
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 2. november - Nr. 44 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.

DELIKATESSEN

Mørbradgryde
med ris og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 9/11 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

• Hushandler
• Lokalplaner og byggesager
• Lejekontrakter
• Mangler/forsinkelse ved køb
• Tvister

GUDSGAVE DÆKCENTER
Egehovedvej 13 • Marstal

TID TIL AT SKIFTE TIL VINTERDÆK
Vi tilbyder skift af kvalitets fælge og dæk 

til skarpe priser. Altid dæk på lager. 
Opbevaring af sommerhjul tilbydes. 

Polering samt mindre reparationer udføres.
Ring og få et uforpligtende tilbud på

Tlf. 23 44 99 50
Træffes på telefon i tidsrummet:

Mandag-onsdag ........................... kl. 15.00-19.00 
Fredag ............................................kl. 13.00-19.00
Lørdag ............................................kl. 10.00-17.00

og KUN efter aftale i værkstedet.

TILBUD FREM TIL 15. NOVEMBER F.EKS: 
155/65 R14 ........................................ kr. 2.200,-
195/65 R15..........................................kr. 2.500,- 

samt mange andre tilbud.

KOM 
STYRKET
IGENNEM
KRISEN
Mandag d.  14.  november
klokken 9.15-14.45

H o t e l  C h r i s t i a n s m i n d e
C h r i s t i a n s m i n d e v e j  1 6
5 7 0 0  S v e n d b o r g

LÆS MERE OG TILMELD DIG:
www.styrketerhvervigadeplan.dk

OPLÆG | WORKSHOP | NETVÆRK
INSPIRATION | KONKRETE VÆRKTØJER | VIDEN

Netværk & morgenmad fra kl. 08.45
Bliv klædt på til at komme styrket igennem krisen! 

Vi giver dig værktøjerne til at arbejde proaktivt og 
innovativt med din forretning i en udfordrende tid. 

Du kan bruge og implementere dem 
direkte i din virksomhed fra dag ét. 
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

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

Se mere på kommunens hjemmeside. 

KULTURAFDELINGEN

Kom og syng med
For mennesker med demens og deres pårørende.
Torsdag d. 24. november kl. 15.30-17.00 inviterer 
Jørgen Otto og Dorte til sangeftermiddag i dag-
center Søkilden.

Mød op med lysten til at synge, så sørger vi for 
musikken og kaffen.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig, 
senest tirsdag den 22. november 2022.

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

Gratis rygestopkursus
Er du klar til at sige farvel til cigaretterne, piben 
eller snusen?

Ærø Kommune tilbyder gratis rygestopkursus til 
dig, der har brug for hjælp til at blive røg- eller 
nikotinfri.

På et rygestopforløb i kommunen får du rådgivning 
og fif til at håndterer trangen i dagligdagen. 

På kurset får du viden om rygestop/dampstop eller 
snusstop, og du støttes og motiveres undervejs. 
Kurserne varetages af rygestopinstruktør Pernille 

Rønn Bolding, som har mange års erfaring med at 
rådgive i rygestop.

Tidspunkt: aftales individuelt og kan tilpasses din 
arbejdsdag.

Sted: Sundhedshuset, Sygehusvejen 18, under-
visningslokalet ved laboratoriet.

Tilmelding eller yderligere information kan ske på 
tlf. 63 52 55 23 eller på mail: prb@aeroekommune.dk 

SUNDHEDSOMRÅDET

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

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

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38

Gudstjenester
Lørdag den 5. november

Ommel Kirke kl. 11.00
 Kvist
 Dåbsgudstjeneste
Marstal Kirke kl. 20.00
 Lysandagt

Søndag den 6. november
Allehelgen fra anden række

Bregninge Kirke kl. 10.00
 Christensen
Tranderup Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Søby Kirke kl. 14.00
 Christensen
Marstal Kirke kl. 16.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 16.00
 Kvist
Rise Kirke kl. 19.00
 Kvist
Ommel Kirke kl. 19.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamling
Onsdag d. 9. november
 Klubhuset kl. 19.00:
 Vestærø Jagtforening

Koncert 
i Marstal Kirke
Fredag den 11. november kl. 
16.00 slår Marstal Kirke dø-
rene op for Mads Granum 
Kvintet.
   Organist og pianist Mads 
Granum har i flere år repræ-
senteret den nye, rytmiske 
kirkemusik. Han har skrevet 
orgelmusik med klart præg af 
både pop- og jazzmusik. Han 
har skrevet flere salmemelo-
dier, og navnlig melodien til 
»Med favnen fuld af kærlig-
hed« har vundet udbredelse 
– også ved gudstjenesterne i 
Marstal Kirke. 
 Senest har han skrevet me-
lodien til Folkekirkens Nød-
hjælps 100 års fødselsdag. 

Den hedder »Du spør mig 
om håbet« og har med en 
stærk tekst af Lisbeth Sme-
degaard Andersen et stort 
potentiale som fremtidig 
klassiker blandt moderne 
sange/salmer.
   Med sin kvintet har Mads 
Granum med succes over 
hele landet givet både gamle 
og nye salmetekster og -me-
lodier nyt liv. Nu får ærøbo-
erne også chancen.
   Det koster kr. 75,- pr. per-
son (og kr. 40,- for børn op til 
16 år). 
 Billetsalget foregår i Mar-
stal Menighedshus den 3., 4. 
og 10. november kl. 15-17. 
Øvrige billetter sælges ved 
indgangen.

Lys i mørket
Lørdag den 5. november kl. 
20.00.
 På en lørdag aften i begyn-
delsen af november lyser vi 
Marstal Kirke op med le-
vende lys, gode ord og stem-
ningsfuld musik og sang. 
 Denne aften forbliver det 
elektriske lys slukket, og midt 
i novembers mørke tæn-der 
vi sammen lyset. Andagten 
begynder kl. 20.00 og organist 
Karsten Hermansen sidder 
ved orglet og præst Rikke 
Dupont har ordet. Der er 
både fællessang og musik til 
eftertanke.

Allehelgens 
gudstjenester den 
første søndag i 
november
I alle øens kirker holder vi 
den 6. november stemnings-
fulde gudstjenester. 
Gennem bønner, salmer og 
ord gives der rum og plads til 
at mindes og sørge over dem 
vi har mistet, og plads til at 
takke for det liv, vi fik lov at 
dele. 
 Deres navne vil blive læst 
op, og der vil blive tændt lys. 
I Tranderup Kirke og Rise 
Kirke deltager Østersøkoret.

SKOVBY SMEDE- & 
MASKINFORRETNING
SALG OG SERVICE AF LANDBRUGS- OG HAVE/PARK MASKINER

TLF. 62 58 12 10 - 20 42 36 72

DSJ Auto

Tlf. 91 56 59 27

 • Autoreparation 
 • Service

 • Rustarbejde
 • Skader

Smedegyden 2 • 5985 Søby

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

Ærø Autocenter - fast 2 sp - 12-09-2017 7:40

Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd   1 12/09/17   07.40

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

NAUTIC WOOD

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
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Hotel Ærøhus
& Restaurant Bonsack

Lys i mørke
Fredag d. 4 og lørdag d. 5. november 2022 fra kl. 18.00
Vi tilbyder spanske tapas i stearinlysets skær 

3 serveringer pr. person  kr. 295,- 

Mortensaften
Torsdag d. 10. november 2022 – kl. 18.00

Hyggelig og traditionel aften på Hotel Ærøhus, 
hvor vi byder indenfor i Restaurant Bonsack.

Klassisk tilberedt andesteg
Fyld med gele, hjemmelavet rødkål, 
brune og hvide kartofler. 
Rigeligt med andestegssauce.
Go´ gammeldags æblekage med flødeskum

Pris pr. person  kr. 368,- 

Julemarked i Ærøskøbing
Restaurant Bonsack klædt i julestemning

Lørdag d. 19. og d. 26. november samt 
lørdag d. 3. december fra kl. 12.00 – 15.00

Jule tapastallerken, voksen  kr. 248,- 
Jule tapastallerken, børn  kr. 148,- 

Hold julefrokosten
i Restaurant Bonsack

Vi har kreeret de lækreste spanske tapas med duften 
af dansk jul. Dansk jul i spansk forklædning.

De hjemmelavede tapas kan sammensættes fra 

kr. 298,- til kr. 450,- person  

HOTEL ÆRØHUS - Vestergade 38, Ærøskøbing

Inviter familie og vennerne med til et par hyggelige aftner.
Ved reservation ring tlf. 62 52 10 03

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Vidste du, at Restaurant Bonsack har fået navn efter Johan Philip 
Bonsack som var ham der åbnede stedet som gæstgiveri i 1800-tallet?

Vi ses hos

Rentefrit kredit i 6, 12 eller 24 mdr.
og ingen gebyrer

Vi har fået
nye åbningstider

Mandag:  ......................................  9.30-17.30

Tirsdag-onsdag-torsdag:  ............ 9.30-15.30

Fredag:  ........................................ 9.30-17.30

Lørdag, d. 1. i måneden: ............ 10.00-13.00

Søndag:  ............................................. Lukket

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

LYS I MØRKETLYS I MØRKET
Lørdag den 5. novemberLørdag den 5. november
Denne dag har vi åbent til kl.17.00 Denne dag har vi åbent til kl.17.00 

og vi vil hygge om kunderne med lidt og vi vil hygge om kunderne med lidt 
bobler og kransekage.bobler og kransekage.

Der vil være konkurrencer,Der vil være konkurrencer,
 hvor man kan vinde mange  hvor man kan vinde mange 

fine varer fra vores leverandører:fine varer fra vores leverandører:
F.eks  Selected Homme: F.eks  Selected Homme: 

Vinter Jakke og super flot uld strik Vinter Jakke og super flot uld strik 
Selected Femme: Bluse Selected Femme: Bluse 

2 Biz: Cowboybukser og skjorte 2 Biz: Cowboybukser og skjorte 
B.Young: Hjemmedragt B.Young: Hjemmedragt 

og andre fine ting.og andre fine ting.

Der vil blive trukket lod Der vil blive trukket lod 
på bonenpå bonen

ved køb på over 200 kr.ved køb på over 200 kr.

Ærø Seniorfestival
Ærø Seniorfestival startede 
i 2000, på den daværende 
Idrætsefterskole. 
 Det var et stort program 
hvor vi startede med mor-
genkaffen begge borgme-
stre bød velkommen. 
Derefter aktiviteter, der var 
bl.a. seniordans, svømning, 

billard, bowling m.m. Fro-
kosten var kl. 12.30 og kl. 
14.00 var der igen aktivite-
ter.
 Kl. 15.30 var der kaffe-
bord og foredrag med Jytte 
Drejer, 18.30 fællesspisning 
på skolen. Kl. 20 til 23 dans.
 Man kunne dele dagen så 

man valgte formiddag eller 
eftermiddag. Mange for-
eninger deltog i arrange-
mentet.  Året efter blev fes- 
tivalen afholdt i Ærøskø-
bing.
Desværre kunne gejsten 
ikke opretholdes, så flere 
foreninger faldt fra, men 
»Vennerne« kørte videre i 
mindre format, ikke med så 
mange aktiviteter, men sta-
dig med gode foredrag, 
spisning og afslutning med 
dans. I over 10 år var der 
Seniorfestival og der har 
været mange gode indlæg 
bl.a. Jakob Haugaard, Ker-
temindefiskerne, John En-
gelbrecht samt mange 
andre. 
 Nu har vi lyst til at prøve 
igen, men i mindre format, 
den 18. november i Sejl-
klubben. 

Lise Brogaard 

Kaffe siden 
1600-tallet
De fleste voksne menne-
sker her i landet drikker 
flere kopper kaffe hver 
dag, og kaffe som en nær-
mest uundværlig del af 
hverdagen har vi kendt til 
længe. 
 Man mener, at der blev 
drukket kaffe i Etiopien 
fra det 13. eller 14. århund-
rede, og kaffen kom til 
Europa i starten af det 16. 
århundrede. 
 Her i norden stiftede vi 
bekendtskab med kaffen et 
par generationer senere.
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 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.

Kom styrket gennem 
krisen
Kom styrket gennem krisen
De seneste par år har hele 
verden undergået store for-
andringer. 
 Vi har skullet omstille os 
gang på gang, tilpasse vores 
forretning og ikke mindst 
ændre vores mindset. Og vi 
er endnu ikke tilbage til 
»normalen«. Med de sti-
gende energipriser og infla-
tion står mange virk- 
somheder over for nye ud-
fordringer og en usikker 
fremtid.
 Hos Styrket Erhverv i Ga-
deplan har vi en proaktiv 
tilgang til krisen og ser den 
som en mulighed for at 
skabe forandringer, som gi-
ver værdi fremadrettet. Der-
for sætter vi effektivt ind på 
at hjælpe dig med at omstille 
din forretning, så du kan til-
passe den og gøre den kon-
kurrencestærk i et nyt og 
anderledes marked. Det gør 
vi som altid med fokus på at 
skabe vækst for erhverv i ga-
deplan.
 Til dette arrangement 
klæder vi dig på til at komme 
styrket igennem krisen ved 
at give dig værktøjerne til, at 
arbejde proaktivt og innova-
tivt med din forretning, i en 
udfordrende tid. 
 Du vil på dagen komme til 
at arbejde hands-on med 
værktøjerne i forskellige 
workshops, og du vil derfor 
kunne bruge og implemen-

tere dem direkte i din virk-
somhed fra dag ét.

Fælles oplæg og workshops
Vi har hyret en oplægshol-
der og hele 3 fageksperter, 
som deler deres viden og in-
spirerer dig til at blive bedst 
muligt rustet til at udvikle og 
styrke din virksomhed, så du 
står stærkere efter krisen.
 Dagen starter med et fæl-
les oplæg v. Ebbe Lavendt 
fra Positiv Psykologi. Fokus 
er det positive mindset og 
hvordan vi arbejder med 
dette som forretningsdri-
vende i krisetider.
 De 3 workshops giver dig 
hands-on værktøjer vedr.:
• Økonomi og Optimering
• Produkt og Sortiment
• Strategisk kommunikation 
og Markedsføring
 Arrangementet finder 
sted mandag den 14. novem-
ber kl. 9.15-14.45 (Netværk 
og morgenmad fra kl. 08.45) 
på Hotel Christiansminde, 
Christiansmindevej 16, 5700 
Svendborg. Der er arrange-
ret transport til og fra færge-
havnen i Svendborg for 
deltagere fra Ærø.
 Det er gratis at deltage og 
du tilmelder dig på www.

styrketerhvervigadeplan.dk 
(senest 9. nov. 2022).
 Projekt-Styrket Erhverv i 
Gadeplan har kørt de sidste 
4,5 år, og over 300 sydfynske 
virksomheder har benyttet 
sig af tilbuddet om gratis 
workshops, vejledning og 
netværk. 
 Projektet er et samar-
bejde mellem Ærø, Lange-
land, Faaborg-Midtfyn og 
Svendborg kommuner – og 
er støttet af den Europæiske 
Socialfond. Arrangementet 
den 14. november sætter 
punktum for projektperio-
den.

Edderkoppe-
spind er ikke 
bare flotte
En dugfrisk efterårsmorgen 
med sol på himlen fremtræ-
der edderkoppernes spind 
virkeligt dekorativt. Fugten 
og sollyset fremhæver alle 
detaljerne i det flotte spind 
i det fri. Inde i vore boliger 
er spindene lidt sværere at 
få øje på, men et enkelt ed-
derkoppespind eller to inde 
i huset er såmænd ingen 
skade til. Edderkopperne 
er jo nyttige dyr, der fanger 
fluer, myg og andre af boli-
gens virkeligt irriterende 
dyr.

NY
LÆNESTOL?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Bestil tid til vaccination  
hos egen læge i dag

Husk, at dit barn kan  
blive vaccineret  

mod influenza

sst.dk/influenza

Det er tid til  
influenza-

vaccination

BØRN 
VACCINERES MED 

NÆSESPRAY

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn
i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod

influenza. Vaccination mindsker barnets
risiko for at blive syg, og at smitten
spreder sig til andre i familien, som  
er i øget risiko for alvorlig sygdom.

ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV ENERGI
Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer 
vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så 
det netop passer til dit behov.
Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm.

OLIEFYRSSERVICE
Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. 
Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med 
på vores liste med årlige faste besøg.

Vi udfører alt i: 
• Jordvarme
• Solvarme
• Varmepumpe
• Luft til vand
• Stokeranlæg
• Brændefyr
•  Tilslutning af  

brændeovne
• Reparation af oliefyr
•  Salg af oliefyr fra  

Elektro-Energy

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

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

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

3 Alternativ Energi-Ærø Maskiner-3 sp

Autorisationsnummer ved Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Dunkærgade 23 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
hos Falck på tlf. 70 10 20 31 
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE 
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, 
optagning/søsætning af både m.m. 

Træfældning og styning 
af træer fra 50 tm/kran med kurv eller 
grabsav.

Ærø Redningskorps - DK - 26-03-2020 9:14

Entreprenør og vognmandskørsel

Bortkørsel af haveaffald m.m. med lastbil med kran/grab.

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

www.autocentralibt.com

Din lokale dækmand 
med billigste tilbud

se mere på

Kør vinteren sikkert i møde...
...skift til vinterdæk nu

• Vinterdæk
• Stål og alufælge

• Hjul ombytning
• Hjul opbevaring

Dæk i gængse størrelser på lager
Ring for uforpligtende tilbud

Autocentral/ IBT Dækservice
Vindeballevej 49

5970 Ærøskøbing
Tlf. 24 24 65 95

autocentral@pc.dk

OGSÅ HELÅRSDÆK 
godkendt til vinterbrug

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

Koncert 
i Kulturladen

»At være til koncert med FA-
ZE’N’MIR er som at læse en 
god bog«, udtaler et publi-
kum. 
Det scenevante ensemble er 
en stemme i tiden, der træk-
ker tråde såvel frem som til-
bage.
 Sangene bindes sammen 
af vedkommende kommen-
tarer og anekdoter, der leve-
res med et glimt i øjet.
 Trioen har høstet aner-
kendelse for det indholds-
rige og tankevækkende uni- 
vers, der trækker på både 
nordisk og amerikansk tone-
sprog.
 FAZE’N’MIR mestrer 
både det lyriske udtryk og 
det mere pågående og blå.
 Repertoiret er egne kom-
positioner, krydret med 
numre publikum har glemt, 
de kender.
 Med den gode melodi i 
centrum, fylder trioens aku-
stiske lyd rummet. Mir 
Bredberg Weber, sang/ pia- 
no/harmonika, er hjemvendt 
efter en længere årrække i 
USA. Mir er også billed-
kunstner og p.t. i færd med 
at tage organistuddannelsen 
i Løgumkloster.
Henrik »Faze« Nybo, sang/ 
guitar/dobro, har i mange år 
været en aktiv del af den pri-
mært danske folk/blues sce- 
ne.
 Jacob Falgren, bas, har 
blandt mange andre spillet 
fast med Savage Rose og 
Bisse.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Svend Aage 
Madsen

Svend Aage Madsen er 
Klinisk Psykolog/Forsknings
leder på Rigshospitalet. 

Han er cand. psych. fra  
Århus Universitet i 1981. 

Har som psykolog været 
lærer ved Danmarks Lærer
højskole og Ikastseminariet.  

C A N D .  P S Y K O L O G I

Mænds sårbarhed og styrker i sundhed og trivsel.

Kom og hør et spændende, tankevækkende og  
livsbekræftende foredrag ved Svend Aage Madsen.

Onsdag d. 23 november.
Kl. 16.00 – 18.00

I kantinen på Ærø Rådhus.

Gratis arrangement for alle kvinder og mænd på Ærø.

Ærø  
Kommune er 

vært ved en let 
forplejning. 

Rådhuset, Statene 2 
5970 Ærøskøbing 

Telefon: +45 63525000 
post@aeroekommune.dk

Hvor er manden
på vej hen i dag?

TTiillmmeellddiinngg  aaff  hheennssyynn  ttiill  ffoorrpplleejjnniinngg  vveedd::

Allan Jørgensen, Tlf. 24 25 99 46 eller på ajor@aeroekommune.dk 
Lissi Anneberg, tlf: 21 28 45 58. Senest torsdag d. 17. november

KKoomm  oogg  vvæærr  mmeedd  ttiill  eenn  hhyyggggeelliigg
oogg  iinnddhhoollddssrriigg  eefftteerrmmiiddddaagg..

SSeenniioorrrrååddeett  ssttøøtttteerr  aarrrraannggeemmeenntteett..

Hattesen  
Lakridsfabrik  
giver snoller  
til kaffen!

2 f o r

Tilbuddet gælder ved køb af stel i vores basicline-serie.
Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Vi ses hos

1
Enkeltstyrke fra 

1.495,- inkl. refleksbehandling

flerstyrke fra 

2.495,- inkl. refleksbehandling

Rentefrit kredit i 6, 
12 eller 24 mdr.

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!  

Torsken 
kommer ind på 
lavt vand
Oktober er en god måned 
for de lystfiskere, der yn-
der at fiske efter torsk fra 
kysten. T
 orsken kommer nu ind 
på lavt vand også om da-
gen for at søge føde, og det 

kan kystfiskeren udnytte. 
Ofte vil man opleve, at 
bugen på den nyfangede 
torsk er stenhård. 
 Torskene elsker nemlig 
krabber, som nemt fanges 
på lavt vand, og når man 
renser fisken kort efter 
fangsten, er det ikke ual-
mindeligt, at der vælter 
stadig sprællevende krab-
ber ud.

Bevægelses-
sensorer til lyset
Man kan med fordel in-
stallere bevægelsessenso-
rer, der tænder og slukker 
for lyset, inde i huset. Be-
vægelsessensoren kommer 
især til sin ret i rum med 
megen trafik - for eksem-
pel i en mellemgang eller 
på badeværelset. Dels und-
går man at skulle tænde for 
lyset på kontakten, og dels 
slukker lyset helt automa-
tisk, når der ikke længere 
er aktivitet i rummet. Der-
med glemmer man aldrig 
at slukke for lyset.

Neopren til 
mange ting
Neopren – det materia-
le som varmeisolerende 
dykkerdragter ofte er la-
vet af – er også et udbredt 
materiale til diverse bind 
til knæ, lår, albuer etc. Ne-
opren er nemlig ideelt til 
at holde muskler og led 
varme, og da neopren sam-
tidig er et behageligt ma-
teriale at være i nærkon-
takt med, er der udviklet 
mange forskellige typer 
neoprenbind. Bindene 
kan eksempelvis forebyg-
ge idrætsskader og lindre 
ømhed.
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Bestyrelsen for 
Ærø Friskole

indkalder til

Ekstra ordinær
Generalforsamling
onsdag d. 16. november

 kl. 17.00-19.30 
på Ærø Friskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2.  Afstemning: Besty-

relsen indstiller Gitte 
Slejborg som skole- 
leder på Ærø Friskole.

3.  Afstemning: Besty-
relsen indstiller til, at 
Ærø Friskoles støtte-
forening genoprettes. 

4.  Valg af 1 suppleant til 
bestyrelsen. 

5. Eventuelt.
BESTYRELSEN

www.kultur-laden.dk

27/11 kl. 15.30
Lars Hannibal
Klassisk guitar

Kulturladen
KONCERT

Entré kr. 125,-

Fredag d. 4. november 
kl. 19.00

Dørene åbnes 
kl. 18.30

FAZE’N’MIR
Billetter kan købes 

på MobilePay 
61 74 39 33

Restbilletter sælges
ved døren.

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 
MORTENS AFTEN
DEN 10. NOVEMBER

AND A L’ORANGE 
OG CITRONFROMAGE

Kr. 299,-
Tilmelding nødvendig

www.bergsrestauranter.dk
Tlf. 24 63 56 57

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 
Dagens ret i november:
STEGT FLÆSK 

eller
TARTELETTER
m/høns i asparges 

AD LIBITUM
Kr. 149,-

BURGER MENU
fra kr. 139,-

HVER DAG - VI 
HOLDER ÅBENT

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
torsdag, fredag, lørdag

kl. 09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

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

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved Ediths bisættelse.

En særlig tak til personalet på Ærøskøbing Sygehus 
og Hospice for kærlig omsorg og pleje.

På familiens vegne
Harald

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

ÆRØ VETERAN
TRAKTOR KLUB

Tak
Vi takker hermed 

sponsorer for præmier 
ved vores pløjedag 
d. 15. oktober 2022.
• Ærø Brand
• Ærø Catering
• Skovby Smedie
• Mogens Larsen
• Carlsberg/Tuborg depot
• Ærø Redningskorps
• Stokkeby Smedie
• Edmund Rasmussen
• Dunkær Auto-service
• Ærø Maskiner og VVS
• Ærø Olie
• Rise Bryggeri
• Stark, Marstal
• Viking Minimarked
• Finns Entreprenør
• DSJ Auto
• Ærø Kartofler
• Ærø Tækkeforretning
• DLG 

takker deltagere 
og tilskuere og ikke 
mindst dommere, 

Birgit, Peder og Jesper 
Helstrup

for lån af mark og lade.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
Ærø Veteran 
Traktor Klub

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Min elskede kone,
vor elskede mor 

og mormor

Tove Andersen
er pludselig taget fra os

*30. september 1936      
 † 29. oktober 2022

Thomas
Annie og Birgit

Børnebørn

Bisættelsen finder sted 
fra Ærøskøbing Kirke 

lørdag den 5. november 
kl. 12.00.

†
Min kære far,

svigerfar og morfar

Hans Andersen
Hansen

»Hans Vejmand«

er stille sovet ind,
De Gamles Hjem, St. Rise

den 26. oktober 2022

På familiens vegne
Kirsten

Bisættelsen foregår 
i stilhed

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tørt træ giver brændeovnen 
optimal værdi

Brændeovnen skal fodres med tørt træ, hvis den skal fungere og yde optimalt. 
Foto: Kehlet
Brændeovnen skaber hyg-
ge og klarer at holde kul-
den fra huset de første kø-
lige dage i efteråret. 
 Senere bliver brændeov-
nen en vigtig varmekilde 
og et lunt supplement til 
varmen fra boligens var-
meanlæg, og skal brænde-
ovnen fungere optimalt, 
skal den fodres med tørt 
træ.
 Tørt træ - det må meget 
gerne være lagret i et par 
år - er en forudsætning for, 
at der kommer godt blus 
i brændeovnen. Vådt træ 
kan såmænd sagtens bræn-
de, men det er svært at 
opnå den rigtige forbræn-

dingstemperatur for gas-
serne, og følgerne er ringe 
forbrænding, masser af røg 
i skorstenen (og til naboer-
ne!) samt problemer med 
tjærebelægninger og sod i 
brændeovnen.
 Træet skal altså være 
tørt, og hvis I har haft træ 
i stabler stående ude i som-
mer, er det på høje tid at 
få det under tag eller i det 
mindste at få det dækket 
med en presenning. Træ, 
der ligger stablet under et 
udhæng eller eksempelvis 
i en carport, ligger trygt 
og dejligt og nyder godt af 
gennemtrækket, der yder-
ligere er med til at fjerne 
den fugt, der måtte være i 
træet.
 Langt det meste træ skal 
kløves for at kunne kom-
me ind i brændeovnen, 
og der er ingen grund til 
at udsætte kløvearbejdet. 
Kløvet træ tørrer meget 
hurtigere end ikke-kløvet 
træ, så der er ingen grund 
til først at gå i gang med 
kløvearbejdet, når træet 
skal hentes ind i stuen. En 
flækøkse klarer det meste. 
Men til større partier træ 
kan det klart anbefales at 
købe eller leje en brænde-
kløver.
 Man kan sagtens for-
nemme, om træet er tørt. 
Er du i tvivl, kan du slå to 
stykke træ mod hinanden. 
Tørt træ giver en høj og 
hård lyd fra sig, mens ly-

den fra vådt træ er dump 
og dyb.
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Nu flytter 
musene ind
Her i efteråret oplever man-
ge, at der pludselig er små, 
grå husmus i huset. Mange 
af dem tilbragte sommeren 
udendørs på markerne, men 
nu da markerne er høstede, 
vil musene ind igen. Men-
neskets boliger byder jo på 
tørvejr og varme og ikke 
mindst gode muligheder for 
at få noget at spise.

Balancebræt 
mod vrid
Et såkaldt balancebræt er 
fornuftigt at bruge, hvis man 
har tendens til, at foden vri-
der om. Ved at lave øvelser 
på balancebrættet styrker 
man de muskler, som dre-
jer foden fra side til side, 
og herved forebygger man 
fremtidige forstuvninger.

Færre og 
stærkere eger
Cykelhjul på moderne cyk-
ler af den mere hurtige slags 
har ofte færre eger i forhold 
til traditionelt opbyggede 
cykelhjul. Med færre men 

meget stærkere eger opnås 
blandt andet den fordel, at 
luftmodstanden reduceres, 
og det påvirker cyklens ha-
stighed i positiv retning.

Hasselnødder 
smager 
pragtfuldt
De kan samles op fra jorden, 
tørres og gemmes et tørt og 
køligt sted for senere brug i 
husholdningen. Men ærligt 
talt så smager hasselnødder-
ne bedst lige fra busken, og 
det er nu, de er modne. Det 
første modenhedstegn for 
hasselnødderne er en brun-
farvning af skallen ved basis. 
Prøv at knække en nød, og 
fylder den skallen ud, er den 
moden. De smager pragt-
fuldt.
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Henrik vil have
indflydelse på udviklingen.

Hvad med dig?

Stil op til Norlys-valget
norlys.dk/valg

Læs mere og stil op på 
norlys.dk/valg
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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

 

 

FLENSBORG 
JULEMARKED
TIRSDAG den 29. november

Oplev det store julemarked ved Tysklands smuk-
keste fjord.

Markedet i den maleriske gamle bydel byder på en 
ganske særlig oplevelse som optakt til julen.

Program:
Opsamling: Kl. 7.30 v. Vandtårnet. Kl. 7.50 v. Ærø 
Rådhus. Kl. 8.10 i Søby v. Ellen.
Kl. 08.25 Afgang med Ellen
Kl. 10.15 Ankomst Flensborg
Kl. 12.00 Middag på Hansens Brauerei
Kl. 13.00 Vi kører til et indkøbscenter (Duborg)
Kl. 14.15 Afgang til Fynshav
Kl. 15.30 Retur m. Ellen. Afsætning på Ærø.

Pris kr. 500,- (Turen gennemføres kun ved min. 
20 pers.)
Tilmelding til turen: 
Markgade 1, Marstal fredag d. 11/11 mellem kl. 
10.00-11.00 eller mobilepay på 90 5007 senest 
d. 11/11 kl. 11.00.
Ved evt. aflysning vil de tilmeldte få besked.

Som senior kommer 
motionen ikke af sig selv

Motion af enhver art er vigtig for især seniorer, hvis mu-
skelmassen skal vedligeholdes. Foto: Ingimage.com
Det er en velkendt følelse 
hos de voksne i de travle 
børnefamilier, at det kan 
nage lidt på samvittighe-
den i forhold til motion. 
Det kniber med at finde ti-
den til at komme til fitness, 
ud på løbeturen eller til 
håndboldtræning, og man 
må nøjes med spurten til 
og fra børnehaven, slæbet 
på indkøbsturene, trapper-
ne på arbejdet og mange 
andre daglige aktiviteter.
 Det er med til at give 
god motion – faktisk er et 
aktivt liv som ung og yng-
re proppet med strabadser, 
som for mange er med til 
at give motion i hverdagen. 
Meget af den motion fal-
der bort, når man bliver 
ældre: Der er ingen børn 
at hente og bringe - eller 
rydde op efter, og der er 
ingen trapper til kontoret, 
og man skal ikke slæbe så 
tunge indkøbsposer.
 Samtidig svinder mu-
skelmassen hastigt. Fra vi 
er cirka 25 år til omkring 
de 80 år mister vi cirka 30 
procent af muskelmassen. 
Det er naturligvis forskel-
ligt fra person til person, 
hvornår det sker, men det 
forsvinder for os alle, fordi 
vi dels mister muskelfibre 
og ser de tilbageværende 
muskelfibre svinde ind. 
 Det er særligt de mu-
skelfibre, der er i brug ved 
hurtige bevægelser. Og det 
er træls, for i denne sam-
menhæng kan det være 
en hurtig bevægelse blot 
at rejse sig fra stolen eller 
sætte sig på toilettet. Og - 
ikke mindst - det er de hur-
tige fibre, der skal bruges, 
når vi mister balancen og 
skal reddes fra at falde.
 Det er derfor vigtigt, at 
man som ældre får gjort 
noget for at holde på de 
kræfter, der er. Man skal 
ikke regne med at vokse 
sig stor og stærk; det er 
særdeles krævende i se-
nioralderen, men kan man 
vedligeholde og udsætte, 
så er man godt hjulpet. 
Det kan være gåturen, ind-

købsturen, svømning eller 
motionscenter – men man 
skal sørge for at sætte det 
i system, så man sikrer, at 
man kommer afsted. Man 
ved, at muskelmassen svin-
der ekstra hurtigt ved sen-
geliggende sygdom, så det 
er altid godt at have lidt at 
give af.

Efterår er 
kastanjetid
Næsten alle ved, hvor der 
står et stort kastanjetræ. 
Uanset om man er barn 
eller voksen, så kan man 
næsten ikke lade være med 
at samle frugterne op un-
der en gåtur i skoven, for 
derefter at åbne dem. Og 
der er mange timers akti-
viteter efter indsamling af 
kastanjen.
 Efter en dag i skoven er 
det hyggeligt at sætte sig 
ved et stort bord med en 
varm kop kakao.
 Derefter kan man sætte 
de mange kastanjer sam-
men med tændstikker til 
forskellige dyr og fanta-
sivæsner. Man stikker først 
et hul i kastanjerne, inden 
man sætter tændstikker-
ne fast. Selve hovedet på 
tændstikkerne kan bruges 
til øjne. Hvis de ikke sid-
der ordentlig fast, kan man 
med fordel bruge lidt lim.

Skitræning 
på ét ben
Hvis den står på skitur i 
den kommende vinter, er 
der god grund til fysisk at 
begynde forberedelserne 
allerede nu. En effektiv 
øvelse, der kan udføres næ-
sten overalt, er at stå på ét 
ben. Mens man ser tv, va-
sker op, taler i telefon. Når 
man står på blot det ene 
ben, må musklerne i fod 
og knæ nemlig arbejde på 
højtryk, for at du kan hol-
de balancen, og det styrker 
musklerne omkring knæ 
og fod.

Vinterdæk er mere end 
blot mønsterdybde

Et sæt gode vinterdæk er et must, når det sætter ind med 
sne og glatte veje. Foto: Ingimage.com

Et par solide, varme støvler 
med masser af grove riller 
og takker er godt, når vi skal 
gå en tur en vinterdag. 
Langt hen ad vejen er det 
de samme kvaliteter, vi kan 
lide ved et vinterdæk – men 
dog med en ikke ubetydelig 
nuance. 
 Det er ikke kun dækmøn-
steret, der betyder noget for 
vejgrebet på dækket, det er i 
lige så høj grad gummisam-
mensætningen. 
 Vinterdæk er blødere end 
sommerdæk, fordi de skal 
bruge mere medfødt smidig-
hed i koldt vejr end i varmt 
vejr. Smidigheden er sam-
men med mønsteret garant 
for greb i vejen, også når der 
er sjask og slud og sne. 
 Men den bløde gummi i 
et vinterdæk kan tørre ind 
og blive glat. Sker det, skal 
dækket kasseres - også selv 
om der er godt med dæk-
mønster tilbage, som man 
ikke nåede at få brugt. Et 
vinterdæk uden den bløde 
smidighed er ikke et vinter-
dæk men i stedet en falsk 

tryghed, og den er faktisk 
endnu værre at have med 
i trafikken en snevejrsdag 
end et par sommerdæk og 
en solid portion forsigtig-
hed.
Du kan aflæse dit dæks 
dåbsattest - DOT-koden - på 
siden af dækket. De fire cif-
re angiver ugenummer og år 
for produktion - er dækkene 
mere end 10 år gamle, bør 
du ifølge FDM skifte til nye.

En vinterpakke 
i bilen
Det er flere gange sket, at 
der er kommet sne i novem-
ber, så det er som bilist en 
god ide allerede her fra sidst 
på efteråret at være forbe-
redt på mere eller mindre 
sne. 
 Så du kan lige så godt nu 
som senere pakke vinter-
udstyr som sneskovl, lygte, 
startkabler, varme tæpper 
og snekæder ned i bagage-
rummet. Så kan vinteren 
bare komme an.
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SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 6. nov. kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x AND
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 4.600,-    

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

ÆRØ MASKINER
& VVS A/S
DUNKÆRGADE 22

Tlf. 62 52 20 80

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 8. november

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN
GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xMEDISTER/KOTELETTER

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

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:

125 min.
TILLADT fra 11 år

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

hvad der sker på Andelen.

147 min.
TILLADT for alle

NÆSTE UGE:
Den 10., 11., 12., 13. 

15.  og 16. november kl. 19.30
samt 13. november kl. 15.00:

  

  

  

  

  

  

  

  

Lørdag den 5. november Ommel Kirke
Dåbsgudstjeneste kl. 11.00, v/Henny Kvist

Marstal Kirke kl. 20.00 
»Lys i mørket« v/Rikke Dupont

Søndagsgudstjenester den 6. november Allehelgen
Bregninge Kirke kl. 10.00 v/Brian Dan Christensen

Tranderup Kirke kl. 10.00 v/Pia Vandrup
Søby Kirke kl. 14.00 v/Brian Dan Christensen

Ærøskøbing Kirke kl. 16.00 v/Henny Kvist
Marstal Kirke kl. 16.00 v/Rikke Dupont

Rise Kirke kl. 19.00 v/Henny Kvist
Ommel Kirke kl. 19.00 v/Rikke Dupont

Ærøskøbing Kirke 
Torsdag den 10. november kl. 19.00

Taizéandagt v/ Henny Kvist

Marstal Menighedshus Strandstræde 20
Torsdag den 10. november kl. 19.00

Bibelstudiekreds v/Pia Vandrup

Marstal Kirke Fredag den 11. november kl. 16.00
Koncert med MADS GRANUM KVINTET

Entré: kr. 75,- for voksne, kr. 40,- for børn.
Billetsalg i Marstal Menighedshus, Strandstræde 20, 

fredag den 4. november kl. 15-17 og 
lørdag den 5. november fra 10-12.

 Resterende billetter sælges ved indgangen. 
Dørene åbnes en time før koncerten. 

Der kan betales kontant eller med mobilepay.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

TEMADAG OM 
DEMENS

Torsdag d. 17. november kl. 9.30-14.00
Menighedshuset, Strandstræde 20, Marstal

Susanne Holm, socialjurist og Anne-Birgitte 
Sindahl, socialrådgiver fra Ældresagen afholder 
en temadag om demens.

Programmet bliver følgende:
 • Ankomst og kaffe
 • Del 1 v. Anne-Birgitte
   Hvem er pårørende?
     Familiens reaktioner på sygdom og svæk-

kelse.
   Ældre- og plejebolig – aflastning mv.
    Økonomi.
 • Del 2 v. Susanne Holm
   Fuldmagter og værgemål.
 • Frokost.
 • En pårørendefortælling

Afslutning med praktiske oplysninger om face-
book, Ældre Sagens hjemmeside/onlineguide og 
Ældre Sagens rådgivningstelefon.

Foredrag og traktement er gratis. Vi byder på kaf-
fe, kage, drikkelse og smørrebrød.

Af hensyn til traktement er der tilmelding til Sanne 
på 29 84 28 22 senest d. 10. november kl. 12.00.

Temadagen gennemføres kun ved deltagelse 
af min. 25 personer.

ÅRSMØDE
Danmarks Naturfredningsforening på Ærø, afhol-
der årsmøde

Onsdag d. 9. november kl. 19.30
på Hotel Marstal, 

Dronningestræde 1a, Marstal
Årsmødet afholdes i henhold til foreningens ved-
tægter.
Efter årsmødet, vil der blive lejlighed til, at møde 
biolog Jan Pedersen, tidligere ansat i DN’s sekre-
tariat. 
Jan er godt kendt med ærøske naturforhold og vil 
bl.a. komme ind på vores drikkevands status og 
den nye situation omkring nye nedslående målin-
ger for kvaliteten af drikkevandet her og mange 
andre steder.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til 
foredragsholderen.
Alle er velkomne og foreningen er som vanligt 
vært ved kaffe og kage.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Jan Clausen, formand 
DN, Ærø

Opløsning af Ærø Ungdomsfond 
Indkaldelse af støtteansøgninger

Bestyrelsen for Ærø Ungdomsfond har med tilladelse 
fra Civilstyrelsen besluttet at opløse fonden. 
Fondens formål har været at drive et samlingssted 
for øens ungdom og dermed opfylde en social og 
kulturel funktion. 
Fondens formue skal ved opløsningen anvendes 
til et beslægtet formål på Ærø. Anvendelsen skal 
godkendes af Civilstyrelsen. Ansøgninger til for-
mål, der har karakter af driftstilskud til foreninger 
el.lign. kan ikke forventes godkendt. 
Ansøgning om støtte skal senest fredag den 25. no-
vember 2022 indsendes pr. mail til formanden for 
Ærø Ungdomsfond 
Jes Jørgensen, jjo@aeroekommune.dk.

VENNERNE INVITERER TIL

MINI SENIOR FESTIVAL
FREDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 12.00

i Marstal Sejlklub
Program:
Kl. 12.30: Vi starter med en lækker frokost.
Kl. 14.00:  Underholdning med »Skipperlaks« der 

synger sømandssange.  
Kaffe med småkager

Kl. 15.15:  Kommer »Den gode fortæller«  
David Thygesen fra Marstal Søfartsmuseum. 
Amerikansk lotteri med fine præmier.

Pris kr. 200,- incl. drikkevarer. 
Tilmelding senest den 10. november til 

Inge på tlf. 51 20 66 90.

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal
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Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

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

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

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

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

Vagttelefon +45 24 45 59 60

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS
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• • • ØENS BLAD • • •
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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.


