne.
 Kom på besøg og se om 
der er noget for dig, bring 
også gerne din idé til en ak-
tivitet. 
 Det hele foregår Vester-
gade 52A(ovenpå Friskolen) 
i Ærøskøbing
 Find os på www.ahop.dk 
og facebook Aktivitetshuset 
OvenPå.

Se annonce andet sted i avi-
sen.
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MANDAGS-SPIL
Mandag d. 3. okt. kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  MEDISTER
15 x GAVEKORT
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 4.100,-    

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. 4. oktober

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.

15xOKSESPIDSBRYST

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

GENERALFORSAMLING
Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.

Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 
på Hotel Ærøhus

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3.  Det reviderede årsregnskab fremlægges 

til godkendelse.
4.  Budget for indeværende driftsår 

fremlægges.
5.  Indkomne forslag fra andelshavere/ 

varmeaftagere.
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Jørgen Otto Jørgensen 
  Ole Kjær Hansen
7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
  På valg er: Deloitte
9. Eventuelt.

Regnskab kan afhentes 8 dage før generalforsam
lingen på kontoret, Lerbækken 23.
Af hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig. 
Tilmeldingen bedes foretaget senest onsdag den 5. 
oktober på mail: mail@aeroevarme.dk eller på tele
fon nr. 62 52 29 09

P. b. v.:

JESS HEINEMANN

Ærøskøbing Fjernvarme
– en lun partner!
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag,

 lørdag, søndag, tirsdag og 
onsdag kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

92 min.
TILLADT over 7 år

Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

104 min.
TILLADT for alle

NÆSTE UGE:
Den 6., 7., 8., 9. 

11.  og 12.  oktober  
kl. 19.30 samt 

søndag den 9. oktober
kl. 15.00:

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

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
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Bregninge Lokalråd og Bregninge Sognegaard
afholder

RECEPTION OG ÅBENT HUS
Onsdag d. 5. oktober kl. 15.00-17.00

i Bregninge Sognegaard 
I anledning af færdiggørelsen af Bregninge Sog-
negårds køkken inviteres alle interesserede til at 
komme og se vores ny-renoverede køkken. Der er 
ligeledes fremvisning af vores fantastiske klaver, 
sangbøger og vores motionsudstyr.
Lokalrådet og Sognegården er vært ved kaffe og 
kage, lidt sødt og lidt at drikke.
Der skal lyde en særlig tak til Nordeafonden, Søby 
Værftsfonden, Rise Sparekasse samt alle bidrags-
ydere/medlemmer.
Vi glæder os til at vise jer resultatet.

Med venlig hilsen
Bregninge Lokalråd og Bregninge Sognegård

Gudstjenester søndag den 2. oktober
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 

v/Brian Dan Christensen
Marstal Kirke kl. 10.00, høstgudstjeneste 

v/Rikke Dupont
Søby Kirke kl. 16.00, høstgudstjeneste 

v/Brian Dan Christensen
Ommel Kirke kl. 19.00, høstgudstjeneste 

v/Rikke Dupont

Fyraftensmøde i Ærøskøbing Sognehus
 tirsdag d. 4. okt. kl. 16-17

 med overskriften
Folkekirken og ny spiritualitet.

Koncert i Søby Kirke 
torsdag den 6. oktober kl. 19.30

»Når piben får en anden lyd« 
Jazz, rock og viser

v/ Paul Nedergaard på orglet

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

ÆRØ JAZZFESTIVAL
indkalder til

ORD. GENERALFORSAMLING
MANDAG d. 24. oktober kl. 19.00 
i Bio Andelen, Søndergade 28A, 

Ærøskøbing

For at deltage, skal man være medlem af forenin-
gen Ærø Jazzfestival og have betalt kontingent for 
indeværende år.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1: Valg af dirigent
 2: Bestyrelsens beretning
 3:  Fremlæggelse og godkendelse af revideret 

regnskab.
 4:  Fremlæggelse af budget for det kommende 

regnskabsår.
 5:  Fastlæggelse af årskontingent for det kom-

mende år.
 6: Behandling af indkomne forslag.
 7: Valg af:
  a: Bestyrelse
  b: Suppleanter
  c: Revisor
 8: Eventuelt.
Forslag til den ordinære generalforsamling, skal 
fremsendes til formanden senest 8 dage før, til 
mail: mogens.kingo@outlook.dk

Vi håber på stort fremmøde – vel mødt!
Mogens Kingo – formand

Øens litteraturservice og 
Ærø Folkebibliotek præsenterer:

Christoffer Thunbo 
Pedersen

i samtale med Julie Gufler

Torsdag den 6. oktober kl. 18.45
på Ærøskøbing Bibliotek
Gratis billetter hentes via arrebib.dk

 eller på bibliotekerne.

Vi ses på biblioteket

Arrangementet er støttet af:
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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.


