
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 15. februar 2023 - Nr. 7 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

Hakkebøf
med bløde løg, kartofler,
sovs og agurkesalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 22/2 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

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

En aften på Ærø Hotel
med spisning, dinnermusik samt

underholdning af Thomas Eje
En dejlig aften på Danmarks eneste voksenhotel
2-retters aftenmenu (fra. kl. 18:00), dinnermusik

samt underholdning af Thomas Eje.

Pris pr. person kun 349,-
Datoer for ovenstående:

16., 17., 22., 23. samt 28. februar 2022

Book bord på tlf. 6253 2406
Ærø Hotel - Danmarks eneste hotel kun for voksne

Korsgade 15
5700 Svendborg

*Hjemmebesøget er gratis, hvis du efterfølgende køber et høreapparat hos Audika. Ellers koster det 600 kr.

NYHED
– nu kan du også få en 
høretest hjemme* med 
Audika Svendborgs’ 
dygtige hørespecialist 
Mette

Bestil en GRATIS 
høretest i butikken eller 
et hjemmebesøg* på tlf.  

78 73 23 35

KÆRE ÆRØBOER!

Tak til alle der kiggede ind på Aggershøj for at se den store 
renovering, som ejendommen har gennemgået.
Tak for alle gaverne, hilsnerne og de rosende ord til vores 
renovering og især malerarbejdet af stuklofterne. 
500-600 personer besøgte os lørdag den 28. januar. 
Vi er både stolte og taknemlige over den store opbakning. 

De bedste hilsner
HASSE OG JAN

HCC BÅDEVÆRFT, MONICA
ÆRØPIGEN
ÆRØ FISK

Aggershøj er bygget i 1908 og var privatbolig indtil 1945, hvor 
Sømandsmissionen fik det som gave. Det blev til feriehjem for 
sømands- og fiskerenker. Aggershøj er nu igen i privat eje.

AGGERSHØJ, MØLLEVEJEN 50, 5960 MARSTAL
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informerer

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

Virksomhedskonsulent til 
beskæftigelsesområdet
Job- og Voksencenter Ærø søger en engageret 
virksomhedskonsulent til beskæftigelsesområdet. 

Ansøgningsfrist: 
Torsdag den 23. februar 2023, kl. 12.00.

JOB- OG VOKSENCENTERET

Social- og sundhedsassistenter 
søges til Hjemmeplejen 
Social- og sundhedsassistent til hhv. dagvagt eller 
aftenvagt. Dagvagt er som udgangspunkt på 37 
timer og aftenvagt 28 timer – eller efter aftale. 
Ansættelse pr. 1. april 2023 eller snarest muligt. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 24. februar 2023, kl. 12.00. 
ÆLDRE- OG SUNDHEDSMRÅDET

Læs mere på kommunens hjemmeside under »Job 
i kommunen«

Når du går ombord på færgen 
fra 1. marts 2023 skal du vise 
din billet
Pr. 1. marts 2023 er det ikke længere en mulighed, 
at købe en billet i færgens cafeteria. Det er derfor 
vigtigt, at du har købt din billet inden du skal af 
sted med færgen. 

Er du gående ombord på færgen skal du fremover 
vise din billet. Du kan printe billetten eller vise den 
på din smartphone/tablet. 

NYT på Ærøskøbing-Svendborgruten – der opsæt-
tes billetautomat i Ærøskøbing og Svendborg, hvor 
det er muligt at købe billet til færgen.

Det er selvfølgelig fortsat muligt, at købe billet på 
færgekontoret i Ærøskøbing i åbningstiden.

ÆRØFÆRGERNE

Fastelavn på 
De Gamles Hjem i Rise
Masker er velkomne lørdag den 18. februar 2023 
fra kl. 19.00.

Vi glæder os til at tage imod jer.

DE GAMLES HJEM I RISE

Fastelavnsmandag 
på Marstal Ældrecenter
MÆC holder åbent hus for rendemasker mandag 
den 20. februar 2023.

Børn er velkommen om dagen, og voksne er vel-
kommen fra kl. 18-20 i Centersalen.

Vi glæder os til at tage imod jer.

MARSTAL ÆLDRECENTER

Er du interesseret i at blive 
nævning eller domsmand for 
perioden 1. januar 2024 til 
31. december 2027?
Så opfordrer vi dig til at udfylde ansøgningsskema-
et på kommunens hjemmeside – gå ind under 
nyheden på forsiden. Skemaet skal være indsendt 
senest den 22. februar 2023.

Nævninge og domsmænd kaldes under et for læg-
dommere. De virker i nogle straffesager sammen 
med en eller flere juridisk uddannede dommere. I 
Danmark er det helt almindelige borgere, der udta-
ges som lægdommere. 
Hvis man bliver udtaget til at være lægdommer, 
har man som udgangspunkt pligt til at være det i 
mindst 4 år.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens 
præsident ved lodtrækning blandt de personer, 
som står på grundlisterne. Det er kommunernes 
grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og 
indsender dem til landsretten.

Til grundlisten i Ærø Kommune skal der udtages 
mindst 20 borgere, der udgør et bredt sammensat 
udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, 
alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig bag-
grund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive 
lægdommer skal man være dansk statsborger.

På kommunens hjemmeside kan du også læse 
mere om hvervet og se en video om at være læg-
dommer.

SEKRETARIATET

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

I skolernes vinterferie (uge 7) er der også åbent 

mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Se mere på kommunens Hjemmeside.

KULTUROMRÅDET

 

Pårørendegruppe - Demens
Velkommen til pårørendegruppe for pårørende til 
mennesker med en demens sygdom.
Vi mødes mandag den 27. februar 2023 kl. 
15-17.
Sted: I mødelokalet ved dagcenter Søkilden. Ind-
gang fra parkeringspladsen.

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

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

For tilmelding og yderligere oplysninger kontaktes:

Demenskoordinator Dorte Dihver på tlf. 30 34 30 19. 
Tirsdag til fredag 8.30 og 9.30, 
eller mail ddi@aeroekommune.dk

DEMENSKOORDINATOREN 

Indkaldelse 
til generalforsamling i Viften
Der afholdes generalforsamling i Viften, Ærø 
musik- og ungdomsskole, torsdag den 9. marts kl 
18.00 - 20.00.

Ønsker du at engagere dig i Viftens tilbud til børn 
og unge, så mød op til vores generalforsamling. Vi 
mødes i Viftens lokaler, ved siden af Ærøhallen, 
Halvejen 24, Marstal.

På vegne af alle i Viften,
Klaus Fynsk, Konstitueret bestyrelsesformand
Eyvind Gulbrandsen, Leder for Viften

VIFTEN

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

Gudstjenester
Søndag den 19. februar

Fastelavn
fra første række

Marstal Kirke kl. 10.00 
 Dupont
Rise Kirke kl. 10.00
 Kvist
Ærøskøbing Kirke kl. 14.00
 Kvist
 Fastelavnsgudstjeneste
Ommel Kirke kl. 14.00
 Dupont
 Fastelavnsgudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Onsdag d. 15. februar
  Marineforeningens  

lokaler kl. 19.30:
 Ærøskøbing  
  Sømandsforening og 

Skipper og Enkekasse.
Torsdag d. 16. februar
  Bowlingcentret (Arrebo-

hallen) kl. 18.30:
  Støtteforeningen for 

ÆIK
  Bowlingcentret  

(Arrebohallen) kl. 19.00:
 ÆIK
 Klubhuset kl. 19.00:
 Søby Bådelaug
Fredag d. 17. februar
 Ommel Kro kl. 18.00:
 Kleven Bådelaug

Søndag d. 19. februar
 Marineforeningen i 
 Ærøskøbing,  
 Pilebækken 9, kl. 11.00:
 Bøssehage Bro og 
 Bådelaug

Fastelavn 
i Ærøskøbing 
Kirke
Søndag den 19. februar kl. 
14.00.
 I samarbejde med fami-
liespejderne holder vi en kort 
og festlig familegudstjeneste 
ved Henny Kvist.
 Efter gudstjenesten hygger 
vi os med tøndeslagning, spi-
ser fastelavnsboller og drik-
ker varm kakao. 
 Alle er velkomne, og det er 
naturligvis gratis at deltage. 
Kom gerne udklædt - børn 
som voksne!

Børnevenlig 
Fastelavns-
gudstjeneste 
i Ommel Kirke
Søndag den 19. februar kl. 
14.00 afholdes der en børne-
venlig fastelavnsgudstjeneste 
ved Rikke Dupont. I samar-
bejde med Ommel Beboer-
forening er der arrangeret en 
kort gudstjeneste med gode 
sange og en historie. Katten 
slås af tønden, og konger og 
dronninger kåres. Hvis vejret 
er godt hænges tønderne op i 
træerne udenfor. Ved dårligt 
vejr har vi en plan B. Husk 
udenfor tøj. Vi kårer de 
smukkeste, sjoveste og mest 
fantasifulde kostumer. Der er 
fastelavnsboller og varm 
kakao. Vi glæder os til en 
hyggelig eftermiddag.

Maskebal
»Rendemaskerne anno 1995« 
arrangerer maskebal på Hotel 
Marstal fastelavnsmandag den 
20. februar kl. 19.00. Menueen 
er Ta’ selv bord til kr. 190,- pr. 
person. Musikken leveres af 
Thomas og der er gratis adgang 
for alle. Støt op om den gamle 
tradition, jo flere jo bedre. »Ma-
skerne« opfordres til at slå et 
»slaw« rundt om Hotel Marstal 
først på aftenen og deltag i lod-
trækning om præmier til den 
smukkeste dame, mest komiske 
herre, det mest fantasifulde par 
samt det mest fantasifulde hold. 
Maskerne falder kl. 24.00. Nye 
medlemmer optages gerne kr. 
50,- pr. person.Der er tilmelding 
til spisning fra onsdag den 15. 
februar på tlf. 51 53 96 44 mel-
lem kl. 16.00-18.00, dog senest 
fredag den 17. februar. Bemærk 
kun indgang fra Queenstreet.

Fastelavensfest i 
Arrebohallen
Ærøskøbing Idrætsklub ar-
rangerer fastelavnsfest i Ar-
rebohallen lørdag den 18. 
februar kl. 13.00-15.00. 
 Der slåes »Katten af tøn-
den« og der er præmier til 
kattekonge og -dronning.
Efter tøndeslagningen kåring 
af det flotteste kostume og 
det sjoveste kostume. 
 Gratis slikposer til bør-
nene. Kaffe, te og fastelavns-
boller fra bager Tom samt øl 
og vand kan købes. 
 Denne dag er der gratis 
bowling i Bowlinghallen og 
hoppeborge til alle børn, så 
ta’ far, mor og bedsteforæl-
dre med i Arrebohallen og få 
en hyggelig eftermiddag. 
Alle er velkomne, entreen er 
kr. 25,-, maskerede gratis ad-
gang.

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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Gaveuddeling 2023
Har du et godt formål, vi skal støtte?

I Rise Sparekasse er der tradition for at støtte 
lokalsamfundet og de lokale foreninger.

 
Det gør vi, fordi vi hver dag arbejder benhårdt på at 

blive Danmarks mest samfundsansvarlige sparekasse 
– og fordi vi ønsker at give igen til det lokalområde, 

vi bor og lever i.

Ansøg om tilskud
Udfyld ansøgningsskemaet på: www.sparekassen.dk 

Ansøgningsfrist: 15. Marts 2023

Creutz Boghandel
Vi holder lukket hele februar  

og glæder os til  
at se jer igen den 1. marts.

Mange hilsner Julie & Janne

Altid hyggelig stemning!

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

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

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

DU FÅR NYE
AFFALDS-

BEHOLDERE
I MARTS

TJEK DIN E-BOKS OG SE DATO FRA UGE 7

TLF 63526363/www.aeroeforsyning.dk

NY
KOMMODE?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

Opstart af borgerenergifællesskab på Ærø
Lokale energifællesskaber, 
der er i stand til at levere 
vedvarende energi til lokal-
samfundet, fremme energi-
besparelser og udjævne 
energiforbruget og dermed 
levere fleksibilitet til det 
samlede energisystem, bli-
ver i de kommende årtier et 
vigtigt supplement i den 
grønne omstilling. 
 Med etablering af så-
kaldte borgerenergifælles-
skaber er der i lovgivningen 
åbnet op for, at man som en 
samlet gruppe i et borger-
energifællesskab kan købe, 
producere, forbruge, lagre 

og sælge energi. På Ærø pro-
duceres der på årsbasis mere 
el fra øens vindmøller og 
solcelleanlæg, end hvad der 
forbruges på øen. Alligevel 
så dækkes en stor del af el-
forbruget med strøm som 
importeres, da der ikke er 
fuld samtidighed mellem 
produktionen fra vind/sol og 
elforbrug. Ligeledes ekspor-
teres store mængder strøm 
fra især vindmøllerne, og 
samlet set er der derfor et 
uudnyttet potentiale for at 
reducere tab og omkostnin-
ger til transport af el ud og 
ind af øen.

 Ærøfonden tog sidste år 
initiativ til oprettelse af et 
borgerenergifællesskab på 
Ærø og kan nu med glæde 
informere om, at projektet 
er sat i gang og løber over 
det næste 1½ år.
 I projektets første fase 
skal der indsamles og analy-
seres data om el- og varme-
forbruget på Ærø fra 
udvalgte målgrupper. Ærø-
fonden søger derfor såvel 
private husstande som min-
dre og større virksomheder, 
der i første omgang vil bi-
drage med information om 
deres energiforbrug og mu-
lighederne for at flytte rundt 
på dette. Herudover skal der 
også etableres en arbejds-
gruppe, som skal arbejde for 
en snarlig selskabsdannelse 
for Ærø Borgerenergifælles-

skab, som sikrer god borger-
inddragelse.
 Ærøfonden inviterer der-
for alle interesserede til et 
første opstartsmøde, for at 
fortælle mere om de videre 
planer for arbejdet med 
etablering af et borgerener-
gifællesskab på Ærø. Mødet 
afholdes d. 1. marts i Skibet 
i Marstal (Ellenet 10), hvor 
alle er velkomne. For yderli-
gere information kontakt 
projektleder Thomas Estrup 
(mobil tlf. 23 30 40 79, 
e-mail: tes@blue.green).

Noget om 
nutidens søfart 
i Marstal 
Menighedshus
Torsdag den 23. februar kl. 
10.00 fortæller Uwe Sell 
noget om nutidens søfart. 
Det har han gode forudsæt-
ninger for, idet han er ma-
skinchef i rederiet Alba 
Tankers i Aalborg. 
 Hvordan foregår hverda-
gen om bord? Hvad betyder 
de moderne kommunikati-
onsmuligheder og de korte 
udmønstringer? Hvilken 
rolle spiller sømandskirken 
for søfolk anno 2023?
 Uwe Sell er ommelsbo, og 
det gør det jo ikke dårligere. 
Der er med andre ord meget 
at se frem til, og der er fri 
entré, men kaffe og boller 
koster kr. 20,- pr. person.
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NU KAN DEN 
NYE ÆRØ GUIDE 
AFHENTES

Meddelelse til alle, der har brug for 
Ærø Guider til den kommende sæson:

Som i de foregående år foreligger 
Guiden på DANSK, TYSK og ENGELSK.

- Du kan afhente den følgende steder:

ÆRØGUIDE 2022

Søby Havnekontor Havnen 6

Turistinformationen i Ærøskøbing Havnen 4

Ærø Ugeavis Møllevejen 33 A, Marstal

Guide-annonce - udkommet 2022 - 15-02-2022 11:34

ÆRØGUIDE 2023

Nu får du nye affaldsbeholdere

 Fotograf: Henrik Schrøder, Demand.dk

Så er foråret lige på trap-
perne med mere lys og nye 
grønne skud. Foråret bliver 
også tiden hvor du får nye 
affaldsbeholdere. De er 
nok ikke så smukke som 
forårsliljerne og alle tulipa-
nerne, men til gengæld gør 
de det muligt at sortere lidt 
mere. Ikke mindst det 
grønne affald, som kan 
laves til biogas og gødning 
til landmændenes marker.

 Sådan fungerer det:
Du får i løbet af uge 6 brev 
i din E-boks om, hvilken 
dato, du modtager dine nye 
beholdere.
 Hvis du ikke selv har 
kontaktet os eller foretaget 
rettelser i din beholdersam-
mensætning,  da du fik brev 
fra Ærø Forsyning i okto-
ber 2022, vil du som ud-
gangspunkt modtage et 
standardsæt på 3 x 240L be-

holdere. Fra den dato du 
modtager dine nye behol-
dere, skal du tage dem i 
brug og stoppe med at 
bruge dine gamle behol-
dere.
 Har du valgt, at Ærø For-
syning skal tage en eller 
flere af dine gamle behol-
dere med, skal du stille dem 
ud til vejen, når du har 
modtaget de nye beholdere.
  For dem der bor i Mar-
stal og Ærøskøbing, som 
ikke har plads til beholdere, 
har vi tildelt sækkeordning. 
Dem som er på sækkeord-
ning får 3 forskellige farver 
sække som skal bruges til 
restaffald – grå sæk, madaf-
fald i grøn sæk og genbrugs-
fraktionerne i gule sække: 
glas, metal, plast og pap/
papir.
 Har du fritidshus på Ærø 
i enten Marstal eller Ærøs-
købing bykerner, så sørg 
for at lave en aftale med din 
nabo om, at opbevare dine 
sække for dig, indtil du er 
tilbage på øen.
 Du modtager også den 
nye affaldsfolder i din post-
kasse eller brevsprække, 
samme dag, som du får nye 
beholdere.
 I den kan du se en sorte-
ringsguide, for hvordan du 
sorterer affaldet på den nye 
ordning.
  Herudover modtager du 
også en rulle almindelige 
plastikposer (20 stk.) til dit 
madaffald og en rulle pla-

stiksække med 20 stk. 
sække til tekstilaffald. 
Tekstilsækkene skal række 
til perioden 2023-2024. 
Løber du tør for sække kan 
en ny rulle købes hos Ærø 
Forsyning for 25. kr. Dette 
gælder også for de sække, 
som bruges på sækkeord-
ningen. Du kan bruge en 
hvilken som helst type pla-
stikpose til at sortere dit 
madaffald i. 
Hvad er det nye 
på ordningen?
På den nye ordning skal du 
sortere dit madaffald for sig 
selv og lægge det i behol-
derrummet til madaffald. 
Madaffald er alle de rester 
fra dit køkken og køleskab, 
som du ikke får spist.
 Det kan være resterne af 
sovs og kartofler fra din tal-
lerken, kartoffelskræller, 
brugte te og kaffefiltre og 
resterne af leverpostejen 
som er blevet muggen i kø-
leskabet. Du må også smide 
ben fra kylling, fisk med 
mere i din madaffaldsbe-
holder. Husk at lægge mad-
affaldet i en plastikpose og 
bind knude på. På den nye 
ordning skal du ikke læn-
gere tænke over, hvad der 
er hård og blød plast. Begge 
dele kommer nemlig i det 
samme rum i affaldsbehol-
deren til plast og metal. Du 
skal også lægge din tomme 
mælkekarton og andre fø-
devarekartoner i beholde-
rummet til plast. Det er 
nemlig muligt at udsortere 
plasten fra kartonerne på et 

særligt anlæg i Tyskland.
 Ikke mindst har du på den 
nye ordning mulighed for at 
sortere tekstilaffald. Det vil 
sige tøj og tekstiler som er 
for slidte, hullede eller plet-
tede til at blive sendt til gen-
brug. Har du tøj og 
tekstilaffald, lægger du det i 
den klare sæk til tekstilaffald 
og sætter det til tømning 
sammen med beholderen til 
pap og papir. Tekstilaffald 
bliver genbrugt til nye teks-
tiler eller som hyndefyld til 
møbler og biler.
 
Ærø Forsyning lancerer 
ny app 1. marts:
Kunne du tænke dig at få en 
påmindelse om, hvornår 
hvilken affaldsfraktion bli-
ver tømt? Fra 1. marts kan 
du gå ind på din app-butik 
og downloade app’en Ærø 
Affald. Her kan du også se 
åbningstider for Genbrugs-
pladsen og slå dit affald op i 
den nye sorteringsguide.

Infodag på 
Genbrugspladsen 4. marts
Kunne du godt bruge en 
sidste demonstration af, 
hvordan du bruger de nye 
beholdere og sække? Så 
kom til infodag lørdag den 
4. marts på Genbrugsplad-
sen på Husmarken 2.
 Her kan du stille spørgs-
mål og få en demonstration 
af, hvordan affaldet sorte-
res fremadrettet. Du kan 
også få info om nye tiltag på 
Genbrugspladsen, hvor vi 
har fået en sorteringscon-
tainer til tekstilaffald og 
ændret containerne til hård 
og blød plast til en contai-
ner, hvor begge dele skal 
afleveres.

Har du spørgsmål til den 
nye ordning, så sidder vi 
klar ved telefonerne på 
Ærø Forsyning.
Ring på 63 52 63 63 eller 
skriv til os på:
kunde@aeroeforsyning.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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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



ONSDAG DEN 15. FEBRUAR 2023 ÆRØ UGEAVIS  5

Se alle ejendommene på Øbolig.dk

Skippergade 50 · 5960 Marstal · Mobil: 2021 0269 · øbolig.dk

Drømmen er på en Ø

KLAR TIL FORÅRET?
Spring foråret i møde med en salgsvurdering.

Det er sæson for boligsalg og handlerne spirer.

Så overvejer du at sælge, så udnyt vilkårene 
og kontakt os for et gratis salgstjek.

Så kan du også få din ejendom med i vores 
store påskeannonce.

Tlf. 20 21 02 69

 

Havnegade 32

Købsaftale underskrevet

Boligareal: 235
Kælder/udhus 12/36
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 2167
Opført/omb: 1908/1995
Energimærke: D
Kontant 1.995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.850

Rødstensvilla
i populær landsby. Præsentabel og 
indflytningsklar. Dejlig grund. Nær 
strand og...

Skobygyde 7, Skoby

NYT

Boligareal: 106
Kælder/udhus 0/5
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 1808
Opført/omb: 1800/1975
Energimærke: E
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.145

Villa omgivet af skøn natur
Charmerende, god planløsning. 
Dejlig grund. Kort afstand til 
stranden og...

Voderup 4, Voderup

NYT

Boligareal: 147
Kælder/udhus 0/85
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 855
Opført/omb: 1977
Energimærke: C
Kontant 1.995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.974

Flot parcelhus
i blomsterkvarteret. Dejlig have 
med udestue. God planløsning. Kort 
afstand til skole og...

Syrenvej 13, Marstal

NYT

Boligareal: 85
Kælder/udhus 0/36
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 156
Opført/omb: 1850/1973
Energimærke: D
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1287

Byhus/fritidshus nær centrum
Hyggeligt indrettet. Dejlig have med 
træterrasse og skur. Indkøb rundt 
hjørnet og...

Teglgade 32, Marstal

NYT

Boligareal: 135
Kælder/udhus 12/16
Vær./etager: 6/2
Grundareal: 250
Opført/omb: 1900/2000
Energimærke: E
Kontant 1.200.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.482

Præsentabelt byhus
med sydvendt have og terrasse. 
Rummelig og velindrettet. 1. sal med 
4 værelser og...

Reberbanen 5, Marstal

NYT

Boligareal: 143
Kælder/udhus 0/46
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 996
Opført/omb: 1800/1975
Energimærke: B
Kontant 1.995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2.114

Energivenligt parcelhus
blot 3 km fra Marstal by. Strand, havn 
og natur i gåafstand. Velindrettet 
og der er ...

Østervænget 34, Ommel

NYT

Boligareal: 220
Kælder/udhus 0/0
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 197
Opført/omb: 1968
Energimærke: G
Kontant 595.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.772

»Toldbodhus«
Marstals ældste beværtning. Erhverv 
med krostue, køkken, 1. sal med 
altan. Udsigt over havnemiljøet og...

Prinsensgade 7, Marstal

NYT

Danmarksgade 1

SOLGT

Hovedgaden 5

ØBOLIG TEAMET

Købsaftale underskrevet

Vi har fritidsjobbet  
til din teenager!
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  

omdeling af reklamer og aviser i jeres nærområde. 

www.blivomdeler.nu
Læs mere og søg jobbet her:

– eller ring til os på 70 10 40 00

1. Du skal arbejde onsdag eller torsdag – eller begge dage

2. Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde

3. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Omdelere under 18 år optjener løbende point til vores gaveshop

Jobbet som omdeler er et af  
de mest fleksible, der findes.

Der er mulighed for at vælge én  
eller flere ruter afhængig af, hvor 
meget tid din teenager har, og  
hvor meget de vil tjene.

Eneste krav er, at din teenager er 
fyldt 13 år.

 Til din teenager– der er masser  af fordele ved jobbet

Pippihuset - skriv dit barn op 2 sp.1 - 16-05-2022 2:32

� V I  DÆKKER HELE  ØEN �

� DØGNVAGT �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

TLF.6252 2000
www.sr-electric.dk · E-mail: office@sr-electric.dk

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �
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Fastelavn i Ærøskøbing 
2023
Traditionen tro falder faste-
lavn i Ærøskøbing igen i år 
på en mandag – nemlig den 
20/2-23.
 Efter COVID-19  og et 
meget lille antal masker sid-
ste år, opfordrer vi alle der 
har lyst til at klæde sig ud, til 
at finde en maske og komme 
på gaden. Vi har brug for at 
feste igen og vi har brug for, 
at holde fastelavnstraditio-
nen ved lige.
 Igen i år vil gruppen »Tra-
ditionen Tro« slå et slag for, 
at fastelavn bliver en god 
fest, både for maskerne og 
de lige så vigtige medspil-
lere, der sidder rundt om-
kring i stuerne og på byens 
restauranter.
 Restaurant »Landbo- 
gaarden« holder åbent for 
spisende gæster. 
 Gertrud og Jacob laver en 
lækker menu, og glæder sig 
til at hygge om gæster og 
masker hele aftenen, mens 
Paul Nedergaard underhol-
der. Alle masker opfordres 
til at kikke ind og vise sig 
frem i løbet af aftenen. Husk 
at bestille bord på Landbo-
gården.
 Kl. 24.00 er der maskefald 
med gevinster til de bedste hi-
storier og/eller udklædninger.
 Hos »Traditionen Tro« 
kan alle fra hele Ærø låne 
tøj, masker, tasker, bryster, 
briller, hatte, handsker og 
parykker og mange, mange 

andre ting og sager - vi har 
samlet rigtig mange dejlige 
og finurlige ting, som bare 
skal bruges. Vi holder åbent 
i vores lokaler i »Traditio-
nen Tro« efter aftale. Loka-
lerne er beliggende på 2. sal 
ovenpå Friskolen, Vester-
gade i Ærøskøbing. Kontakt 
Gunver på tlf.  30 33 50 38. 
 Vi håber, at se rigtig 
mange masker i gaderne – 
på »Landbogården« og 
rundt om i stuerne.
 Følg også gerne Face-
bookgruppen: Traditionen 
Tro - Ærø

»En mand der 
hedder Otto« 
i Andelen

  

  

  

  

  

  

  

  

         

Fra torsdag den 16. februar 
viser Andelen den ameri-
kanske film: »A man called 
Otto«. Filmen handler om 
den gnavne ældre mand 
Otto Anderson, der sidder 
fast i sine rutiner, og som 
ikke udviser den store for-
ståelse eller tolerance for 
andre. Efter tabet af sin 
kone, har Otto opgivet livet, 
og han ønsker at afslutte det.
Da en livlig ung familie flyt-
ter ind ved siden af, møder 
han den kvikke og højgra-
vide Marisol, hvilket fører til 
et usandsynligt venskab, der 
vender op og ned på hans 
verden. Filmen er en ameri-
kansk indspilning af den 
svenske film »En mand der 
hedder Ove«.
 Filmen er instrueret af 
Marc Forster og blandt de 
medvirkende er Tom Hanks 
og Mariana Treviño.
 Filmen varer 2 timer og 5 
minutter og den er tilladt for 
alle over 11 år.

Husk 
lægeattesten
Alle i bilen skal som be-
kendt i udgangspunktet 
være fastspændt i sikker-
hedssele. Men man kan blive 
fritaget. Fritagelse kan dog 
kun opnås, hvis der forelig-
ger alvorlige lægelige år-
sager til dette. Dispensation 
for brug af sikkerhedssele 
gives af en læge, normalt den 
pågældendes egen læge eller 
en speciallæge.
 Du skal medbringe læge-
attesten under kørsel og vise 
den, hvis politiet beder om 
det.
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Ringer til
Ugeavisen

62 53 11 53

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 53 · info@aeroeugeavis.dk

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

                for 2023
er nu under forberedelse!
13. årgang af vort lokale opslagsværk udarbejdes i den nærmeste tid. 

Vi får mange positive tilbagemeldinger, og kan konstatere at bogen i høj grad lever op til 
brugernes og annoncørernes forventninger.

Har du forslag til yderligere forbedringer
bedes du venligst kontakte os på mail: 
info@aeroeugeavis.dk 
– eller du kan kontakte os på tlf. 62 53 11 53

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

● Den Lille Gule produceres og udgives af Ærø Ugeavis.

● Den Lille Gule dækker hele Ærø Kommune med et
  oplag på i alt 5000 bøger.

● Den Lille Gule bruger store og læsevenlige skrifttyper.

● Den Lille Gule er telefonbogen, der på de gule sider bringer
  ALLE lokale erhvervsdrivende.

● Den Lille Gule omdeles til samtlige husstande og sommer-
  huse i kommunen.

● Når du ringer til Den Lille Gule på Ugeavisen er du ikke 
  nummer 10 i telefonkøen – hos os får du personlig betjening.

● Vi bor på Ærø og kender derfor området.

● Den Lille Gule vrimler ikke med udenøs annoncer, 
  der er uvedkommende for lokalområdet.

● Brug dine annoncekroner lokalt – lige nu er vi i gang med at 
  forberede udgivelsen af Den Lille Gule
  – så du kan allerede nu reservere plads til din annonce.

● Dit firma er gratis med på internettet, hvor man kan søge i 
  Fagregister, Navneregister, Gade-, og Nummerregister.

● Som en ekstra service kan du tilkøbe link fra
  www.denlillegule-ærø.dk til din egen hjemmeside.

● Det er også muligt, for et mindre beløb, at få din annonce fra Den Lille Gule telefonbog lagt ud på 
  internetudgaven: www.denlillegule-ærø.dk

Den Lille Gule udkommer i april/maj 2023.

Vi er påbegyndt udsendelse af materiale til alle nuværende annoncører 
– er du ikke allerede optaget i fagregisteret, beder vi dig kontakte os på
Ugeavisen – gerne på mail: info@aeroeugeavis.dk

Du er også velkommen til at ringe til Ugeavisen 
for nærmere information.

Den Lille Gule

Den Lille Gule
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Vi ses hos

20%SPAR
på en komplet brille 

Tilbuddet gælder kun i uge 7  
og kan ikke kombineres med 2for1,  

basicline eller andre tilbud.

NYHED
Gratis sundhedstjek 

hele februar måned 

VÆRDI 695 KR.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FJERNVARME        INFORMATION

Situationen på verdensmarkedet gør, at det er 
vanskeligt og dyrt at få fat i flis. 
Det er lykkedes os at komme i kontakt med et 
dansk firma, der kan levere certificeret dansk 
træ, med en stor besparelse, så vi kan opbygge 
et flislager til næste fyringssæson. Der er, indtil 
videre, aftalt leverance af 2 skibslaster. Træet le-
veres i hele stammer og skal derfor efterfølgende 
hugges til flis. 

Flishugning sker på arealet 
v/tidl. Nørremarksvejen.

Arbejdet udføres i uge 10, 
fra 6. - 10. marts 2023.

Vi har miljøtilladelse og udfører arbejdet 
dagligt i tidsrummet kl. 07 - 17.

Vi vil informere igen når last 2 er planlagt.

Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre, 
men tilstræber at flishugningen udføres så hurtigt 
som det er teknisk muligt. Er der spørgsmål kan 
vi kontaktes.

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

MARSTAL FJERNVARME

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt indenfor 

maler- og spartelarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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»Den bestøv-
lede kat og 
ønskestjernen« 
i Andelen

Andelen viser fra mandag 
den 13. til søndag den 19. fe-
bruar om eftermiddagen kl. 
15 børnefilmen »Den bestøv-
lede Kat« og ønskestjernen. 
Denne animationsfilm er den 
anden solofilm om »Den Be-
støvlede Kat«. I filmen har 
den bestøvlede kat fundet 
ud, at han har brugt otte ud 
af sine ni katteliv. Han begi-
ver sig derfor ud på en fare-
fuld rejse for at finde det 
mytiske »Sidste Ønske« og få 
genskabt alle sine ni liv.
 Kristian Boland leverer 
den danske stemme til den 
bestøvlede kat, der er instru-
eret af Joel Crawford. 
 Filmen varer 1 time og 40 
minutter og den er tilladt for 
alle over 7 år.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Kulhydrater 
er uundværligt 
brændstof
Kulhydrater er meget an-
det end bolsjer og vingum-
mi. Kulhydrater findes 
nemlig i masser af fornuf-
tig kost som ris, kartofler, 
brød, havregryn grøntsa-
ger og frugt. Kulhydrater 
er en afgørende kilde til 
energi for din krop, og der-
for er kulhydrater helt na-
turligt en del af en sund og 
varieret kost.
 Din krop får energi fra 
de energigivende nærings-
stoffer i mad, dvs. fedt, 
kulhydrater og protein. 
Når disse stoffer omsættes 
i kroppen, minder det ke-
misk set om forbrændin-
gen i en benzinmotor, og 
der dannes energi til det 
arbejde, der udføres i krop-
pens celler, bl.a. i muskler 
og hjerne.
 Det anbefales, at 45-60 
% af energien i din mad 
kommer fra kulhydrater.
Kulhydrater i form af kost-
fibre bidrager til en velfun-
gerende mave og fordøjel-
se. 
 Desuden mætter kostfi-
bre godt. Derfor kan kost-
fibre hjælpe med, at du 
ikke spiser for meget og 
holder vægten. 
 Kostfibre har også en 
positiv effekt på flere livs-
stilssygdomme, fx hjer-
te-kar-sygdomme, type 
2-diabetes og kræft i 
tyktarmen.
(Kilde: Fødevarestyrelsen)
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HJEM DER HOLDER

ÅBENT
HUS

TIL FASTELAVN
Mandag d. 20. febr.

Queenstreet - Marstal

GALATIUS
Strandstræde 43
JØRGEN GRUBE
Bondebygade 5
TINA PETERSEN, 
MARTIN SAND
Bredgade 16
LARS BO
Bredgade 10
RITA OG RALDE
Danmarksgade 19
GRINDERSLEV
Vinkelstræde 20
SØNDERTOFTEN
(Fælleshuset)
BOYE KROMANN
Skolegade 2
EVA ALBERTSEN
Skolegade 5
PIA OG LASSE
Strandstræde 9
ÆRØPIGEN
Kirkestræde 12A
MARSTANG 
MAD & VIN
Kirkestræde 15
BY GRUBE
Kirkestræde 12B
RESTAURANT 
FRU BERG
Havnepladsen 6

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

DAGENS RET 
Februar:

STEGT FLÆSK
m/persillesovs

HERREGÅDSBØF
m/pommes frites 

og bearnaise
FORLOREN HARE

Kr. 149,-

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

eller DinnerBooking

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

  

 

 

 

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

FASTELAVN
ÅBNER KL. 18.00

Få en fornøjelig aften, når 
Marstals Rendemasker 

forhåbentlig kigger forbi 
Fru Berg.

Underholdningen kan 
kombineres med dagens 

ret bestående af:
STEGT FLÆSK
m/persillesovs

HERREGÅRDSBØF
m/pommes frites 

og bearnaise
FORLOREN HARE

Kr. 149,-
Man kan også bare nyde 

noget at drikke.

www.bergsrestauranter.dk
Tlf. 24 63 56 57

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

MINORS HJEM
Så er der søgt fonde, gå 
ind på Underværker og 
støt os med en stemme 
og også gerne en kom-
mentar

Minors Hjem, 
kunst og kunst-

håndvlrk 
(undervaerker.dk)

På forhånd tak.
Vi kan nu også modtage 
donationer, desværre er 
det kun for medlemmer, 
så se at blive det.
Skriv eller ring til:

Per Vandrup  
vandrup@danbbs.dk 

eller telefon 
+45 20 25 78 44

Medlemsmøde
SØNDAG d. 19. februar

kl. 19.00-21.00
på Rådhuset 
i Ærøskøbing

Drøftelse af aktuelle 
lokalpolitiske emner.

Vel mødt!
Socialdemokratiet

på Ærø

Socialdemokratiet 
på Ærø
afholder
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Ærøske 
Motorveteraner

indkalder til

Ordinær
 Generalforsamling

Vindeballe Kro
torsdag den 9. marts

kl. 19.30
Generalforsamlingen 
bli ver afholdt ifølge 

foreningens vedtægter.
Evt. forslag skal være 
formanden i hænde se-
nest 7 dage før.
Foreningen er vært ved 
kaffe og brød.

BESTYRELSEN

MARSTAL
BORGERLIGE
SKYTTELAUG

afholder
SKIVESKYDNING OG 

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 4. marts 

kl. 09.00 i Ærøhallen
Tilmelding til spisning 

på tlf. 51 78 12 29, 
senest d. 27. februar.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

MASSAGE OG 
KRANIO 

SAKRAL TERAPI 
Lone Bach Sørensen 

Røndal 3, 
5985 Søby 

SMS 61 66 51 20

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 4. 
marts.

Med venlig hilsen
Knud Erik Knudsen

Ærøskøbing

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Min kære hustru,
vor gode mor, svigermor, bedste og oldemor

Brynhild Skov
*17. april 1932      † 8. februar 2023

er stille sovet ind

»Du vil altid være i vores hjerter«

På familiens vegne
Johannes

Bjarne, Jette, Karl og Erik

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirkegårdskapel
lørdag den 18. februar kl. 12.30.

Højtideligheden slutter ved kapellet.

†
Vores kære bror, svoger og onkel

Christen Reimer 
Stubbe Teglbjærg

*15. december 1957      † 6. februar 2023

Erik og Lili
Dorthe og Palle

med familier

Christen begraves den 16. februar kl. 12.00 
fra Marstal Kirke.

Vores kære mor og søster

Jette Pedersen
er død efter lang tids sygdom
*7. februar 1963 i Ærøskøbing      

† 14. januar 2023 i Freiburg, Sydtyskland

»Elsket og savnet« 

Holger, Laura og Julian
Anne Birgitte

Bisættelsen har fundet sted i Stegen, Tyskland

†
Min kære søster

Maja Birgitte
Andersen

 er den 22. januar 2023 
stille sovet ind efter 
længere tids sygdom.

Poul Andersen
og familie

Begravelsen har fundet 
sted.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse 

og de mange 
smukke blomster ved

Grethe Arendals
begravelse

 d. 10. februar i Marstal.
Familien

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 
bisættelse af Sigrid Faar-
vang Terkelsen den 7. fe-
bruar. Tak for de smukke 
kranse og blomster. 
En stor tak til Rikke 
Dupont for en utrolig og 
smuk tale.
En særlig tak til Ærøskø-
bing Sygehus for god pleje. 

Therkel Terkelsen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hvorfor fyre for gråspurvene
Det er altid nemt og enkelt 
at se, hvor isoleringen i bo-
ligen halter, på dage med 
sne.
 De steder, hvor sne-
en bliver liggende, er der 
koldt - de steder, hvor den 
smelter, er der varmt. 
 Man behøver dog ikke 
vente på snevejret for 

Et termografisk kamera kan vise hvor i huset du fyrer for 
fuglene. Foto: Ingimage.com
at finde ud af, hvor var-
men forlader boligen. En 
termografisk fotografering 
gør jobbet - og det behøver 

end ikke være koldt for al-
vor, når man tester det.
 En termografisk foto-
grafering er et billede af 
huset udefra, hvor udsving 
i temperaturer vises med 
farvekoder. Fotograferin-
gen sker med et infrarødt 
kamera, som er tempera-
turfølsomt. De steder, hvor 
huset afgiver varme, mar-
keres med rød eller gul, de 
kolde områder med grøn 
og blå.
 Billederne, som kaldes 
for termogrammer, er gan-
ske præcise. Man vil ofte 
i en ellers blå overflade 
kunne se en tynd rød eller 
gul stribe, som indikerer, at 
her er der et varmetab. 
 Andre steder vil man 
eksempelvis over store 
overflader kunne se, hvor 
hulmursisoleringen er 
mangelfuld - noget, man 
ellers ikke kan se med det 
blotte øje.
 Med en termografisk un-
dersøgelse af dit hus kan 
du træffe et bedre valg i 
forhold til eventuelle ener-
giforbedringer.

Officielle 
flagdage 2023
Statslige myndigheder har 
på officielle flagdage pligt 
til at flage med splitflag fra 
deres bygninger.
 Ifølge Justitsministeriet 
har vi følgende officielle 
flagdage for resten af 2023:
- 5. februar: Kronprinsesse 
Marys fødselsdag.
-  6. februar: Prinsesse Ma-
ries fødselsdag.
- 7. april: Langfredag. Der 
flages på halv stang hele 
dagen.
- 9. april: Påskedag. Der fla-
ges på hel stang hele dagen
(Flagning i anledning af 
besættelsesdagen viger for 
flagning i anledning af på-
skedag)
- 16. april: Dronning Mar-
grethes fødselsdag.
- 29. april: Prinsesse Bene-
diktes fødselsdag.
- 5. maj: Danmarks befriel-
se 1945.

- 18. maj: Kristi Himmel-
fartsdag.
- 28. maj: Pinsedag.
- 26. maj: Kronprins Frede-
riks fødselsdag.
- 5. juni: Grundlovsdag.
- 7. juni: Prins Joachims 
fødselsdag.
- 15. juni: Valdemarsdag og 
Genforeningsdag.
- 21. juni: Grønlands natio-
naldag. Der flages med det 
grønlandske flag.
- 29. juli: Færøernes natio-
nale festdag, Olai Dag. Der 
flages med det færøske flag.
- 5. september: Danmarks 
udsendte. 
- 15 oktober: Prins Christi-
ans fødselsdag.
- 25. december: Juledag.
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FASTELAVNS MANDAG
I ÆRØSKØBING 
Hold traditionen i live!
Tag maske på og bevæg dig ud 
i mørket på de brostensbelagte gader.
Efter nogle år med COVID-19 er der brug for alles 
opbakning til at bevare denne herlige tradition.

        Der er maskefald på 
        »LANDBOGÅRDEN« kl. 24.00 
        med præmier til de bedst udklædte.
        Præmie er sponsoreret af Viking 
i       Tranderup.
         »LANDBOGÅRDEN« serverer i da-      

gens anledning en lækker menu og 
Paul Nedergaard sørger for musi-
kalsk underholdning.  
Husk at bestille bord.

I Traditionen Tro kan du låne masker, tøj og rekvisit-
ter. Kontakt Gunver på tlf. 30 33 50 38 for en aftale 
eller tjek Facebook-gruppen Traditionen Tro - Ærø 
for mere info. Traditionen Tro er beliggende på 2. 
sal ovenpå Friskolen, Vestergade i Ærøskøbing.

Annoncesponsorer:
Café Aroma v/Fie Westergaard og
Ærø Møbler v/familien Sækmose

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

Hattesens Konfektfabrik
på Ærø søger 

kernemedarbejder 
til produktionen

Med den nye store udvidelse af produktionsappa-
ratet, har vi brug for at supplere vores medarbej-
derstab med en fuldtids produktionsmedarbejder.

Arbejdsopgaver:
Du vil komme til at indgå i store dele af produkti-
onen, med fokus på skæring, afvejning og pakning 
af lakridskonfekten.

Om dig:
Vi søger en selvstændig, engageret og kvalitetsbe-
vidst medarbejder der vil være med til, at løse de 
daglige opgaver og dermed garantere den forsatte 
høje kvalitet af vores produkt. Der kræves en god 
fysik. 

Om os:
Vi er ægte håndværkere og hylder ideen om kvali-
tet, nærhed og omtanke gennem vores virksomhed 
på Ærø. Vi fremstiller lakrids og konfektmasse i 
særklasse af de fineste råvarer, til prisvindende la-
kridskonfekt.Vi er i øjeblikket 5 ansatte. Vi er en 
ambitiøs virksomhed i vækst, med store planer for 
de kommende år.

Det praktiske
Arbejdstid: 30-37 timer. 
Arbejdsplads: Vestergade 2, 5970 Ærøskøbing. 
Ansøgningsfrist: 23. februar 2023
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 9

Interesseret?
Så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til 
info@konfektfabrikken.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte Claus Hattesen på tlf. 93 200 203.

Hattesens Konfektfabrik
Vestergade 2 • 5970 Ærøskøbing

Tlf. 93 200 203 • www.konfektfabrikken.dk

Marstal

               Sejlklub

GENERALFORSAMLING
2023

LØRDAG d. 4. marts kl. 15.00 
i Marstal Sejlklub

    l  Dagsorden iflg. vedtægterne.
    l  Forslag der ønskes behandlet på generalfor-

samlingen skal skriftligt fremsendes til for- 
manden lhmmarstal@gmail.com senest den 
27. februar.

    l  Indkomne forslag kan læses på  
www.marstalsejlklub.dk

 
Efter generalforsamlingen kl. 18.00
serveres

GULE ÆRTER ELLER
SKINKE OG FLØDEKARTOFLER 
Pris kr. 100,- pr. person. 
l  Tilmelding til spisning  

senest mandag d. 27. februar til Lars Jepsen  
på tlf. 21 21 11 08  
eller jepsenlars@mail.dk

                    Med venlig hilsen
                      BESTYRELSEN

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS
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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
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Udlejes pr. 1. april 2023
St. Rise Skolevej 34, St. Rise, 5970 Ærøskøbing

Boligareal 62 m2, 2 rum.
Månedlig husleje for året 2023 kr. 4.501,- 
+ aconto vand kr. 300,-, ialt kr. 4.801,-.
Indskud kr. 14.848,-.
El og varme afregnes direkte med forsyningssel-
skabet.
Medlemmer af boligforeningen har fortrinsret, 
og ansøger med laveste medlemsnummer, får 
tilbudt lejemålet senest 4 hverdage efter svar-
fristens udløb. 
Ansøgningsfrist den 24. februar 2023.
For yderligere information kan 
Det Ærøske Boligselskab kontaktes på
Tlf. nr. 62 53 25 85 eller e-mail daeb@daeb.dk

Det Ærøske Boligselskab
Tlf. 62 53 25 85

E-mail: daeb@daeb.dk
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Finansiering af maskiner
landbrugs- 

maskiner og entreprenørmateriel
• 
• 
• Fast udlånsrente 2,75% p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

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

Fast rente: 2,75%

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

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

Lendas Griller - Åbent alle dage....indd   1 12/09/17   17.46

Askeonsdag 
i Bregninge Kirke

Onsdag den 22. februar kl. 
19.00 er der musikgudstje-
neste med Trio LucAlex i 
Bregninge Kirke. Denne 
dag kaldes også askeonsdag 
og har igennem mange år 
været dagen, hvor Breg-
ninge Kirkes trefløjede al-
tertavle blev lukket. Der- 
efter har den været lukket 
frem til påskedag. 
 I år kombineres den tra-
ditionelle andagt med opfø-
relsen af Pergolesis smukke 
»Stabat mater«, som han 
skrev i sit sidste leveår 1736. 
Han blev kun 26 år, men 

nåede ikke desto mindre at 
slå sit navn fast som kom-
ponist – ikke mindst på 
grund af »Stabat mater«, 
som handler om Jomfru 
Maria, der står ved sin søns 
kors på Golgata.
 Trio LucAlex fra Svend-
borg – bestående af sopran 
Alexandra Emilie Byriel, 
alt Luca Zofie Foli samt or-
ganist Tore Bjørn Larsen – 
har optrådt på Ærø flere 
gange før med musik fra 
passionstiden.
 Ø-præst Brian Dan Chri-
stensen er liturg.

www.kultur-laden.dk

TRADITIONEL 
JAZZ-AFTEN

Kom og hør sprudlende og humørfyldt 
traditionel jazz i 

KULTURLADEN
LØRDAG DEN 4. MARTS
Vi starter aftenen med spisning

hvorefter orkesteret spiller.

Menu: Mørbradgryde med ris.
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 19.30

Pris:
Spisning og musik: Kr. 200,-

Musik: Kr. 125,-
Billet bestilling: 

Spisning og musik: betaling senest 26. februar
MobilePay: 61 74 39 33

Mail: kulturladen@gmail.com
Musik uden spisning:

 På døren eller reservering på mail.
Kommende arrangement:

12. maj 2023: 
Kabaret Transportable
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

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

SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 19. februar kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x HAMBURGERRYG
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 1.200,-    

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

Toyota Ærø
DUNKÆR AUTO-SERVICE APS

Tlf. 62 52 15 38

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 21. februar
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Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xGAVEKORT á 75,00 kr.

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag  
og onsdag kl. 19.30: 

122 min.
TILLADT over 11 år

100 min.
TILLADT over 7 år

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den 23., 24.., 25., 26., 28.  

februar og 1. marts kl. 19.30
samt 26. februar kl. 15.00:

107 min.
TILLADT over 7 år

  

  

  

  

  

  

  

  

         

DENNE UGE:
Mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag, lørdag og 

søndag kl. 15.00: 

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

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

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

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

Blue Riband Translations - fast.indd   1 28/08/17   10.21
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ÆRØ VENSTRE
afholder

Generalforsamling
Mandag d. 6. marts 2023 kl. 18.00

i Mamrelund, Ærøskøbing
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Hvis man ønsker at deltage i spisning koster det 
kr. 100,- pr. person. 

Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig 
senest den 3. marts på tlf. 61 38 45 41 

eller mail: mail@spiseriet-aeroe.dk 
Eventuelle forslag sendes til samme mail 

senest d. 1. marts 2023.
Nye medlemmer optages på 

tlf. 20 44 44 41 eller 61 38 45 41.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN 

Gudstjenester se foran 
i Ugeavisen eller i Kirkebladet.

Rise Sognehus den 21. februar kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.

Bregninge Kirke den 22. februar kl. 19.00
Askeonsdag og musikgudstjeneste.

Marstal Menighedshus den 23. februar kl. 10.00
Formiddagsforedrag: Noget om nutidens søfart.

Ærøskøbing Kirke den 24. februar kl. 15.30
»Præludier til livet«.

Sogneliv

Se www. ærøkirkeliv.dk og 
på Facebook: Ærø Pastorat

Støt menighedsplejen på Mobilepay: 827032
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Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden Maria Brygger skriftligt i 
hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Umiddelbart herefter er MIF vært ved et lettere trak  tement.

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
FREDAG d. 3. marts 2023
kl. 18.30 i MIFs Klubhus

Bak op om din forening og mød talstærkt op!

Vi håber at se rigtig mange af vores sponsorer
Bestyrelsen for Marstal Idrætsforening
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Marstal Håndværker- og Industriforening
samt Understøttelsesforeningen

GENERALFORSAMLING
FREDAG d. 24. februar 2023 kl. 18.00

på Hotel Marstal
Dagsorden ifølge lovene.

BESTYRELSEN

EFTER GENERALFORSAMLINGEN
ER DER TORSKESPISNING KL. 19.00

Tilmelding til  Hotel Marstal på tlf. 62 53 13 52
senest mandag den 20. februar 2023.

Marstal Søfartsmuseum
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser!

Prinsensgade 1, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 31 • info@marmus.dk

Åbningstider mandag-lørdag kl. 11.00-15.00

SÆRUDSTILLING
på Marstal Søfartsmuseum
STRØMPER OG SOKKER 

OG TING FRA GEMMERNE
I forbindelse med udstillingen holdes et causeri 
om den strikkede strømpes historie på museet ved 
Birgit Kønig.

tirsdag den 21. februar kl. 19.00-21.00
medbring gerne strømpepinde og garn. 

Arrangementet er gratis. 
Tilmelding på tlf. 62 53 23 31 eller ved henvendelse 
i butikken på museet. Begrænset deltagerantal.

afholder

ÅRSMØDE 2023
ONSDAG d. 8. marts 2023 kl. 12.00  

på Ærø Hotel, Egehovedvej 4, Marstal
Dagsorden iht. vedtægterne.

Husk at medbringe medlemskort.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 
den 22. februar.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en 
2-retters menu samt kaffe og småkager.

Pris kr. 125,-.

Tilmelding til middagen senest den 24. februar til 
Birgit på tlf. 42 91 59 70.

Søndergade 16, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62522950 • www.arremus.dk

Vidste du det?
Slynglen Moritz Moritzen og andre ærøske historier 
fra 1700-tallet.
Foredrag ved museumsinspektør Peter Henningsen.
Onsdag den 22. februar kl. 19.00 på Dommergården
Entré: kr. 50,- Gratis adgang for medlemmer af Ærø 
Museums Venner.
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PRIMA VÆGMALING 05
10 liter. Hvid. 
(Best. nr. 9762991)

PRIMA VÆGMALING 05
10 liter. Hvid. 
(Best. nr. 9762991)

PRIMA VÆGMALING 05
10 liter. Hvid. 
(Best. nr. 9762991)

RAW INTERIØR FINISH 10 
10 liter. Hvid. Silkemat akrylmaling glans 10 til alle vægge. 
God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk. Smudsafvisende 
og rengøringsvenlig overfl ade.
(Best. nr. 9701584 )

PR. DUNK

3995
(Ex. moms 31,96) 

ALASKA SPRINKLERVÆSKE 
5 liter. Færdigblandet sprinklervæske, som forhindrer frostskader 
på sprinkleranlægget ned til -21° C. Rengøring af bilruden så 
udsynet sikres.
(Best. nr. 9571846)

BURNER 
BIO TØNDE
Med 100 stk.
(Best. nr. 1507001)

VI STÅR BAG DEM, 
DER KAN DERES 
HÅNDVÆRK.
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PR. POSE

25.-
(Ex. moms 20,-)

PERLEKALK
12,5 kg
(Best. nr. 1444688)

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR. SPAND

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

BURNER FIRE-
STARTER M/BIO OLIE 
Med 500 stk. Ttil grill/brændeovn.
(Best. nr. 1507054)

(Best. nr. 9571846)

BURNER 
BIO TØNDE
Med 100 stk.

BURNER FIRE-
STARTER M/BIO OLIE 
Med 500 stk. Ttil grill/brændeovn.

19995
(Ex. moms 159,96)

PR. KASSE

PR. SPAND

399.-
(Ex. moms 319,20) 

MORSØ BRÆNDESPAND 
Mål: 32 x 40 cm.
  (Best. nr. 5863813)

PR. SÆT

299.-
(Ex. moms 239,20) 

MORSØ 
PEJSESÆT 
Det er et stilrent pejsesæt i en enkel formgivning, der er 
let at indpasse i ethvert hjem. De tre stykker pejseværktøj 
er elegant gemt af vejen bag en låge der enten kan højre- 
eller venstre - hænges. Gummigreb på værktøjet.
  (Best. nr. 1257662)

399.-

Det er et stilrent pejsesæt i en enkel formgivning, der er 

4 STK.

4 STK.

4895
(Ex. moms 39,15)

PR. TØNDE

399.-
(Ex. moms 319,20)

PR. SPAND


