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Ærø Ugeavis - Onsdag den 26. oktober - Nr. 43 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DELIKATESSEN

Glaseret skinke
med flødebagte 
kartofler og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 2/11 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 redningskrans på Ærø
Erhverv
• Kontrakter og forhandling
• Selskabsret
• Generalforsamlinger
• Køb/leje af erhvervsejendom
• Tvister

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 

÷50%
SÆSON SLUTSALG

Vi fylder røgeovnen og sælger alt til halv pris

Fredag den 28. og
Lørdag den 29. oktober

kl. 11.00-16.00
Nyrøgede sildefilet, makrelfilet, hele makreller, røget ål

forel uden ben, varmrøget laks, hellefisk, escolar,
koldrøget laks, røgede rejer, røgede muslinger

 og fiskefrikadeller.
Alle menuer sælges begge dage til ½ pris så længe lager haves.

Der er fadøl, vand og fynsk æblemost på hanerne,
 Is, kaffe og chokolade – alt til ½ pris.

Se det hele på… ærørøgeri.dk 

- 50% - 3-spaltet - 21-10-2022 7:46
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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:
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Administrativ medarbejde 
– Barselsvikariat 
Park og Vej søger en frisk og energisk medarbejder 
til et barselsvikariat. 

Har du lyst til at indgå i en arbejdsdag som byder 
på mange spændende og afvekslende opgaver og 
kan du have mange bolde i luften så glæder vi os 
til at høre fra dig. 

Stillingen er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse 
1. december 2022 eller snarest derefter. 
Ansøgningsfrist:  Mandag den 31. oktober 2022.

PARK OG VEJ 

Socialrådgiver/
socialformidler søges 
til Børn og ungeafdelingen 
Børn og Ungeafdelingen søger en fuldtids social-
rådgiver/socialformidler, der indgår i team med de 
tre socialrådgivere. De udgør sammen med en 
familiekonsulent, en SSP-medarbejder og en 
sekretær, Børn og ungeafdelingens børneteam. 

Ansættelse pr. 1. januar 2023 eller tidligst muligt 
derefter.

Ansøgningsfrist: Fredag den 11. november 2022.

BØRN OG UNGEAFDELINGEN

Plejecentret 
De gamles hjem i Rise Ærø 
Søger 4 social- og sundhedsassistenter eller soci-
al- og sundhedshjælpere til fast aftenvagt. Stillin-
gen er på 28 timer pr. uge med tiltrædelse 1. 
februar 2023. 

Der arbejdes hver anden weekend. 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 13. december 2022 

Ansættelsessamtaler afholdes d. 14. december 
2022. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Læs de fulde stillingsopslag og søg stillingerne via 
www.aeroekommune.dk under »Job i kommunen«.

H.C. Christensen 
og hustrus mindelegat
Legatet kan søges af trængende beboere i Marstal.
Begrundet ansøgning, bilagt dokumentation for 
økonomiske forhold samt årsopgørelse og oplys-
ning om adresse og cpr. nr. sendes til Lone Flüg-
ge, Kulturafdelingen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing 
eller på mail: lfl@aeroekommune.dk.

Bemærk, at legater er skattepligtige, og at de ind-
berettes som B-indkomst. 
Ansøgningsfristen er 1. november 2022. 

KULTURAFDELINGEN

Valg til Folketingsvalg 
tirsdag, den 1. november 2022
Valgkort
Du vil modtage dit valgkort til Folketingsvalget 
med posten senest torsdag den 27. oktober 2022.

Valgkortet indeholder oplysninger om navn og 
adresse, nummer på valglisten, afstemningsste-
dets beliggenhed samt om dato og tid for afstem-
ningen.

Hvis du ikke senest torsdag den 27. oktober 
2022 har modtaget dit valgkort, men mener, at du 
er berettiget til at afgive stemme, eller hvis dit valg-
kort er fejlagtigt udfyldt, bedes du kontakte Bor-
gerservice på telefon 63 52 50 00 eller møde per-
sonligt op i Borgerservice på Ærø Rådhus.

Hvis du medbringer dit valgkort, når du skal stem-
me til folketingsvalget den 1. november 2022, går 
det hurtigere. Glemmer du dit valgkort hjemme, 
eller har mistet det, kan du godt stemme alligevel, 
hvis du medbringer legitimation som pas, kørekort 
eller sundhedskort.  
Brevstemmeafgivning:
Der kan brevstemmes til Folketingsvalget:

fra tirsdag den 11. oktober til og med fredag den 
28. oktober 2022. 

Ret til at stemme har enhver, der på valgdagen
 • har dansk indfødsret (statsborgerskab),
 • er fyldt 18 år,
 • har fast bopæl i riget og
 • ikke er umyndig. 

Du kan brevstemme i alle Borgerservice-centre i 
Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. 
Husk, at du skal medbringe gyldig legitimation, f.
eks. pas, kørekort, sundhedskort eller valgkort.  

I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerser-
vice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek inden 
for den almindelige åbningstid. Bemærk at Ærø 
Rådhus har lukket på onsdage.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmer: 
 • Fredag den 28. oktober 
 o kl. 09.00 – 14.00 på Marstal Bibliotek og
 o kl. 09.00 – 16.00 på Ærø Rådhus

Stemmerummene på de to brevafstemningssteder 
er udstyret med handicapvenligt LED-lys og lup. 
På Ærø Rådhus er der også handicapvenligt 
hæve-sænkebord og forstørrelsesapparat med 
skærm af typen CCTV.  

SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen 
Svømmehallen holder åbent hver lørdag fra kl. 
10.00 til kl. 14.00.

Se mere på www.aeroekommune.dk 

Vinterstrøm i Ærøskøbing og 
Marstal Havn 
fra 1. november 2022
Der bliver lukket for alle strømstik på broerne man-
dag den 1. november. 

Hvis du ønsker strøm henover vinteren, så giv 
besked:
•  Ærøskøbing Havn - Kjeld Andersen telefon num-

mer 30 59 51 98 eller mail kna@aeroekommune.dk 
•  Marstal Havn – Søren Filipsen tlf. 23 35 09 93 

eller mail shf@aeroekommune.dk 

Leje af strømstik kr.107,- betales ved tilslutning. 
Forbrug opkræves pt. med vedtaget pris kr. 3,- pr. 
kWh grundet fastprisaftale. 

Det må dog forventes, at taksten fremadrettet 
løbende tilpasses udviklingen i markedsprisen.

HAVNEFOGEDEN

Ærø Dyrlægerne inviterer til fyraftensmøde:

SMITTEFOREBYGGELSE 
I HESTEHOLD

med oplæg af veterinærsygeplejerske Hege Drangsholt

Onsdag den 9. november 
kl. 17.30 på Ærøhus

Mødet vil vare ca 1½ time.
Ærø Dyrlægerne vil være vært ved en lille anretning, 
hvorfor tilmelding vil være nødvendig hos Anne Lise 
på tlf. 62 58 13 46 mellem kl. 13.00-16.00. 

Vi glæder os til et udbytterigt møde.
Med venlig hilsen

Stephanie og Georg
Ærø Dyrlægerne

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

Gudstjenester
Søndag den 30. oktober

20. søndag efter Trinitatis 
fra anden række

Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
Marstal Kirke kl. 16.00
 Kvist
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Kvist
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 27. oktober
 Inas Gæstehus, 
 Vestergade 9, Marstal 
 kl. 19.00:
 Ærø Harmonikafestival
Fredag d. 28. oktober
  Græsvænge Gl. skole 

(klublokalet) kl. 19.30:
 Marstal Jagtforening

Sogne-
eftermiddag
Torsdag den 3. november kl. 
14.30 er der sogneeftermid-
dag i Tranderup.
 »Fortællingens forvand-
lende kraft« er overskriften 
når Ole Finnerup, er dagens 
gæstetaler. Det lyder spæn-
dende, så kom og oplev, hvad 
der sker undervejs, når han 
fortæller. 
 Helt som vanligt er der 
kaffe/te med brød undervejs, 
og plads til hyggeligt samvær. 
Vi håber på et stort frem-
møde. 

Hans Berntsen 
i Kulturladen
Nu er der en enestående lej-
lighed til at møde Hans 
Berntsen på Ærø. 
 Hans besøgte øen for om-
kring 30 år siden, og flere op-
levede dengang at blive 
helbredt. Det foregår i Kul-
turladen, St. Rise Landevej 

20, lørdag d. 5. november kl. 
14.00. Alle er velkommen. 
Da bussen ikke kører på den 
strækning opfordres I til at 
være opmærksom på, om der 
er nogen i jeres nærhed, der 
har brug for kørelejlighed.
 Der er gratis adgang, men 
det bliver muligt på dagen at 
give et bidrag til dækning af 
udgifterne.
Vel mødt !
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Skal maden være varm eller kold?
Er I få eller mange?

- Kokken på Veloen klarer det hele!
HUSK! Det er mig med hjemmelavet Tapas.

LAILA ERIKSEN
Tlf. 40 45 32 45 • la.b.47@compaqnet.dk

Skruen går som 
smurt
Blandt de mange geniale 
gør-det-selv-fiduser er den-
ne rar at kende: Hvis du 
skal skrue en stor skrue i 
en genstridig væg eller lig-
nende, går arbejdet meget 
nemmere - ja bogstaveligt 
talt som smurt - hvis skruen 
først fedtes ind i håndsæbe.
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STEM PÅ
LOKALE
KRÆFTER
DER
ARBEJDER

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

Nye åbningstider!

Creutz Boghandel
Bøger

Spil

Legetøj

Kontorartikler

Lotto
Creutz Hjørne

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing
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Enheduana på
Ærøskøbing Bibliotek

Øens Litteraturservice og Ærø 
Folkebibliotek præsenterer 
årets sidste forfattermøde med 
intet mindre end verdens før-
ste forfatter, Enheduana - ved 
oversætter Sophus Helle.
  For over 4.300 år siden var 
Enheduana højestepræstinde 
og kongedatter i det område, 
vi i dag kalder Irak, hvor hun 
skrev hymner til Inana, den su-
meriske gudinde for krig, kær-
lighed og paradokser. Sophus 
Helle vil læse op og give os et 
indblik i Enheduana og sit 
oversætterarbejde i samtale 
med Julie Gufler.
 Sophus Helle (f.1993) er 
oversætter og kulturhistoriker, 
specialiseret inden for oldti-
dens verdenslitteratur med 
særlig fokus på de babylonske 
eposser. 
 Han har oversat eposset Gil-
gamesh og den sumeriske for-
fatter Enheduanas digte til 
både dansk og engelsk, derud-
over er han postdoc-stude-
rende ved Freie Universität 
Berlin og skriver for Weeken-

davisen og Politiken Historie.
 Enheduana er den første 
navngivne forfatter, vi kender 
til. Som højestepræstinde i Ur 
i det 23. århundrede f.Kr., her-
skede Enheduana fra sit tem-
pel over det åndelige og 
politiske liv i byen, indtil hun 
en dag blev overfaldet af oprø-
reren Lugal-ane og smidt ud af 
byen. Ydmyget og i eksil be-
gyndte hun at forfatte sit værk, 
som en sang, et råb eller et 
langdigt om hjælp til gudinden 
Inana.
 Enheduanas digte behand-
ler emner, der stadig er lige så 
relevante i dag, som de var da 
de blev skrevet for fire årtusin-
der siden: eksil, krig, køn og 
naturens voldsomme kræfter.
 Det foregår torsdag den 3. 
november kl. 18.45 på Ærøs-
købing Bibliotek.
 Gratis billetter hentes via 
www.arrebib.dk, i appen »bib-
lioteket« eller på bibliote-
kerne.
 Arrangementet er støttet af 
Statens Kunstfond.

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.

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

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 
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Kendte klimaforkæmpere 
gæster Ærø til stor 
Temadag

Lørdag d. 29. oktober 2022 
kl. 10-15 bliver der gang i 
den på Ærø Efterskole. Tag 
hele familien med – det er 
gratis. Der sættes fokus på, 
hvad vi som familier og en-
keltpersoner kan gøre for 
klimaet. Der bliver noget for 
enhver smag: oplysende 
oplæg, repair-café, klima-
stande af efterskoleeleverne, 
og til slut en paneldebat med 
oplægsholdere og lokalpoli-
tikere. 
 Af kendte klimaforkæm-

pere kommer Jørgen Steen 
Nielsen (billedet), som i år 
er kommet med en ny bog: 
Vejen hjem til jorden. Jør-
gen Steen Nielsen er biolog, 
grøn aktivist, tidligere chef-
redaktør og mangeårig mil-
jøjournalist på Dagbladet 
Information. Han har vun-
det priser og er forfatter til 
flere bøger om klima. Et 
andet fyrtårn, er Trine Hah-
nemann, som er kendt for 
sin kamp for bæredygtig 
mad og har skrevet 10 koge-

bøger på dansk og 6 på en-
gelsk. 
 Bl.a. The Scandinavian 
Cookbook (2008) og Scandi-
navian Comfort (2016). Hun 
optræder jævnligt i magasi-
ner, aviser og shows i USA 
og England. Trine Hahne-
mann vil tage os med ind i 
hendes verden af enorm 
viden og erfaring – og lære 
os, hvordan den grønne mad 
bliver en større del af vores 
hverdag også helt praktisk. 
Michelle Pedersen, som er 
kandidat fra Kolding De-
signskole i »Design for Pla-
net«, gør os klogere på, 
hvordan vi som forbrugere 
kan købe og forbruge vores 
beklædning og tekstiler 
mere bæredygtigt. I hendes 
oplæg, Recycling og bære-
dygtige tekstiler, vil hun 
også gisne om fremtidens 
mulige løsninger for at skabe 
sunde og miljøvenlige for-
brugsvaner. Fra vores egen 
bane på Ærø vil energirådgi-
ver Rune Schmidt bidrage 
med et oplæg om Elbilens 
CO2 aftryk sammenlignet 
med den gamle bils. Oplæg-
get tager afsæt i ressource-
forbrug og klimaaftryk for 
den private transport, med 
fokus på elbiler. 
 Rune Schmidt er ejer af 
Bakholm Energi. Han er 
kandidat fra Roskilde Uni-
versitetscenter (RUC) og 
har i mange år dedikeret be-
skæftiget sig med klima, bl.a. 
på Ærø. 
 Efterskoleeleverne vil 
inden temadagen dykke ned 
i viden om klima og bære-

dygtig energiformer. På 
dagen vil de gennem ekspe-
rimenter, posters mm. vide-
regive deres viden til vi 
andre. F.eks. kan du bygge 
din egen mini-elbil.  
 Ærø-eksperimentet sør-
ger for, at der på dagen også 
er en repair-café, så husk at 
tage reparationsemner med. 
Dagen afsluttes med en pa-
neldebat kl. 14-14.45 med 
deltagelse af både oplægs-
holdere og to af vore egne 
lokalpolitikere: Peter Han-
sted og Knud Borck. Bære-
dygtig frokost kan købes.
 Temadagen er finansieret 
af en pulje i Folkeuniversite-
tet, støttet af Novo Nordisk 
fonden i anledning af scien-
ce-året. Program er hængt 
op forskellige steder på øen, 
er annonceret i Ugeavisen 
sidste uge og kan også findes 
på facebook. 
 Ellers kontakt Folkeuni-
versitetets forkvinde: Gitte 
Duus tlf. 53 70 83 20.

Kend dine 
stophaner
Det kan ske, at et vandrør 
springer, eller der af andre 
årsager pludseligt bliver 
meget vådt i boligen, eller 
du af en eller anden grund 
har behov for at lukke for 
vandet. 
 Derfor er det en god ide, 
altid at være helt på det 
rene med, hvor hjemmets 
stophaner er placeret. Det 
gælder også stophaner 
udenfor huset.

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 �

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

LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

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

Måske I skulle overveje at male loftet

Maling af loftet kan give rummet et helt andet udtryk. Foto: Ingimage.com

Vi ved godt, at det kan 
forandre et rum fuldstæn-
digt at male eller tapetse-
re det – eller bare én væg 
i rummet. Men vi har som 
regel sprunget noget over. 
For det er også en mulig-
hed at kigge op – og male 
eller sætte tapet på loftet. 
Statement ceilings hedder 

fænomenet, eller på dansk 
»markante lofter«. 
 Og det er altså noget, 
der virker og har effekt. 
Wow-effekt synes mange, 
nej tak siger nogle. Men 
det kan gøre en helt enorm 
forskel på et rum at gå fra 
hvidt loft til gråt, blåt eller 
måske rosa. Nogle vælger 

kun loftet, mens andre væl-
ger en del af loftet (som et 
bredt bånd), loft og døre 
i samme farve eller loft, 
døre og vægge i samme 
farve. Det er en smagssag. 
 Nogle vil måske sige, at 
det vil føles som om, lof-
tet falder ned i hovedet på 
en, hvis man maler det i en 

mørk farve, men i nogle 
rum vil hulefornemmelsen 
være et plus. Hvis du har 
lavt til loftet, betyder det 
derfor ikke, at du ikke kan 
male det, men at du skal 
overveje hvilke rum, du 
maler eller tapetserer.
 På badeværelset, som 
de fleste nok trods alt ikke 

har fået lavet til wellness-
afdelinger med super god 
plads, kan et malet loft give 
personlighed og varme, 
hvilket ikke nødvendigvis 
er badeværelsets styrke, 
eftersom der typisk ikke 
er mange hyggelige møb-
ler derude. Soveværelset 
er også et oplagt sted at 
eksperimentere med farve 
på loftet, og her må farven 
gerne være mørk og hulet. 
Entreen er som regel lille, 
men det gør bare effekten 
af maling eller et smukt ta-
pet på loftet endnu større, 
og nogle af vi-maler-vo-
res-loft-fansene går endda 
endnu længere og nøjes 
ikke med maling eller ta-
pet over hovedet, de sætter 
også spejle eller klinker op 
på loftet eller maler i et fint 
og vildt mønster. 
 Men selvom du er vovet 
og med på beatet, bør du 
lige lægge malerrullen og 
tænke dig om, for malede 
lofter er også lofter, man 
hurtigere bliver træt af end 
neutrale hvide. Derfor bør 
man overveje det en ekstra 
gang, inden man maler sin 
stue og sit køkken, hvor 
man opholder sig rigtig 
meget. Medmindre selvføl-
gelig du er helt vild med at 
tapetsere og male - om.

En ekstra nøgle
Hvis I ikke allerede har op-
levet det flere gange, kom-
mer du næsten med garanti 
til det: Nemlig at låse dig 
ude fra din bolig. Enten 

fordi låsen smækker i for 
øjnene af dig, eller fordi du 
glemmer eller taber nøg-
len. Løsningen er naturlig-
vis at have en ekstra nøgle 
gemt et eller andet sted. 
Gem den aldrig ophængt 
på et søm under tagudhæn-
get, under måtten eller i en 
snor i postkassen. Det gør 
alle de andre, og det ved 
indbrudstyven. Opbevar i 
stedet en ekstranøgle hos 
naboen og tilbyd dem, at 
de kan opbevare en nøgle 
hos jer.

Udvendige 
cykelgear
Det udvendige gear på 
cyklen med mange tand-
hjul kan give store pro-
blemer, når det bliver vådt 
og beskidt på vejene. Det 
udvendige gear er nemlig 
ubeskyttet, og det giver 
basis for masser af knas i 
tandhjul og kæde i den kol-
de og våde tid. En vej ud 
af problemet kan være at 
investere i en ekstra cykel 
til vinterbrug, hvor kæden 
er lukket inde og dermed 
er beskyttet mod fugt og 
snavs, og hvor gearet er 
samlet til en kompakt og 
stort set vedligeholdelses-
fri enhed i baghjulets nav.
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Det Konservative Folkeparti

MERCADO
Mai

DIN SIKRE  
FYNSKE  
STEMME

JEG KÆMPER FOR:

• Vores ældre skal have en god og tryg alderdom

• Hjælp og omsorg, når du bliver syg

• Bedre faglighed og mere trivsel for børnene  
i skolen

• Mere valgfrihed for dig og din familie

• Færre skatter og afgifter, så du kan beholde 
lidt mere til dig selv i denne dyre tid

 FÅ JOB SOM OMDELER 
… ET SKRIDT PÅ VEJEN

LIGE NU SØGER VI OMDELERE
Omdelerjobbet er et rigtig godt skridt på vejen til at lære arbejdslivet 
at kende. Samtidig giver det mulighed for at tjene ekstra penge.

Lige nu har vi ledige ruter i nærheden af, hvor du bor. 
Vi har omdeling onsdag og torsdag.

BLIVOMDELER.NU ELLER RING PÅ 70 10 40 00

Tjek ind på blivomdeler.nu 
og læs mere – her kan du også 

søge jobbet som omdeler.

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!  

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

Simple regler for 
borddækning
Hvilken gaffel er til hvil-
ken ret? Og er rødvinsglas-
set nu det i midten? Det 
kan være svært at gebærde 
sig rigtigt i de kredse, hvor 
flere glas og meget bestik 
hører sig til. Her er nogle 
retningslinjer:
 Rødvinsglasset stilles 
gerne midt for kuverten. 
Glas, der skal anvendes før 
rødvinsglasset, til højre for 
dette, mens glas til dessert-
vin anbringes til venstre 
for rødvinsglasset.
 Det yderste hold bestik 
bruges til den først ret, 
og hvis første ret er sup-
pe, placeres suppeskeen 
yderst til højre. Eventuelt 
dessertbestik placeres oven 
for tallerkenen. Skeen lig-
ger naturligt for højre hånd 
og gaflen for venstre.
 Serveres kuvertbrød eller 
andet tilbehør hører der sig 
en lille tallerken til, og oven 
for denne kan man anbrin-
ge en lille smørekniv.
 Servietten anbringes på 
den lille sidetallerken eller 
på den store tallerken.

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

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

ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2022 ÆRØ UGEAVIS  7



8  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2022

Henrik vil have
indflydelse på udviklingen.

Hvad med dig?

Stil op til Norlys-valget
norlys.dk/valg

Valgområde 1 - Sønderborg

Postnummer By

5960 Marstal

5965 Birkholm

5970 Ærøskøbing

5985 Søby Ærø

6300 Gråsten

6310 Broager

6320 Egernsund

6330 Padborg

6340 Kruså

6400 Sønderborg

6430 Nordborg

6440 Augustenborg

6470 Sydals

I dette valgområde skal vælges 
47 repræsentantskabsmedlemmer

Som andelshaver i Norlys a.m.b.a. er du en del af et 
fællesskab på knap 800.000 andelshavere bredt fordelt 
indenfor vores forsyningsområde.

Ved at stille op til Norlys repræsentantskabsvalg kan du 
blive en af de ca. 720 repræsentantskabsmedlemmer, 
der varetager andelshavernes interesser og sætter mål 
og retning for udviklingen af Danmarks’ største energi- 
og telekoncern.

Sådan stiller du op
Vil du være en del af repræsentantskabet kan du stille 
op fra mandag den 10. oktober kl. 12. Du melder dit 
kandidatur på norlys.dk/valg.

Vi ønsker et mangfoldigt repræsentantskab, der afspej-
ler alle forbrugere i forsyningsområdet. Vi glæder os til 
at modtage dit kandidatur. Sidste frist for opstilling er 
mandag den 7. november kl. 12.

Sådan foregår afstemningen
Afstemningen til valget foregår elektronisk via norlys.dk/
valg fra den 9. januar 2023 kl. 12 til den 30. januar 2023 
kl. 12.
For at kunne stemme til valget skal du være andelshaver 
i Norlys a.m.b.a. og råde over en eller flere elforbrugs-
målere tilsluttet Norlys’ netselskab, N1. Hver elforbrugs-
måler svarer til én stemme.

Se valgregulativet og læs mere om Norlys-valget på 
norlys.dk/valg.

Læs mere på 
norlys.dk/valg

Læs mere og stil op på 
norlys.dk/valg

Stil op til repræsentantskabet
i Norlys a.m.b.a. 2022/23

Vil du også være med til at sætte den grønne dagsorden? 
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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



ÆRØ FREMTIDSSIKRES
                         Fokus på udvikling

Færgetaksterne sænkes
Landevejsprincippet sikres hele året

Sommerlystprojektet i Marstal skal have tilladelse

Havneprojekt i Søby gennemføres
Sikre arbejdspladser og vækst på Ærø

Turismen og Søbygaardprojektet skal styrkes

Navigationsskolen styrkes. Flere praktikpladser

Sundhed og ældrepleje skal være i orden

Værne om drikkevand, natur, miljø og klima

Tilstrækkelig politidækning. Godt redningsberedskab

Ærø fortsat selvstændig kommune
Udviklingsaftale med økonomi fra staten

V

ERLING BONNESEN 
se mere på www.erlingbonnesen.dk 

eller facebook Erling Bonnesen

på Fyn & Øerne

V
V
V
V
V 
V 
V 
V 

Sæt dit X på 
Stem personligt 

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

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Malertips til gør-
det-selv-maleren
Her hen på efteråret har du 
forhåbentlig udført de fleste 
af årets udendørsopgaver på 
huset, og så kan du godt fat-
te malerpenslen og gå i gang 
med alt det indendørs ma-
lerarbejde, der venter i man-
ge hjem. Men først skal du 
have et par gode malerråd:
 Det kan være vanskeligt 
at udføre et pænt stykke ar-
bejde de steder, det er svært 
at komme til. Det gælder 
for eksempel vægge bag ra-
diatorer. Her kan løsningen 
være at bruge en tynd maler-
rulle med et langt skaft, som 
i mange tilfælde vil kunne 
snige ind imellem  radiator 
og væg uden at også radia-
toren bliver malet. Du kan 
også bruge et stykke tykt 
ståltråd ombundet med en 
lille klud.
 Det kan også være van-
skeligt at undgå, at der også 
kommer maling på væggen, 
når man maler fodpaneler. 
Her er løsningen at holde 
et stykke tykt pap over fod-
panelet og ind mod væggen, 
når der males. 
 Et stykke pap yder også 
fin vægbeskyttelse, når man 
maler vandrør, der er mon-
teret tæt på væggen.

ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2022 ÆRØ UGEAVIS  11
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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...

Udfordringer med akustikken i den 
moderne bolig

Tunge støjdæmpende gardiner er en af mange muligheder 
i boligindretningen, der kan være med til at forbedre aku-
stikken. Pressefoto

Store glaspartier, blanke 
overflader og pudsede væg-
ge giver akustiske udfor-
dringer i hjemmet, og helt 
konkret har mange mo-
derne danske hjem proble-
mer med akustikken. Den 
hjemlige følelse og varme 
lyd kan således være erstat-
tet af rumklang, uendelig 
skrammel med møblerne 
og en konstant uro.
 Vi bygger større og stør-
re og vi bruger materialer, 
der udfordrer akustikken. 
En pistolgang med værel-
ser fra 1970’erne er ikke en 
arkitektonisk perle, men 
lydmæssigt er den langt at 
foretrække frem for de al-
rum med loft til kip og sto-
re vinduesflader, som har 
været den gængse norm de 
senere år. 

 Vores brug af fliser, glat-
te vægge, store vinduespar-
tier og materialer som 
granit og stål i køkkenet 
er med til at støje. Når vi 
samtidig indretter os med 
minimalistiske møbler og 
fravær af tæpper, puder og 
andet, der kan absorbere 
støj, så ender man nemt 
med lyd, der slår flikflak 
gennem rummet.
 Her er et par tip til, 
hvordan du kan komme 
støj til livs:
•  Lofter: Der er mange 

spændende produkter, 
der kan absorbere lyden 
– og det behøver ikke lig-
ne en fuglerede dyppet 
i gips. Mange løsninger 
ligner helt almindelige 
lofter.

•  Vægge: Du kan enten 

vælge kunst på lydabsor-
berende materiale – ma-
lerier monteret på filt, 
eksempelvis – eller sætte 
skillevægge op, der bry-
der rummet lidt op. 

•  Møbler: Måske du skulle 
vælge en sofa, der absor-
berer lyden – og nogle 
stole, der ikke bidrager 
til larmen? Store, bløde 
møbler bidrager til blø-
dere lyd.

•  Bøger: Du bliver kloge-
re og får mere ro oveni. 
Fyldte bogreoler er rigtig 
gode til at tage lyden og 
sende dem retur som no-
get rart. 

•  Gardiner: Støjdæmpende 
gardiner kan have utrolig 
effekt.

Sommertid 
ophører 
30. oktober
Natten mellem lørdag d. 
29. og søndag d. 30. oktober 
skifter vi fra sommertid til 
normaltid. Urene skal med 
andre ord stilles en time 
tilbage. Vi stiller atter om 
til sommertid sidste week-
end i marts næste år. 
Fra og med 1996 har som-
mertiden i hele EU været 
fra sidste søndag i marts til 
sidste søndag i oktober, og 
selvom der i EU gennem 
flere år har været drøftel-
ser omkring afskaffelse, 
stiller vi altså stadig urene 
to gange om året.

Efteråret er en svampetur værd

Tag børnene med i skoven for at studere skovens mange 
svampe her i efteråret. Foto: Ingimage.com

Børnene skal naturlig-
vis med ud i naturen i ef-
terårsferien, og så er det 
oplagt at på jagt efter ef-
terårsskovens spændende 
overskud af svampe. Bør-
nene skal selvfølgelig have 
deres smartphones med, så 
de er online og undervejs 
kan tjekke jeres fund af 
svampe på nettet. Men lad 

være med at tage svampe 
med hjem til aftensmaden, 
medmindre I er 110 pro-
cent sikre på, at der er tale 
om spiselige arter!
 Man behøver naturlig-
vis ikke tage svampene 
med hjem. De er smukke 
i sig selv og har hver især 
deres spændende historie, 
som kan underbygges af 

de informationer, børnene 
henter på nettet langt ude 
i skoven.
 Er I i øvrigt klar over, at 
det ofte kun er svampens 
frugtlegeme, vi ser i natu-
ren? Frugtlegemet er den 
del af svampen, som den 
har dannet for at kunne 
formere sig. Det meste af 
svampen gemmer sig i jor-
den eller inde i et rådnende 
træ. Den del af svampen kal-
des for et mycelium, og my-
celiet består af meget fine 
tråde, som kaldes hyfer.
 Hyferne samarbejder of- 
te med træernes rødder. 
Svampen kan skaffe vand op 
til træerne, som til gengæld 
belønner svampene med 
sukkerstoffer fra rødderne. 
Svampene fungerer også 
som skraldemænd i naturen. 
De kan nedbryde eksempel-
vis døde træer og grene, og 
dermed bliver næringsstof-
ferne atter tilgængelige for 
skovens vækster.

Bagerste 
bil betaler
Glatte veje giver uheld. 
Det kan typisk være den 
type uheld, hvor en bil på 
grund af et overraskende 
glat føre ikke når at brem-
se helt op ved et lyskryds 
og derfor kører op bagi i 
en bil, som holder for rødt. 
I forsikringsmæssig for-
stand vil det normalt være 
det bagfra kommende kø-
retøj, der bliver tildelt an-
svaret.
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Fint hus til salg
i Bregninge 96 m2  (loft 60 m2, 
tør kælder 40 m2) 4.600 m2 
(vild) have. Kr. 890.000,-. 
Billeder se  på 
www.yoga-aeroe.info.

aeroeyoga@gmail.com

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

BREGNINGE
SOGNEGAARD
LOPPEMARKED
Lørdag d. 12. november

fra kl. 10.00-14.00
Stande til 

loppemarkedet 

SÆLGES
Pris: 150 kr

Kontakt Mathilde 
mobil 61 26 59 70 

senest d. 7. november

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
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afholder

Ordinær
Generalforsamling

i klubhuset
ONSDAG d. 9. nov.

kl. 19.00.
Dagsorden iflg. vedtægt
erne.
Indkomne forslag skal 
være Alan Boysen i 
hænde senest 3 dage 
før på tlf. 61 74 82 79.

Vel mødt!

Fysioterapeut
Pia Damgård

Specialist 
i muskuloskeletal 

fysioterapi 
Master i rehabilitering

Fysioterapiklinik
Sygehusvejen 18, 1. - 

Ærøskøbing
TIDSBESTILLNG 
på Mobil: 30 125 127
Mail: piadamgaard@

outlook.com 
eller online på www.

piadamgaard.dk

MIKKELSEN 
RENGØRINGS-

SERVICE
Rengøring for private på 
timebasis
Husk at der er service-
fradrag!

Ring eller sms på 
tlf. 53 38 37 24

FERIELUKKET 
i oktober måned

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

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

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

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

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

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

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

HUSK
SKYDNING
HVER TORSDAG 
fra kl. 18.30-21.00

 i Kælderen under 
Rådhuset

Alle er meget 
velkommen

Ved spørgsmål 
kontakt: 

Per Hansen, 
tlf. 51 26 04 38

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
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19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 29. oktober:
11.40: U12 drenge - Marstal - Tved BK
13.10: Herre serie 3 - Marstal/Rise - Skårup IF

SØNDAG d. 30. oktober:
11.45: U11 drenge - Marstal - Tommerup BK

...støt vore aktiviteter

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 
Dagens ret i oktober:
STEGT FLÆSK 
AD LIBITUM

Kr. 149,-
Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst fredag 
den 4. november.
Joan og Jens Ingvard Lyck

St. Rise
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Min elskede hustru,
vor gode mor, svigermor og farmor

Edith Stærke
har fået fred, efter kort tids sygdom 

Ommel, den 22. oktober 2022

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Harald

Bisættelsen foregår fra Ommel Kirke
fredag den 28. oktober kl. 12.30.

I stedet for for blomster bedes man betænke 
Kræftens Bekæmpelse på 

reg. nr. 3001 konto. nr. 0001155
mrk. Edith Stærke

Vores kære søster og moster

Edith Stærke
er stille sovet ind, den 22. oktober 2022

efter kort tids sygdom

»Elsket og savnet, du vil altid være i vore hjerter« 

Niels Henning og Karin
Mette og Ulrik

Vor kære mor,
svigermor, mormor, farmor og oldemor

Sigrid Eriksen
*21. oktober 1920       † 22. oktober 2022

er stille sovet ind efter et langt liv
»Tak for alt« 

Peder Axel, Inga og Gunnar med famlie

Bisættelsen foregår fra Rise Kirke
lørdag den 29. oktober kl. 13.30.
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse og de smukke blomster

 ved Sigurds bisættelse. 
En stor tak til Hjemmeplejen og Sygehuset for en 

fantastisk hjælp og omsorg for os begge to.
På familiens vegne

Helen
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Hættemågerne 
er blevet færre
Langt de fleste kender den: 
Mågen som mere end halv-
delen af året er udstyret 
med en flot, mørk hætte, 
der helt naturligt har givet 
den navnet hættemågen. 
Når man fodrer ænder ved 
søen, eller når landman-
den pløjer sin mark, vil det 
ofte ske i selskab med hæt-
temåger. Men der bliver 
færre og færre hættemåger 
i Danmark, og folk med 
forstand på måger anfører, 
at mangel på føde i nabola-
get til de store kolonier har 
ført til en stor reduktion i 
ynglebestanden. Eksem-
pelvis er der i dag langt fær-
re græsarealer i landbruget 
end tidligere. Mågerne fin-
der lækker mågeføde som 

regnorme, biller og snegle 
på græsmarkerne.
 Ifølge Dansk Ornitolo-
gisk Forening er den danske 
ynglebestand af hættemåger 
faldet fra cirka 400.000 par i 
starten af 1960’erne til cirka 
70.000 par i dag.
 Udviklingen er ifølge 
Dansk Ornitologisk For-
ening ikke mindst uheldig, 
fordi hættemågekolonier 
yder vigtig beskyttelse mod 
rovdyr for en række andre 
vandfugle.

Behold havens 
blade
Nogle kører de sammen-
revne blade fra græsplæ-
nen på kommunens gen-
brugsplads, men der er 
bestemt ingen grund til at 
fjerne bladene fra haven. 
De kan fint anvendes som 
jorddække i bede og under 
buske. De overskydende 
blade kan med fordel kom-
mes på kompostbunken.
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

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

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

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 30. okt. kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x AND
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 4.500,-    

PULJEBANKO
AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 13.15
Kortpris kr. 10, -. 

Ærø
Autocenter

Marstal, 62 53 13 02

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 1. november
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15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xSVINEKAM
15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

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

Dåbsgudstjenester lørdag den 29. oktober
Ommel Kirke kl. 11.00 v/Rikke Dupont

Rise Kirke kl. 11.00 v/Henny Kvist
Marstal Kirke kl. 13.00 v/Rikke Dupont

Søndagsgudstjenester den 30. oktober
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v/Henny Kvist

Marstal Kirke kl. 16.00, altergang v/Henny Kvist
Bregninge Kirke kl. 19.00 v/Henny Kvist

Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus
torsdag den 3. november kl. 14.30

Ole Finnerup med 
»Fortællingens forvandlende kraft«

Mikkel Wold foredraget den 1. november
 ER AFLYST

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

www.kultur-laden.dk

KONCERTRÆKKE 
I KULTURLADEN

Alle koncerter enhedspris kr. 125,-
Dørene åbner 30 min. før koncerten

4. november kl. 19.00    
FAZE’N’MIR

Folk, Americana og Jazzy Blues

11. november kl. 15.30    
BOSSA DUO

The girl from Ipanema, Corcovado og Wave,
listen af klassikere er lang.

18. november kl. 19.00    
DE GYLDNE DRENGE light

Irsk på dansk, inspireret af
De gyldne løver og The Dubliners 

3. december kl.19.00    
Christian Alvad/Anna Wirsén

Virtuos guitar og visesang

10. december kl.13.00    
Julefrokost og koncert kr. 250,-

KL. 14.30 JOHN MOGENSEN 
TRIBUTE

Billetter kan købes på MobilePay 61 74 39 33.
Husk at skrive til hvilke koncerter du ønsker billet.
Resterende billetter sælges ved indgang.
Julefrokost skal bestilles senest 5. december.
Støttet af:

Klip ud✂

Ærø Kommune
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Nu er det jul igen!

JULEFROKOST
I MARINEFORENINGENS HUS

Lørdag den 19. november kl. 13.00
Menu:

3 slags sild, karrysalat, løgsalat, æg og rejer, 
røget ål med røræg, gravad laks med dildsauce,

ribbensteg, stegt and med rødkål, 
tarteletter med høns i asparges, 

hjemmelavet sylte med rødbeder og sennep, 
lun leverpostej med bacon, 

3 slags ost med frugt, gammelost med sky-løg-rom, 
frugtsalat, ris a la mande med kirsebærsauce, 

(2 mandelgaver)
SERVERES VED BORDENE

Kaffe og hjemmebag
Drikkevarer til Sønderrendepriser

Pris pr. person kr. 240,-.
Glenn Bonde er i julestemning 
og slår tonen an til nissegalop.

Tilmelding senest den 14. november 
på tlf. 40 45 32 45.

Nye medlemmer er velkomne.
Ved færre end 40 tilmeldte aflyses.

FORENINGEN 
SØNDERRENDENS 
VENNER KALDER

HANS BERNTSEN

	

Hans Berntsen 
Taler og beder for syge  

lørdag 5. nov. kl. 14 

Kulturladen Ærø 
Gratis adgang – alle er velkommen

TALER OG BEDER 
FOR SYGE

LØRDAG DEN 5. NOVEMBER 
KL. 14.00

KULTURLADEN ÆRØ
Gratis adgang - alle er velkommen

Marstal

               Sejlklub

JULEFROKOST 2022
LØRDAG DEN 10. DECEMBER

Marstal Sejlklub indbyder til julefrokost.
Julefrokosten afholdes for alle klubbens 

medlemmer med ledsager 
(aktive og støttemedlemmer).
Julefrokosten bliver afholdt 

i klubhuset, og madklubben har lovet 
at stå for maden, 

som vil blive til en fordelagtig klubpris.
Mød op til en hyggelig klubaften.

Tilmelding sidst i november, der vil komme 
mere info herom på klubbens hjemmeside: 
http://marstalsejlklub.dk samt Ærø Ugeavis.

Med venlig hilsen og på gensyn
BESTYRELSEN  

Øens Litteraturservice og 
Ærø Folkebibliotek præsenterer:

Verdens første forfatter:
Enheduana

ved oversætter Sophus Helle
Torsdag den 3. november kl. 18.45

på Ærøskøbing Bibliotek
Gratis billetter hentes via arrebib.dk

 eller på bibliotekerne.

Vi ses på biblioteket

Arrangementet er støttet af:

SPIS MED OG FÅ EN GOD SNAK  
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER 

KLOKKEN 17-20 I AKTIVITETSHUSET  
PÅ ØSTERBRO I SØBY  

Spis med og få en god og hyggelig snak  
med dine medborgere om dine drømme for Søby.  

Hvad vil vi MERE med Søby?  
 

Der er plads til 40 spisende samtalere.  
Derfor skal man tilmelde sig (først til mølle...)  
på 40447119 eller hinnum@kunstaeroe.dk 

MIDDAGEN KOSTER IKKE NOGET. 
DRIKKEVARER KAN KØBES  

TIL KOSTPRIS 
 

TAK TIL DAGLI’BRUGSEN I SØBY  
FOR AT DONERE MADEN  

TIL DETTE ARRANGEMENT 

 

 

VI SES I SØBY!  
Med venlig hilsen, 
Søby Lokalråd  

 
 
 

               www.soebylokalraad.dk

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
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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.


