
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 22. februar 2023 - Nr. 8 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

DELIKATESSEN

Kalvesteg
med kartofler, sovs,
glaserede løg og bønner

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 1/3 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
• Køb og salg af fast ejendom
• Lokalplaner høring/dispensation
• Byggesager
• Lejekontrakter
• Mangler/forsinkelse ved køb
• Tvister

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

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

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

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

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

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

Præcisering på sidste uges 
melding fra Ærøfærgerne:
Når du er gående ombord på færgen fra 1. marts 
2023 skal du vise din billet

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

For vores passagerer der har behov for hjælp, f.eks. 
kontant betaling, står vi fortsat til rådighed på konto-
ret eller ombord.

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

ÆRØFÆRGERNE

Skoleindskrivning til 0. klasse 
– Marstal Skole
Digital indskrivning til 0. klasse for det kom-
mende skoleår 2023/2024.

Indskrivning til 0. klasse i Ærø Kommune er digital. 
Det betyder at selve indskrivningen til 0. klasse fore-
går via internetadressen https://indskrivning.dk

Den digitale indskrivning er åben nu og frem til 
søndag den 12. marts 2023.

Du skal bruge dit MITID ved indskrivningen. 

Se mere omkring information og vejledning på 
kommunens hjemmeside.

MARSTAL SKOLE

Opsigelse af bådpladser 
inden 1. marts 2023
Opsigelse med virkning for sæson 2023/24 kan 
ske ved mail til havn@aeroekommune.dk inden 1. 
marts 2023. 
Se i øvrigt Havnenes regulativ, takster og ordens-
regler 2023 på hjemmesiden www.aeroehavne.dk 

Med venlig hilsen HAVNEFOGEDEN

Fysioterapeut søges 
til Sundhed og Forebyggelse i Ærø Kommune. Stil-
lingen er en fast stilling på 32 timer ugentligt til 
besættelse den 1. maj 2023. 

En fysioterapeut der kan medvirke til at styrke 
vores indsats inden for ryg- og hjerteområdet, 
samt være den ene af to terapeuter, der dækker 
Ærø Sygehus. 

Ansøgningsfrist d. 13. marts 2023 kl. 12.00. 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen. 

ÆLDRE- OG SUNDHED 

Social- og 
Sundhedshjælperelev 
Søges til Ærø Kommune Stillingen er på 37 timer 
pr. uge, og starter 19. juni 2023. 

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper 
varer ca. 1 år og 2 måneder og vil være en veksling 

mellem skoleperioder og praktikophold. 

Ansøgningsfrist d. 15. marts 2023 kl. 12.00 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen. 

ÆLDRE- OG SUNDHED

Social- og 
Sundhedsassistentelever
Søges til Ærø Kommune. Stillingerne er på 37 
timer pr. uge med start d. 19. juni 2023. Uddannel-
sen til social – og sundhedsassistent varer ca. 2 år 
og 10 måneder. 

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

Ansøgningsfrist d. 15. marts 2023 kl. 12.00. 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen. 

ÆLDRE- OG SUNDHED

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

Se mere på kommunens hjemmesiden.

KULTUROMRÅDET

Gudstjenester
Onsdag den 22. februar

Askeonsdag
Bregninge Kirke kl. 19.00 
 Christensen
 Musikgudstjeneste

Søndag den 26. februar
1. søndag i Fasten
fra første række

Marstal Kirke kl. 10.00 
 Christensen
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Søby Kirke kl. 16.00
 Christensen
Tranderup Kirke kl. 16.00
 Vandrup

Tirsdag den 28. februar
Marstal Kirke kl. 17.00 
 Dupont
 Hverdagsgudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 23. februar
 Arrebohallen, 
 Klublokalet kl. 19.30:
 Ærø Tennisklub
Fredag d. 24. februar
  Marstal Søfartsmuseum 

kl. 16.00:
  Marstal Skipperforening 

af 1888
 Hotel Marstal kl. 18.00:
  Marstal Håndværker og 

Industriforening samt 
Understøttelselsforening

 Klubhuset kl. 19.00:
 R.S.I’s venner
 Klubhuset kl. 19.30:
 R.S.I.
Lørdag d. 25. februar
  Ærø Rådhus (klælderen) 

kl. 18.30:
 BTU

Årsmøde
Onsdag d. 1. marts
  Rådhuset Ærøskøbing kl. 

16.30:
  Danske Handicaporgani-

sationer Ærø

Sogne-
eftermiddag 
i Tranderup 
Sognehus
»Fra Afghanistan til Ærø«
Torsdag den 2. marts kl. 14.30 
er vi så heldige, at oversyge-
plejerske på Ærøskøbing Sy-
gehus Lene Søndergaard 
Luth har lovet, at komme og 
fortælle om hendes spæn-
dende rejse fra Afghanistan 
til Ærø. Hun har været med 
de udsendte soldater på mis-
sion i Afghanistan. Det skal 
nok blive meget spændende. 
Der bliver måske også tid til 
spørgsmål under kaffe/te 
pausen. Alle er hjerteligt vel-
komne.

Marstal 
Menighedshus
Marstal Menighedshus tors-
dag den 2. marts kl. 19.00.
 Lukas evangeliet byder på 

meget spændende læsning, 
som vi reflekterer og diskute-
rer, Pia Vandrup er tovholder 
på møderne. 
 Nye som gamle er altid vel-
komne.

»Snart søndag« 
i Ærøskøbing 
Kirke
Paul Nedergaard spiller fre-
dag den 24. februar kl. 16.00 
Præludier til livet (kl. 15.30 
»snart fredag«) klassisk kla-
vermusik i Ærøskøbing Kirke 
under overskriften »Præ- 
ludier til livet«. 
 Præludium betyder egent-
lig forspil, men disse prælu-
dier er ikke forspil til en 
gudstjeneste eller til et læn-

gere musikstykke. Musik af 
bl.a. Bach, Debussy og Gers-
hwin. De der har lyst kan evt. 
komme allerede kl.15.30, 
hvor Paul varmer op til næste 
søndagsgudstjeneste på kla-
ver og orgel med »Snart søn-
dag«.

Hverdags-
gudstjeneste 
i Marstal Kirke
Tirsdag den 28. februar kl. 
17.00 holder Rikke Dupont 
hverdagsgudstjeneste i Mar-
stal Kirke med fokus på sal-
merne i salmebogen 100 
salmer, så der er en chance 
for at lære dem bedre at 
kende. 
 Hjertelig velkommen.

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

Der tilbydes: ● Alt malerarbejde samt opsætning
af tapet, væv og filt m.m.

● Lettere murerarbejde 
- såsom renovering af facader,
ødelagte fuger m.m.

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

Kan dette have interesse for dig,
så ring og hør nærmere hos:

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14

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

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, kranmonteret vaccumsug til isætning 
af store og små vinduer m.m.

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

Ærø Redningskorps - DK - 19-11-2022 9:40

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

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
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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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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

 

 

Er du nystartet 
erhvervsdrivende 
på Ærø?
- eller er dit 
firma ikke
allerede med i 
Den Lille Gule
lokaltelefonbog?

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

Så henvend dig til Ærø Ugeavis
- gerne på mail: info@aeroeugeavis.dk
- eller kontakt os på tlf. 62 53 11 53 
En almindelig tekstoptagelse er gratis!

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 53

Husk CVR-nr.

Kalenderdonation gav kr. 6.093,- 
til Sygehusforeningen Ærø
Ugeavisen har som vanligt haft store vægkalendere liggende til gratis 
afhentning for vore læsere og annoncører.
Det har i den forbindelse været muligt at bidrage med et frivilligt beløb 
i en sparegris, hvor indholdet skulle tilfalde Sygehusforeningen Ærø.
Optællingen af grisens indhold skete den 10. februar og resulterede i 
ovenstående pæne beløb. Ugeavisen takker for den udviste velvillighed.

Fra venstre ses Anne Hejse og Jytte Clausen fra Sygehusforeningen Ærø i gang med optællin-
gen. Anne Hejse orienterer i nedenstående tekst om hvor foreningen står i dag og om fremti-
dige tiltag.
Sygehusforeningen Ærø ar-
bejder for at bevare sygehu-
set på Ærø.

Foreningen blev startet i 1988 
i kølvandet på en beslutning i 
det daværende Fyns Amt om 
at lukke sygehuset. Forenin-
gen fik med det samme og har 
lige siden nydt massiv opbak-
ning blandt ærøboerne. Man-
ge fritidshusejere er også op-
mærksomme på betydningen 
af et sygehus og har meldt sig 
ind i foreningen. 
 Den store opbakning er 
helt afgørende for forenin-
gens arbejde og afgørende for, 
at der bliver lyttet til forenin-
gen. Det bliver aldrig en selv-
følge blandt beslutningstager-
ne, at der er et sygehus på 
Ærø, selv om det er det for os, 
der bor på øen. Derfor er det 
så vigtigt, at ærøboerne bliver 
ved med at vise, at man står 
samlet om at bevare sygehu-
set, og derfor er det også fan-
tastisk dejligt at opleve, at så 
mange har valgt frivilligt at 
donere penge for den populæ-
re årskalender – ikke mindst i 
disse tider hvor mange døjer 
med inflation og høje energi-
priser. Tak for det! Og tak til 
Ugeavisen for i år at lade pen-
gene gå til Sygehusforeningen 
Ærø!

 Også en tak til de ca. 1500 
medlemmer, der har valgt at 
aktivt at støtte foreningen ved 
at betale det årlige kontingent 
på 100 kr. for enlige og 150 kr. 
for par pr. år. 
 Hvis du endnu ikke er med-
lem, kan du blive det ved at 

indbetale kontingent via:
Rise Sparekasse - konto 0847, 
0804418695 eller ved mail til 
sygehusforeningenaeroe@
hotmail.com

Anne Hejse, formand for 
Sygehusforeningen Ærø

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

»Meter 
i sekundet« 
i Andelen

Fra torsdag den 23. februar 
viser Andelen den danske 
komedie: »Meter i sekun-
det«.  
 Vi følger Marie, hvis liv bli-
ver vendt op og ned, da hun 
modvilligt må flytte til Vest-
jylland, hvor hendes kæreste 
har fået job på Velling Høj-
skole. 
 Mødet med den vestjyske 
befolkning er et kulturchok 
for Marie, men da hun begyn-
der at lytte mere, end hun 
taler, lærer hun, at Velling 
måske netop er stedet for 
hende. Meget københavner-
morsomt.
 Filmen er instrueret af 
Hella Joof og blandt de med-
virkende er Sofie Torp, og 
Thomas Hwan.
 Filmen varer 1 time og 47 
minutter og den er tilladt for 
alle, men frarådes børn under 
7 år.
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INFO-DAG 
om ny affaldsordning på Ærø

Kom på Genbrugspladsen - Husmarken 2A
Lørdag d. 4. marts kl. 10.00-12.00 

Program:
  • Demonstration af affaldssortering på den nye ordning
  •  Mød Røde Kors Ærø, som gør dig klogere på,  

hvad tekstilaffald er
  • Hør om nye tiltag på Genbrugspladsen 

Vi ses!
www.aeroeforsyning.dk/63 52 63 63 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

NYE KONTOR-
MØBLER? - kig ind til BOLIGHUSET SØBY

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

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

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

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!  

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 s- - 4-05-2017 8:25

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 sp.indd   1 28/08/17   09.21
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Minors Hjem

Minors Hjem  er stadig i ud-
vikling. Der er kommet 
bankkonto og mobilepay.
Vi åbner 1. april kl. 12.
 Vi har søgt fonde, og skal 
bruge jeres stemmer, gå ind 
på Minors Hjem, kunst og 
kunsthåndvlrk (undervaer-
ker.dk), og giv os din stem- 
me, så vurderer de vores 
ansøgning  når vi er nået 
500 stemmer.
 Hvis du vil donere et 
beløb stort som lille, så 
siger loven at du skal være 
medlem af vores forening, 

men det er nemt, skriv eller 
ring til Per Vandrup mail 
vandrup@danbbs.dk, eller 
telefon  +45 20 25 78 44.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

Står du opført korrekt 
i Den Lille Gule?

Ærøs lokale telefonbog - Den Lille Gule -
er under forberedelse med sin 13. årgang.

Det er vigtigt at alle adresser og telefon-
numre er korrekte, og da vi efter indførel-
sen af persondataloven ikke længere kan 
fremskaffe telefonnumre, er det kun mu-
ligt for os at optage dig i bogen med tele-
fonnummer eller rette evt. fejl hvis du selv 
henvender dig – kontakt os derfor:

– hvis du er nytilflyttet til Ærø indenfor 
det sidste år, og derfor endnu ikke er 
optaget i bogen - eller

– hvis du er flyttet fra en adresse på Ærø 
til en ny adresse på øen.

Send en mail eller kontakt os på telefon.

PS! – Dine rettelser bliver foretaget i vores netudgave, 
www.denlillegule-ærø.dk umiddelbart efter din henven-
delse, og i den trykte udgave, der husstandsomdeles i 
april/maj 2023.

Med venlig hilsen

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53

info@aeroeugeavis.dk

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

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

Røde Kors Møbelbutik 
mangler møbler, 
billeder og malerier
Det er sjældent at vi må ud 
og annoncere efter varer til 
vores møbelbutik siger bu-
tiksleder Jytte Bergh fra 
Røde Kors Ærøs møbelbu-
tik i Pilebækken i Ærøskø-
bing. For ærøboerne er 
ellers meget flinke til at do-

nere varer til vores butikker. 
Men vi har i en periode 
manglet frivillige chauffører, 
og har derfor kørt på meget 
lavt blus med at hente møb-
ler, billeder og lignede ude 
hos folk. Nu er situationen 
heldigvis vendt, vi har fået 

nye frivillige og kan køre 
både mandag og torsdag. Så 
nu er det tid til at få nye 
(gamle) varer i butikken og 
på lageret.
 Indtjeningen fra de to 
Røde Kors butikker på Ærø 
er meget vigtig, for at vi kan 
drive alle vores sociale og 
humanitære aktiviteter. Og 
der er virkelig brug for ind-
satsen lige nu. Globalt er der 
krige og katastrofer, men 
også lokalt på Ærø er der 
brug for Røde Kors’ ar-
bejde.
 Har du pæne møbler, bil-
leder, malerier og lignende 
som du kan undvære, så kan 
du være med til at hjælpe. 
Kig forbi butikken i Pile-
bækken 12, Ærøskøbing 
eller ring på tlf. 24 77 56 20 
og lav en aftale. Vi har åbent 
tirsdag-fredag 13-17 og lør-
dag 10-13. På forhånd tak fra 
Røde Kors Møbelbutik på 
Ærø.

Nomineret 
fotoudstilling 
kan opleves 
på Marstal 
Bibliotek
Dokumentarfotograf An-
dreas Haubjerg har i samar-
bejde med Danske Han- 
dicaporganisationer skabt 
udstillingen »At høre til«. 
Med fotografier, korte tek-
ster og lyd får du et kig ind i 
et liv hos 20 mennesker, der 
lever med enten et synligt 
eller usynligt handicap. For 
Andreas har det været vig-
tigt at vise mennesket bag og 
ikke kun mennesket med 
blindestokken eller i køre-
stol. Fotoserien er indstillet 
til »Årets Pressefoto 2022«. 
Mere end 500.000 menne-
sker i Danmark lever med et 
større eller mindre handi-
cap. Fra ordblindhed, mu-
skelsvind og Parkinson til 
hjerneskade, gigt og nedsat 
hørelse. Nogle er født med 
deres handicap, imens andre 
har fået det senere i livet. De 
fortæller om at finde fælles-
skaber, hvor de føler sig set 
for den, de er. Og hvor han-
dicappet er parkeret som 
noget mindre vigtigt. Mød 
Birger, Lea, Sebastian og 17 
andre mennesker i fotoud-
stillingen. De tyve portræt-
ter vil kunne opleves på 
Marstal Bibliotek fra den 27. 
februar, hvor den vil blive 
åbnet af næstformanden for 
Kultur- og Socialudvalget og 
medlem af kommunens 
Handicapråd, Søren Degn 
Laxy, ved ferniseringen.

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00www.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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ET STÆRKT TEAM...
- med design og tryk i fokus

Har du brug for et nyt layout på din brochure? 
Skal du have designet et nyt logo? 

Har du brug for en tro værdig partner til 
trykning af  plakater, brochurer, magasi-
ner, bøger, brevpapir, visitkort eller træn-
ger din virksomhed til en ny hjemmeside?

Så har Mark & Storm erfaringen og 
kompetencerne til at få dit budskab 
ud på den flotteste måde, både på 
tryk og online. 

Du kan forvente sparring, ærlige svar, 
godt håndværk og skarpe holdninger, 
når vi arbejder med design, tryk, print og 
distribution.

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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Kirkestræde 9 . Marstal . Tlf. 62 53 11 28

SALONEN

FERIE 
I DAMESALONEN

Rikke holder ferie fra 
mandag d. 6. marts til mandag 
d. 13 marts. Begge dage incl.

Hilsen Andy

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

BUTIKKEN 
er kun åben 
efter aftale 

i marts måned.

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

Ny lægeeksamineret 
fodplejer i hjertet af 

Ærøskøbing

ROOS 
FODPLEJE

Brogade 21
Ærøskøbing
v/Anne Roos 

Tlf. 28 18 99 15
Ring for yderligere 

oplysninger.
På gensyn

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

General-
forsamling

i foreningen

Ærøskøbing 
Medborgerhus

afholdes
søndag den 12. marts

 kl. 15.00
i Mamrelund, 

Pilebækken 30.
Der serveres kaffe 
med hjemmebag.
Dagsorden ifølge 

vedtægterne.
Forslag, der ønskes 

behandlet på 
generalforsamlingen, 
sendes til formanden 
ulla.graham@mail.dk 

senest en uge før.

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

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING
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FOREDRAG
af rosenekspert

Peter Ørum Scherg
lørdag den 25. febr.

kl. 14.00
i Rise Sognehus

St. Rise Landevej 13
Ærøskøbing
Pris kr. 150,- 

for medlemmer 
og kr. 200,- 

for ikke medlemmer
info: 

aeroe@haveselskabet.dk 
Solvejg Fischer Jonge, 

tlf. 23 36 25 30

Alle er velkomne
BESTYRELSEN

HAVESELSKABET

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

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

Kalaallit Nunaat
Grønland

Grønlandsk kaffemik
Søndag d. 26. februar 

kl. 14.00-16.00
Gitte Slejborg, der har 
været lærer i Tasilaq 

fortæller
Kaffen er klar 

- tag kage med 
til dig selv og naboen

 Entré kr. 50,-.
Medborgerhuset
Pilebækken 30,

Ærøskøbing

Foreningen 
Norden

Generalforsamling 
i Natteravnene Ærø

torsdag den 9. marts 
kl. 18.00

i Aktivitetshuset, 
Tordenskjoldsgade, 

Marstal
Alle er hjerteligt 

velkomne.
BESTYRELSEN

Ommel & Omegns
Beboerforening
afholder ordinær

GENERAL-
FORSAMLING
Tirsdag 14.marts kl. 19.30

i Ommel Beboerhus
Dagsorden ifølge vedtægterne

Indkomne forslag skal
være formanden skriftligt
i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen
www.ommelsamvirke.com

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 4. 
marts.

Med venlig hilsen
Knud Erik Knudsen

Ærøskøbing
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Blandede

Dødsfald

Efterlysning
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse og alle blomsterne i forbindelse 
med Christen Teglbjærgs begravelse den 16. februar i 
Marstal.

DORTHE OG PALLE
LILLI OG ERIK

Hjertelig tak
for venlig deltagelse  

ved bisættelsen af
Brynhild Skov
den 18. februar.

Tak for de smukke kran- 
se og blomster.
En stor tak til præst Brian 
Christensen for en med- 
rivende og smuk tale.
En særlig tak til Marstal 
Ældre Center for god 
pleje og omsorg.

Johannes Skov
med familie

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Herringløse Hot Band
i Kulturladen

Herringløse Hot Band gæ-
ster Kulturladen lørdag den 
4. marts.
 Der er mulighed for at 
spise en mørbradgryde 
inden koncerten. Spisnin-
gen er kl. 18.00 og koncer-
ten er kl. 19.30.
 Orkesteret har lige spillet 
på Humlepubben i Humle-
bæk og deltog ligeledes i 
2022 i jazzfestivalen i Ma- 

karska i Kroatien. Alle 6 
musikere er medlemmer af 
jazzveteranernes Oldboys-
klub. 
 Det er: Nels Mansa, Lars 
Stilgvad, Cornet-Ole, Per 
Krogh, Nis Smitti Schmidt 
og Ole Olsen, som har spil-
let i 25 år sammen med 
Papa Bues Viking Jazz 
Band.
Se annonce her i Ugeavisen. 

General-
forsamling 
Lokalrådet
Tirsdag den 14. marts kl. 
16.00 afholder Marstal Lo-
kalråd sin første officielle 
generalforsamling i Torve-
centeret. 
 Lokalrådet udspringer af 
de 3 afholdte borgermøder 
om Marstals udvikling, og 
siden har en gruppe på 5 
undersøgt vilkårene for et 
formelt Lokalråd for Mar-
stal.
 Marstal Lokalråd er ble-
vet officielt godkendt af 
Ærø Kommune, og Lokal-
rådet har da også deltaget i 
forskellige sammenhænge 
og som rådgivere for bor-
gerdrevene projekter.
 Ved den varslede gene-
ralforsamling har du mulig-
hed for at høre lidt nærmere 
om, hvad der er sket. Du 
kan også få mulighed for at
stille spørgsmål samt stille 
op til de 2 ledige pladser i 
Lokalrådet.
 Der vil være mulighed 
for at købe en læskedrik.

Bestyrelsen
Jan Kiwi, Erik Kromann, 

Tommy Christensen, 
Mark Ambech

Susanne Paluszewski-Hau
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Clips pynter 
ikke
Boligen er fyldt med led-
ninger, og det ser ikke altid 
lige godt ud, når ledninger-
ne er sat fast med plastik-
clips. Men i stedet for clips 
kan man bruge eksem-
pelvis lim til at fastholde 
ledningerne på vægge og 
lister.

Tour de France 
i 120 år
Verdens mest berømte 
etapecykelløb, Tour de 
France, er noget særligt i 
år. For første gang siden 
1997 (Bjarne Riis) star-
ter Touren med en dan-
sker (Jonas Vingegaard) 
som forsvarende mester. 

Touren har såmænd også 
120 års fødselsdag i år. Lø-
bet køres fra 1. til 23. juli.

Nedbør 200 dage 
om året
Det regner eller sner i 
Danmark godt og vel hver 
anden dag året rundt. Iføl-
ge Danmarks Statistik har 
et år (målt fra 2006-2015) i 
gennemsnit 200 dage med 
nedbør på mere end 0,1 
mm. 
 Det er cirka 30 dage 
mere end gennemsnittet 
for perioden 1961-1990.
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Naturvidenskabelige 
foredrag

fra Aarhus Universitet
Livestream til Ærø Folkebibliotek

Så kom der endelig en ny sæson og vi byder jer 
indenfor til en ny omgang viden fra Aarhus Uni-
versitet.

– Hvad Grønlands indlandsis lærer os 
ved Dorthe Dahl-Jensen
Tirsdag den 28. februar 
– Det er bare en virus 

 ved Anders Fomsgaard
Tirsdag den 7. marts 

– Kaffe 
ved Aske Bosselmann, 

Anders Barfod og Kjeld Hermansen
Tirsdag den 21. marts 
– Stjernernes vilde liv 

ved Mia Sloth Lundkvist og Hans Kjeldsen
Tirsdag den 28. marts 

– Fremtidens RNA-medicin 
ved Mette Malle og Jørgen Kjems

Tirsdag den 18. april 
– Myrer 

ved Joachim Offenberg
Tirsdag den 25. april 

Alle foredrag foregår fra kl. 19-21 på Marstal 
Bibliotek.
Foredragene er gratis men kræver tilmelding via 
vores hjemmeside, app eller ved at bestille billet 
på bibliotekerne.
Se mere om alle foredragene på www.arrebib.dk

Vi ses på Biblioteket

Foreningen SNORREN indkalder til

GENERALFORSAMLING
SØNDAG den 5. marts kl.13.00 

på Motorfabrikken, Havnegade, Marstal
Tilmeldingen skal ske til 
formanden Mikkel Kühl

på mk@marmus.dk
Vi sørger for kaffe og kage

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Evt. forslag til behandling bedes indsendt til 

formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN

Graver søges
Stilling som graver ved de Ærøske kirker, Ærø 
Menighedsråd, er ledig pr. 1. april.
Vi forventer at du har erfaring indenfor det grønne 
område og kan arbejde selvstændigt.
Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, 
men derudover forventes det, at du kan indgå i et 
team af 5 andre gravere, som er ansat på de øvrige 
kirkegårde.
Stillingen som graver 
er på 37 timer. 
Der er ingen kirketjeneste i jobbet, 
men weekendarbejde i henhold 
til overenskomstens regler. 
Se hele stillingsopslaget på jobnet.

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

VESTÆRØ
PENSIONISTFORENING

afholder 

GENERALFORSAMLING 
TORSDAG DEN 9. MARTS KL. 18.00

PÅ CAFÉ ARTHUR (ØEN, SØBY)
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag sendes til formanden senest 8 dage før.

Efter generalforsamlingen er der  
SPISNING med 2 retter mad og kaffe 
samt underholdning
Pris pr. person . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 10000

• Husk sangbog

Bus afgår fra Marstal, Vandtårnet kl. 16.45, VUC 
kl. 16.50, Dunkær/Rise kl. 17.00, Mamrelund kl. 
17.10, Rådhuset kl. 17.15, Stokkeby kl. 17.20, 
Tranderup/Vindeballe kl. 17.25, Bregninge/Skovby 
kl. 17.35.
TILMELDING SENEST den 4. marts
til Bodil på tlf. 24 87 52 11.

BESTYRELSEN

NB! Annonce senere om rejse til Bornholm 
den 5.-10. juli med Jesper Bus

Alt det ingen har fortalt os 
om Atomkraft

Hans Jørgen Nielsen
Direktør for konsulenthuset Slotsholm ApS

Torsdag den 2. marts kl.19.00 
Ærø Efterskole, 

Tranderupgade 61, Tranderup
Tilmelding ikke nødvendig. Man betaler kr. 80,- 

ved indgangen. Der er teleslynge.

Generalforsamling
TORSDAG, d. 16. marts 2023 kl. 18.30

på Ærøhus, Ærøskøbing

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen bedes sendt til Olaf Havsteen, 

mail: ohmd@live.dk senest 8 dage før.

Foreningen er vært ved kaffe/te med bolle.

FORENINGEN
NORDEN
ÆRØ 

GENERALFORSAMLING
i Bregninge Lokalråd og Bregninge Sognegaard

Torsdag den 9. marts kl. 18.00
i Bregninge Sognegaard 

kl. 18.00 Bregninge Lokalråds generalforsamling
kl. 19.00 Smørrebrød, øl og vand
kl. 19.30  Bregninge Sognegårds  

generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 
1 uge før.

Bregninge Lokalråd
På bestyrelsens vegne
Vagn Rottbøl

Bregninge Sognegaard
På bestyrelsens vegne
Annette Degn

MARSTALOKALRÅD
GENERALFORSAMLING

TORVECENTERET 
Tirsdag 14. marts kl. 16.00

Dagsorden ifølge vedtægterne
4 medlemmer fortsætter 
2 medlemmer er på valg.

Har du forslag, der skal behandles 
på generalforsamlingen, 

skal det være 
formanden i hænde senest 

fredag den 3. marts. 
Sendes til kiwimarstal@gmail.com

Der vil være mulighed for en læskedrik.

 BESTYRELSEN
 - velkommen…

Har du pæne møbler, billeder eller malerier, du 
vil give til Røde Kors, så tager vi imod med tak.  

Kig forbi butikken eller ring.
RØDE KORS MØBELBUTIK, 
Pilebækken 12, Ærøskøbing

Tlf. 24 77 56 20 
Tirsdag-fredag kl.13-17, lørdag kl.10-13

 Røde Kors møbelbutik - Ærø
Vi mangler møbler og billeder

Foredrag af rosenekspert 
Peter Ørum Scherg

Kan man forestille sig en 
have uden roser?  Da jeg 
startede min have her på 
øen, skulle det være uden 
roser, fordi jeg mente de 
krævede megen pleje og ofte 
var plaget af forskellige syg-
domme. Nu små 7 år senere 
har jeg dog omkring 20 roser 
i haven og det stopper nok 
ikke her. Det er stadig rig-
tigt, at de kræver megen 
pleje og er plaget af sygdom, 
men jo mere viden om roser 
jeg har fået, jo mere mod har 
jeg også fået på at dyrke 
dem. Især efter at have læst 
bogen Rosenglæde af Peter 
Ørum Scherg udgivet i sam-
arbejde med Haveselskabet, 
er jeg ikke længere i tvivl. 
Hans bog er en uvurderlig 
og grundig vejledning i pas-
ning og pleje af roser, hvori 
han gennemgår de forskel-
lige sorter, rosers beskæring 

og diverse sygdomme. Sidst-
nævnte med rigtig gode bil-
leder, så man ikke lades i 
tvivl.
 Det er derfor med stor 
glæde, at jeg kan fortælle at 
roseneksperten Peter Ørum 
Scherg fra Vallø gæster Ærø 
lørdag den 25. februar og 
holder foredrag i Rise Sog-
nehus kl. 14.00. Her vil han 
fortælle om rosernes vidun-
derlige og til tider komplice-
rede liv. Han har over 300 
roser i sin have beliggende 
ved Vallø Slot, desuden er 
han kredsleder og bestyrel-
sesmedlem i Det Danske 
Rosenselskab.  
 Måske har nogen allerede 
stiftet bekendtskab med 
Peter, da han var på CPH 
Garden sidste sommer. Ha-
veselskabet inviterer alle ro-
senelskere til foredraget. 
Der vil blive serveret kaffe 
og hjemmebag. Det koster 
kr. 150,- for medlemmer og 
kr. 200,- for ikke medlem-
mer.
 Se annonce andet steds i 
avisen. Alle er meget vel-
komne.

Solvejg Fischer Jonge
formand, 

Haveselskabet Ærø
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag  
og onsdag kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

107 min.
TILLADT over 7 år

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den 2., 3., 4., 5., 7.  

og 8. marts kl. 19.30
samt d. 5. marts kl. 15.00:

109 min.
TILLADT over 15 år

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
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SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 26. febr. kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x FLÆSKESTEG
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 1.300,-    

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

VIKING 
MINIMARKED

TLF. 62 52 16 53

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 28. februar

MM
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SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

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.

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
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Danske Handicap-
organisationer - ÆRØ

inviterer til

FERNISERING
på fotoudstillingen »At høre til«
mandag den 27. februar kl. 16.30 

på Marstal Bibliotek
Udstillingen vil kunne ses ca. 3 uger
 frem i hele bibliotekets åbningstid. 

Se øvrig omtale her i avisen. 
Der vil være lidt »mundgodt«.

Alle er velkomne.

ÆRØ AKUTHJÆLPER
ORDINÆR

GENERALFORSAMLING 
mandag den 20. marts kl. 19.00

Kulturladen, St. Rise Landevej 20
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 
inden generalforsamlingen på 
E-mail: aeroeakuthjaelper@gmail.com.

Ugens gudstjenester 
se Kirkebladet og Ugeavisen.

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

Tranderup Sognehus den 2. marts kl. 14.30
Sogneeftermiddag med Lene Søndergaard Luth.

Marstal Menighedshus den 2. marts kl. 19.00
Bibelstudiekreds om Lukas evangeliet.

Ommel Kirke lukkes mellem 
den 27. februar og 3. april.

Sogneliv

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

Støt menighedsplejen på Mobilepay: 827032

FUGLEKASSE
KOM OG BYG DIN EGEN 

FUGLEKASSE
Mange hulrugende fugle mangler steder at bygge 
rede. Hjælp dem ved at komme og bygge din egen 
fuglekasse i Drejskoven.
Danmarks Naturfredningsforening på Ærø stiller op 
med de nødvendige materialer til at bygge fugle-
kasser.
Bagefter må du tage fuglekassen med hjem og 
hænge op i din have.
Samtidigt kan du høre om de fremtidige planer om 
at gøre Drejskoven til urørt skov.
Der vil være økologisk kaffe/te og sodavand.
Alt er gratis og alle er velkomne - også dem, der 
ikke er medlem af DN.
Vi mødes ved Drejskoven ved den sidste afkørsel 
fra Marstal. Her ligger den tidligere Naturskolebyg-
ning. Adressen er Drejet 4 A.

Dato: 26. februar 2023
Tidspunkt: 10.00 – ca. 12.00

Med venlig hilsen,
Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Ærø Afdelingen

Gravermedhjælper 
søges

Gravermedhjælper søges til de Ærøske kirkegårde 
pr. 1. april 2023.
Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, 
men derudover forventes det, at du kan indgå i et 
team af flere andre gravere, som er ansat på de øv-
rige kirkegårde.
 
Stillingen som graver
 er på 37 timer.  
Se hele stillingsopslaget 
på jobnet.

Annoncesponsor: ÆRØ HUNDESALON

Tilbyder INTENSIVT HVALPEKURSUS 
tilmelding til Pia på tlf. 27 62 48 12 

senest d. 5. marts 2023

For info om forårets øvrige træningstilbud 
se www.aech.dk

Begrænset deltagerantal på alle hold.
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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.




