
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 8. marts 2023 - Nr. 10 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

En fornøjelig aften på Ærø Hotel
2-retters aftenmenu (fra. kl. 18:00)

Dinnermusik
Underholdning af Jan Schou

Pris pr. person kun 349,-

Datoer for ovenstående:
13., 14., 17., 18., 21., 22.,

25., 26., 29. samt 30. marts 2022

Bordreservation på tlf. 6253 2406
Ærø Hotel  l  Egehovedvej 4  l  Marstal

Oplev Jan Schou
på Ærø Hotel i Marts 2023Advokat

Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din redningskrans på Ærø
• Virksomhedsrådgivning
• Selskabsret
• Generalforsamlinger
• Kontrakter og forhandlinger
• Køb/leje af erhvervsejendom
• Tvister og retssager

DE L IK ATE SSE N

Forloren hare
med kartofler, sovs 
og waldorfsalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 15/3 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

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.

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
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informerer

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

Servicemedarbejdere 
– Marstal og 
Ærøskøbing Havne
Ærø Kommunale Havnevæsen søger 4 service-
medarbejdere til ansættelse ved Havnene. 2 til 
Marstal Havn og 2 til Ærøskøbing Havn.

Servicemedarbejderne skal under Havnefogedens 
ledelse servicere gæstesejlere og andre brugere af 
havnene i sæsonen.

Arbejdet vil være fra 1. maj til 30. september i en 2 
– 5 ordning med 5 dages arbejde og 2 dage fri 
efterfulgt af 2 dages arbejde og 5 dages fri.
Arbejdstiden vil foregå kl.  07.00-08.30 morgen og 
kl. 16.00-17.30 eftermiddag. 
Gennemsnitligt 10,5 t/uge.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 22. marts 2023.

Læs mere om stillingerne på kommunens hjemme-
side under »Job i kommunen«.

HAVNEFOGEDEN

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

Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTUROMRÅDET

Så er det tid til at søge 
Ærø-ordningen 2023
Frivillige foreninger kan nu søge om tilskud fra 
Ærø-ordningen, herunder udviklings- og materiale-
tilskud samt lokaletilskud. 

Foreninger, som ønsker at søge tilskud til aktivite-
ter, kurser og rejser efter Ærø-ordningen skal 
indsende ansøgningsskemaet til Ærø-ordningen.

Samtidig kan foreninger søge lokaletilskud, jf. 
retningslinjer for tilskud til egne eller lejede lokaler 
i Ærø Kommune. 

Foreninger som ønsker at søge lokaletilskud skal 
indsende ansøgningsskemaet: Lokaletilskud til det 
frivillige folkeoplysende arbejde. 

Foreninger eller selvorganiserede grupper kan 
søge udviklings- og materialetilskud ved at ind-
sende ansøgningsskemaet: Udviklings- og materi-
aletilskud. 

Alle ansøgningsskemaer skal indsendes senest 
1. april 2023. 

Alle ansøgningsskemaer og retningslinjer findes på 
kommunens hjemmeside under Borger/Kultur/ Til-
skud til foreninger - Ærø-ordningen’ eller ved hen-
vendelse til: 
Kulturafdelingen, Lone Flügge, 
lfl@aeroekommune.dk 

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

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

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

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

Gudstjenester
Søndag den 12. marts

3. søndag i Fasten
fra første række

Marstal Kirke kl. 10.00 
 Dupont
 Dåb
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
Rise Kirke kl. 14.00
 Kvist
Ommel Kirke kl. 19.00
 Dupont
 AFLYST

Onsdag den 15. marts
Rise Kirke kl. 17.00 
 Kvist
 Familiegudstjeneste
 Gud og Spaghetti
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 9. marts
  Café Arthur (Øen Søby) 

kl. 18.00:
 Vestærø 
 Pensionistforening
 Bregninge Sognegård 
 kl. 18.00:
  Bregninge Lokalråd og 

Bregninge Sognegård
 Aktivitetshuset, 
 Tordenskjoldsgade
 kl. 18.00:
 Natteravnene
 Vindeballe Kro kl. 19.30:
 Ærøske Motorveteraner
 Viften Musik- og 
 Ungdomsskole kl. 18.00:
 Viften
Søndag d. 12. marts
  Mamrelund, Ærøskøbing 

kl. 15.00:
  Ærøskøbing  

Medborgerhus
Tirsdag d. 14. marts
  Torvecentret Marstal  

kl. 16.00:
 Marstal Lokalråd

 Ærøskøbing 
 Marineforenings 
 lokaler kl. 18.00:
 Flaske Peters samling
 Trollesalen på museet 
 kl. 19.30:
 Marstal Søfartsmuseum
Torsdag d. 16. marts
 Aktivitetshuset, 
 Tordenskjoldsgade 20 
 kl. 19.00:
 Foreningen Minors Hjem

Skov-auktion
Laaddenbjerg Naturfond af-
holder skovauktion, Skovve-
jen, Søby lørdag den 11. 
marts kl. 10.00. Der bortsæl-
ges blandet løvtræ, bemærk 
mobilepay kan benyttes ved 
afregning.

Regnmængden
I Marstal faldt der i februar 
måned 33,2 mm regn imod 
114,4 mm sidste år samme tid 
og sted.
---
I Søby faldt der i februar 
måned 33,0 mm regn imod 
111,4 mm sidste år samme tid 
og sted. 

Landsindsamling
Søndag d. 12. marts afholder 
Folkekirkens Nødhjælp lands- 
indsamling og naturligvis sam-
les der også ind på Ærø.
 Klimaforandringer og krig 
har kastet verden ud i en af de 
værste sultkatastrofer nogen-
sinde, så der er hårdt brug for 
hjælp. Der bliver samlet ind i 
Søby-Bregninge, Marstal og 
Ærøskøbing.
 Konfirmanderne vil med-
virke ved gudstjenesten i 
Marstal og Ærøskøbing og 
efterfølgende er de indsam-
lere, sammen med andre som 
måtte ønske det.

Verdens skabelse
Velkommen til Gud og spa-
getti i Rise Kirke den 15. 
marts kl. 17.00, hvor vi holder 
en kort børnevenlig gudstjene-
ste og hvor konfirmanderne 
fra Rise og Ærøskøbing på 
fantasifuld vis vil opføre en 
dramatisering af verdens ska-
belse
 Alle er velkomne og bagef-
ter spiser vi sammen i Rise 
Sognehus.
 Deltagelse og mad er gratis.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

»De 8 bjerge« 
i Andelen

Fra torsdag den 9. marts 
viser Andelen filmen »De 8 
bjerge«. Filmen er en fortæl-
ling om venskab fra barn-
dom til voksenliv. Pietro er 
en bydreng, mens Bruno er 
vokset op i en gammel 
bjergby. Da Pietros forældre 
lejer et lille hus i bjergbyen, 
møder de to drenge hinan-
den for første gang. Det bli-
ver starten på et livslangt 
venskab. Igen svært at give 
en handlingsbeskrivelse af et 
venskab. Det skal opleves.
 Filmen, der bygger på 
Paolo Cognettis roman af 
samme navn, modtog Jury-

ens pris på Filmfestivalen i 
Cannes 2022. Instruktørens 
navn virker måske ikke 
umiddelbart bekendt, men 
han instruerede i 2012 det 
stærke drama »The broken 
circle breakdown«, der mod-
tog en César for bedste 
udenlandske film.
 Filmen er instrueret af 
Felix van Groeningen og 
Charlotte Vandermeersch 
og blandt de medvirkende er 
Luca Marinelli og Alessan-
dro Borghi
 Filmen varer 2 timer og 27 
minutter og den er tilladt for 
alle over 11 år.

Viben kan slå 
kolbøtter
Hvis du bor i nærheden af en-
gområder, kan du nu igen 
sige velkommen til viben. De 
fleste danske viber overvin-
trer sydpå i Europa, men når 
foråret indfinder sig, kommer 
de lynhurtigt til Danmark. 
Viberne flakser skrigende 
frem og tilbage over engene, 
og viben kan under denne 
kåde flugt slå »kolbøtter« og 
kortvarigt flyve med ryggen 
mod jorden.

Et minimum af 
vedligeholdelse
Foråret er lige om hjørnet, 
og snart åbenbares også 
årets spændende udvalg af 
havemøbler. Hvis I skal 
have nye havemøbler i år, 
kunne det måske være en 
ide at fokusere på de møb-
ler, der kræver mindst vedli-
geholdelse, og der er flere 
slags på markedet. Polyrat-
tan der anvendes til flet – 
især til stole, Nonwood der 
er et plastisk materiale, der 
efterligner træ i strukturen 
eller mere robuste materia-
ler som granit, beton eller 
højtrykslaminat, der alt sam-
men primært anvendes til 
produktion af haveborde.

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN
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Creutz Hjørne · Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Altid hyggelig stemning!

Solvej Balle kommer til Havestuen hos Creutz  
den 25. marts kl. 15 - 17

Nu får du chancen for at møde vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2022 Solvej Balle fra Ærø.  
Bøgerne ’Om udregning af rumfang’ er udkommet i fire bind, men der er endnu tre i sigte.

Hvordan kan man skrive syv bøger om den samme dag? Hvordan får man ideen til det? 

Vi byder på forfattersamtale og lidt godt til ganen. 
Begrænset antal pladser! Billet inkl. traktement kan købes i boghandlen til 150 kr.

 
 
 

Kl 14:00 Fællessang og intro

Kl 14:10 Musikhold spiller i Aula på VUC & fremvisning af
mediefagsproduktioner (Salen på Navigationsskolen)

Kl 15:00 Billedkunst udstilling og 
idrætspræsentationer/ Pause

Kl 16:00 Musikhold  spiller i Aula på VUC & fremvisning af
mediefagsproduktioner (Salen på Navigationsskolen)

Kl 17:00 Tak for i aften

Vi glæder os til at se jer.

Der er mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand i pausen.

Adresse: P.E.Pålssonsvej 1, 5960 Marstal

Du/I inviteres til forårskoncert på 
HF & VUC FYN ÆRØ

Lørdag, den 25.marts kl.14-17
 
 

Det bliver en aften fuld af musik, film, 
idrætspræsentationer og kunst. 

Eleverne viser, 
hvad de har lavet i løbet af året.

Vores musikhold spiller, mediefagsholdet viser
deres film, idræt fremviser  blandt andet hip

hop  og billedkunstholdet udstiller deres
værker - som i år er lavet udelukkende af

genbrugsmaterialer.

Program:

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

ØBOLIG| Tranderupgade 1 | 5970 Ærøskøbing
v/Rino Jenssen | Statsaut. ejendomsmægler MDE
Mobil: 2021 0269 | obolig.dk

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

Øbolig  I  Skippergade 50  I  5960 Marstal
v/ Rino Jenssen  I  Ejendomsmægler MDE

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

Ø Bolig - DK.indd   1 24/11/17   06.35

Drømmen er på en ø

NY
LÆNESTOL?

- 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
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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!  

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.

Frøbyttedag
Så er foråret her og en masse 
skønne frø skal finde vej i jor-
den. Det er tid at gøre status 
over frø-kistens indhold.
 Kunne du tænke dig nogle 
flere eller nye ting i haven?
 Måske du har nogle frø til 
overs og/eller gerne vil udvide 
repertoiret med nye sorter.
 Eller har du for meget for-
spiret og derfor for mange 
småplanter? Glæden ved frø 
og dyrkning er noget vi gerne 
vil dele med hinanden. Der-
for inviteres der til frø-byt-
te-købe-sælgedag lørdag d. 
18. marts kl. 10 -12 på Ærø 
Efterskole, Tranderupgade 
59. Alle er velkomne, både 
med og uden frø. Kom og se, 
hvad der er på bordene!
 Arrangementet er gratis og 
det vil være muligt at købe 
lidt mad og drikke.
 I forlængelse af Frøbytte-

dagen afholder Iværk gene-
ralforsamling kl. 12.30 -14.30.
Vi ønsker et stærkt netværk 
af iværksættere og håber der-
for på et stort fremmøde, så 
vi kan løfte alle de skønne 
arrangementer, vi har på teg-
nebrættet, i flok.

Frøbyttedag
Lørdag den 18. marts kl. 10 
-12 på Ærø Efterskole, Tran-
derupgade 59.

Iværksætternetværk for 
producenter på Ærø
(tidligere Ærø Fødevarenet-
værk)
Kontakt:
Kirstine Wæverstrøm 
Tlf. 22 72 22 27 
kirstinehg@gmail.com
Alex Suszkiewicz
Tlf. 51 76 53 70 
ASuszkiewicz@protonmail.
com

Foredrag i 
Haveselskabet Haven

Foredrag af køkkenhaveeks-
perterne Marianne Blies-
mann og Sune Berthelsen.
 Marianne og Sunes have 
på Møllevejen 89 i Marstal 
viser med al tydelighed, at 
her er grønsager i højsædet. 
Der er mange teorier i denne 
del af havelivet, om der må 
graves i haven, hvilken type 
gødning der er bedst. Om det 
kan betale sig at forkultivere 
i drivhus eller bare så direkte. 
Vi har nok alle vores positive 
og negative erfaringer ud i 
denne disciplin. Men en ting 
har jeg efterhånden lært, at 
viden og mere viden kan man 
aldrig få for meget af. Nogle 
ting lyder meget fornuftige, 
andre helt hen i vejret. Men 

ganske langsomt finder vi 
vores egen måde at drive 
køkken-nyttehaven på, blot 
skal vi ikke være alt for kon-
servative, men lydhøre for 
nye ideer. Så jeg regner også 
med denne aften, at blive et 
par nye ideer rigere og vil så 
glæde mig til med egne øjne 
at se deres nytte-køkkenhave 
senere på sæsonen engang i 
juni.
 Arrangementet er åbent 
for alle og bestyrelsen vil 
være værter med kaffe og 
hjemmebag. 
 Se ligeledes annonce andet 
steds i avisen.

Solvejg Fischer Jonge
Formand Ærø kreds

Korset er med overalt
Korset er kendt overalt i 
den kristne verden, og selv i 
Dannebrog optræder kors- 
tegnet.
 Korstegnet er kristen-
dommens vigtigste sym-
bol, hvilket naturligvis har 
sammenhæng med, at Je-
sus blev korsfæstet. 
 Det skete langfredag 
(det er i år d. 7. april), der 
er den stille dag i påsken. 
Langfredag er også en offi-
ciel flagdag, hvor der flages 
på halv stang hele dagen.
 Korstegnet har dog rød-
der tilbage til tiden før 
Jesu tid, og man kender for 
eksempel til kors fra nor-
diske helleristninger fra 
bronzealderen.

Fra middelalderen ken-
des korset blandt andet 
fra mange mønter, mange 
kirkers grundplan er kors-
formet, og fra korstogenes 
tid kender vi billederne af 
korsriddere med et stort 
kors på deres beklædning.
 Korset bæres som smyk-
ke, Jesus-figurer på korset 
hænger i masser af hjem 
og kirker verden over, og 
kristne slår korsets tegn 
for sig. 
 Og korset - eksempelvis 
båret på kroppen som en 
amulet - har til alle tider 
været anset for at være 
et effektivt middel mod 
ulykker og det overnatur-
lige.
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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

Netværksmøde 
Økologi

Netværksmøde for  
økologiske landmænd
Invester en formiddag i det 
økologifaglige fællesskab, hvor vi 
bl.a. sætter fokus på den nyeste 
viden inden for økologisk planteavl 
og grovfoderproduktion.
Mød de fire økologikonsulenter 
fra Velas på Fyn og få gode fifs til 
en fejlfri økologikontrol samt den 
nyeste viden inden for økologisk 
planteavl og grovfoderproduktion.

Vores nyeste kollega, Stine 
Rosenvanger, fortæller om det 
nye økologiske fødevarenetværk 
’Økologi - Tæt På’, som du kan blive 
en del af - helt gratis. 

Til sidst guider Birgit Ingvorsen 
fra ICOEL dig igennem den nye 
landbrugsreform og de nye krav  
og støttemuligheder, du har på  
din bedrift.

14. marts kl. 9.00-12.30
Vindeballe Kro,  
Vindeballevej 1, 5970 Ærøskøbing

Har du spørgsmål, så kontakt: 
Sandie Holm på tlf. 5095 6754  
eller mail: holm@velas.dk

www.velas.dk/kalender

Scan koden

og tilmeld dig

Pris og tilmeldingsfrist:
Arrangementet er gratis,  
men kræver tilmelding senest  
d. 10. marts

 

ÆRØ

ØKOLOGI

Frit værkstedvalg i de fleste tilfælde

Du kan som udgangspunkt selv vælge værksted, hvis bilen skal til almindelig service. 
Foto: Ingimage.com

Der er frit værkstedsvalg, 
og servicebogen kræver 
ikke autoriseret værksted. 
Men nogle typer af repara-
tioner gør.
 Er du bilejer, som bil-
ejere er flest, så må du en 
gang imellem svinge forbi 
et værksted for at få fikset, 
skiftet, udbedret noget el-
ler få serviceret din bil. 
 Men er valg af bilmærke 
også ensbetydende med, at 
man skal vælge det samme 
værksted? 
 Nej er det korte svar. 
Der er som udgangspunkt 
frit værkstedsvalg i Dan-
mark, og garantien på bi-

len kræver ikke, at det er 
det pågældende mærkes 
autoriserede værksted, der 
stempler i bogen. EU-lov-
givningen er ikke til at tage 
fejl af: 
 Så længe bilerne service-
res i overensstemmelse 
med det, producenten har 
anvist, så er bilen dækket 
af garantien. 
 Men du skal dog bruge 
det autoriserede værksted 
hvis:
•  Reparationen sker un-

der reklamationsretten 
eller garantien. Her er 
det sælgeren af bilen, der 
har ansvaret for at udbe-

dre skaden eller mang-
len, og derfor kan sælger 
bestemme, at det skal 
ske på sælgers værksted. 

•  Fabriksgarantien dæk-
ker det, der skal repa-
reres. Er bilen stadig 
omfattet af en fabriks-
garanti, så er det bilim-
portøren, der betaler 
– og bestemmer. Her 
vil importøren naturligt 
vælge et værksted, som 
er autoriseret af mærket. 

•  Din bil er omfattet af en 
serviceaftale, som kræ-
ver, at du benytter det 
værksted, der er omtalt 
i aftalen.
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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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Vi ses hos
Rentefrit kredit  

i 6, 12 eller 24 mdr.
og ingen gebyrer

GRATIS 
synsprøve i hele  

marts og april  

måned

2for1 

Køb to par briller og få den  
billigste med i købet.

Tilbuddet gælder på alle stel i butikken,  
og kan ikke kombineres med andre tilbud.

Det er vigtigt 
at din forening er opført 

korrekt på foreningssiderne!
(De blå sider i Den Lille Gule)

Sker der ændringer, bl.a. ny formand, 
– så husk at give os besked.

Er din forening ikke optaget, så ring til os på 
Ugeavisen. Foreningsoptagelser er gratis!

Send rettelserne på

info@aeroeugeavis.dk
– eller kontakt os på tlf. 62 53 11 53 

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

En bæredygtig og naturlig have

Sommerfugle bliver en fast gæst i haven, hvis man vælger de rette planter og blomster. 
Foto: Kehlet
Klimavenlighed sker også 
i det små og hjemme i vo-
res egne haver, og det gi-
ver således mere end god 
mening for både dig selv, 
dyrene og miljøet at ind-
rette din have bæredygtigt. 

Først og fremmest handler 
bæredygtighed om mindre 
forbrug, transport og forar-
bejdning, og det kan godt 
overføres til haven, som i 
bæredygtig version vil kræ-
ve meget mindre pleje og 

pasning af dig. Planterne 
viser dig faktisk meget af 
vejen, for trives de et sted 
i haven, er de det rigtige 
valg og bør blive, men tri-
ves de ikke år efter år, bør 
du lade være med at vande 

og gøde og i stedet finde på 
noget andet. 
 Der er masser af insekt-
hoteller i handlen i disse 
klimatider, men du behø-
ver ikke køre hen til byg-
gemarkedet og købe et og 
køre hjem igen med det. I 
stedet kan du indrette din 
have, så der er masser af 
redepladser, føde, vand og 
skjul til fugle, sommerfug-
le, bier, frøer, pindsvin og 
tudser. Lad et hjørne vok-
se vildt, lav bunker af kvas 
og sæt redekasser op i træ-
erne, så vokser antallet af 
fuglearter også i din have.
 Planter oplagrer CO2 
og sender ilt ud i luften, og 
mange planter sender me-
get ilt ud til gavn for klima 
og miljø. Træer, buske og 
rustikke stauder er gode 
til formålet, og så er det 
bedre for vores verden end 
løg, der kun holder en en-
kelt sæson, og som er avlet 
i udlandet og kørt hertil.
 For at spare på vandet 
kan du samle dit regnvand 
fra taget op i en tønde og 
bruge det til at vande ha-
ven med. Det kommer 
også din vandregning til 
gode. Og lug så dine bede 
og plant tæt, så ukrudtet 
har svært ved at vokse, så 
du slipper for at skulle bru-
ge sprøjtemidler. 
 Trykimprægneret træ kan 
udskille skadelige stoffer, så 
vælg naturligt træ til dine 

højbede. Vælg også natur-
lig og organisk gødning 
fremfor kemisk og vælg 
jord uden spagnum, fordi 
det ikke er det miljøvenli-
ge valg og potentielt øde-
lægger naturområder, hvor 
det hentes fra. Lav i stedet 
hjemmelavet plantemuld 
af havejord, grus og kom-
post (fra din egen kom-
postbunke i haven).
 Det siger sig selv, at en 
græsplæne er bedre for 
miljøet end stenbelægning, 
fordi græs optager CO2 og 
suger regnvandet fremfor 
at sende det ud i kloaksy-
stemet. Skal du tænke på 
dyrene i haven, er en lille 
plæne dog bedre end en 
stor, fordi der ikke er me-
get at finde for dyrene på 
en græsplæne.

Ella og William 
hitter
Hos Danmarks Statistik 
sætter man navne op i ta-
beller efter de enkelte 
navnes popularitet, og sta-
tistikkerne over de mest 
populære fornavne til børn 
født i første halvår 2022, 
der i skrivende stund er de 
nyeste tal, fortæller os, at 
Ella er det mest populære 
pigenavn, og William er 
det mest populære dren-
genavn. Efter Ella kommer 
Alma, Nora, Ida og Freja, 
mens Oscar, Carl, Malthe 
og Emil besætter pladser-
ne fra 2-5 hos drengene. 
Til sammenligning med 

2021 havde Ella 4. pladsen, 
mens William indtog plad-
sen som nummer 3.
 Går man ti år tilbage, var 
Ella i 2012 placeret som 
nummer 19, mens William 
også dengang var det mest 
populære drengenavn.
(Kilde: Danmarks Statistik).

72 procent er 
medlem af 
folkekirken
Godt og vel syv ud af ti 
indbyggere i Danmark er 
medlem af folkekirken, 
og der har i mange år væ-
ret en konstant nedgang i 
den procentdel. For 10 år 
siden den 1. januar 2013 
var der 5.602.628 indbyg-
gere i Danmark, hvoraf 
4.430.643 var medlemmer 
af folkekirken. Det vil sige, 
at 79 procent var medlem 
dengang. Pr. 1. januar 2023 
var der 5.932.654 indbyg-
gere i Danmark, hvoraf 
4.276.271 var medlem af 
folkekirken, hvilket svarer 
til cirka 72 procent.  (Kilde: 
Danmarks Statistik).
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Mark & Storm Grafisk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77

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

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, flyers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

Du arbejder i dit nærområde.

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

Bestem selv hvornår på dagen, du
vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

- også vigtigt 
at du står opført korrekt

i navne-, gade- 
og nummerregister!

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

Er det ikke tilfældet, eller har du ændringer
– send rettelserne på

info@aeroeugeavis.dk
– eller kontakt os på tlf. 62 53 11 53 

Telefonnumre til sommer- og fritidshusejere 
optages gerne.
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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

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

DAGENS RET 
Marts:

STEGT FLÆSK
m/persillesovs

HERREGÅRDSBØF
m/pommes frites 
og bearnaisesauce

Kr. 149,-
LUKKEDAGE 

p.g.a. messe:
14., 21. og 22. marts

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

eller DinnerBooking

Tlf. 41 10 16 44
 • Rengøring
 • Havearbejde
 • Vinduespolering
 • Viceværtopgaver

Tilbydes til 
private og erhverv

Tgservice@outlook.dk
Nevadasmindevej 2
5970 Ærøskøbing

Foreningen 
Flaske Peters 

Samling
afholder

GENERAL-
FORSAMLING
tirsdag d. 14. marts

kl. 18.00 
i Ærøskøbing 

Marineforenings 
lokaler

Pilebækken 9, 
Ærøskøbing

Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

BESTYRELSEN

FORENINGEN
MINORS HJEM

afholder
Generalforsamling
Torsdag d. 16. marts 

kl. 19.00
Aktivitetshuset, 

Tordenskjoldsgade 20
Man kan blive medlem 

på aftenen.
P.S. Vi åbner 

huset den 1. april

FOREDRAG
om Nyttehaven

ved Marianne og 
Sune Berthelsen

torsdag den 16. marts
kl. 19.00

i Rise Sognehus
St. Rise Landevej 13

Ærøskøbing
Pris kr. 150,- 

for medlemmer 
og kr. 200,- 

for ikke medlemmer
incl. kaffe og hjemmebag

info: 
aeroe@haveselskabet.dk 
Solvejg Fischer Jonge, 

tlf. 23 36 25 30

Alle er velkomne

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

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

Generalforsamling
ÆRØ

FLYVEKLUB
Mandag d. 20. marts

 kl. 18.30 
på Ærø Flyveplads.
Dagsorden ifølge 

vedtægter.

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

www.kultur-laden.dk

Kulturladen på Ærø 
afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag d. 27. marts

kl. 19.00
Dagsorden ifølge 

vedtægterne
og

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag d. 27. marts

kl. 20.00
i Kulturladen

BESTYRELSEN

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

v/Birgitte Christiansen

Tlf. 61 34 80 43

RENGØRING 
TIL PRIVATE 

OG VIRKSOMHEDER

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 6-03-2023 10:16

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

†
Min kære hustru,

vor kære mor, svigermor, farmor og mormor

Ibeth Helene Olsen
sov stille ind torsdag den 2. marts 2023.

Karsten
Pernille, Michael, Henriette og Christoffer

med familier

Begravelsen finder sted fra Rise Kirke
lørdag den 11. marts 2023 kl. 12.30.

Vores kære mor, 
svigermor og farmor

Lene Løkkegaard Sonne
* 6. februar 1944

er gået bort den 24. februar 2023

Christina og Henrik
Anja og Jeppe
og børnebørn

Bisættelsen har fundet sted i stilhed

Min elskede mand,
vor gode far, farfar 

og oldefar

Preben Degn
er stille sovet ind,

Marstal d. 6. marts 2023

»Elsket og savnet«

På familiens vegne
Inge

Bisættelsen foregår fra 
Marstal Kirkegårdskapel 

fredag den 10. marts 
kl. 12.00.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Du kan snildt selv bygge en terrasse

Naturligvis kræver det både håndelag og dygtighed at 
bygge sin egen træterrasse, men det kan gøres af de fleste.  
Foto: Kehlet

De danske somre har deres 
andel af dage med møg-
vejr, 16 grader og sidelæns 
heldagsregn. 
 Men, men, men… 
 Alt er tilgivet, når man 
først har haft en af de der 
magiske danske sommer-
aftener, hvor man kan 
sidde ude til langt ud på 

aftenen i 22-23 behagelige 
grader med sin bog uden at 
have andet end himlen som 
læselampe.
 Vi elsker at være ude om 
sommeren, måske fordi det 
er en særlig flygtig lykke. 
En god måde at nyde den 
maksimalt er at anlægge 
en terrasse – og gerne, hvis 
muligheden er der, at gøre 
dele af den overdækket el-
ler afskærmet, hvis det el-
lers passer ind til resten af 
boligen.
 Terrasser er blandt de 
gør-det-selv-opgaver, de 
fleste af os kan vinde an 
med. 
 Den enkleste består blot 
af fliser eller sten lagt på et 
planet underlag af stabil-
grus og sand, og selv om 
det skal være en træter-
rasse med lidt mere kon-
struktion og tømrerfinesse 
involveret, så kan mange 
stadig være med. 
 Uanset hvilken type ter-
rasse, du vil i gang med, 

så er her fem gode råd at 
overveje:

1.  Placering. De fleste 
foretrækker deres ter-
rasse et solrigt sted, og 
det vil da også oftest 
være oplagt. Men på 
varme dage er det ikke 
tosset med mulighed 
for skygge på en del af 
terrassen, så overvej at 
lave en terrasse, hvor 
der er mulighed for flere 
temperaturer. 

2.  Mål og tegn. En ar-
bejdstegning er god til 
at styre processen efter 
– og den er nyttig ved 
indkøb af materialer. 
Mange trælse frustrati-
oner kan spares ved at 
have en god tegning.

3.  Materialer. Dit hårde 
slid er spildt, hvis du 
vælger materialer, der 
ikke er bøvlet værd. 
Køb noget, der holder 
og holder sig pænt.

4.  Konstruktion/underlag. 
Sørg for at sikre, at fun-
damentet er i orden – 
uanset om det er sten/
grus eller et træskelet, 
der skal bygges på. 
Husk at få solide ankre i 
jorden, så terrassen ikke 
stikker af i blæst.

5.  Tålmodighed! Intet kan 
blive mere skævt end en 
terrasse bygget i hast-
værk. Arbejd langsomt 
og mål efter, så sikrer du 
dig et godt slutresultat. 
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Historisk 
rapshøst
Den dansk rapshøst for 
2022 er opgjort til at være 
den største nogensinde i 
Danmark. Arealet der blev 
dyrket med raps steg 22 
pct. fra 162.000 ha i 2021 
til 198.000 ha i 2022. Hek-
tarudbyttet steg samtidigt 
fra 40 til 45 hkg/ha. Der-
med steg produktionen af 
raps fra 651.000 tons i 2021 
til 894.000 tons i 2022, hvil-
ket er en historisk rekord.
(Kilde: Danmarks Stati-
stik).
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Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a. 
indkalder til

ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. marts kl. 19.00

på Hotel Ærøhus
Dagsorden:

Punkt 1:  Valg af stemmetællere.
Punkt 2:  Valg af dirigent.
Punkt 3:  Bestyrelsens beretning.
Punkt 4:   Den reviderede årsrapport forelægges til 

godkendelse.
Punkt 5:   Budget for 2023 forelægges til godken-

delse.
Punkt 6:  Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7:    Valg af medlemmer og suppleanter til 

bestyrelsen. 
På valg til bestyrelsen er: 
Poul Petersen og Jack Sørensen. 
På valg som suppleanter er: 
Jørgen Vikkelsø Rasmussen og  
Mona Madsen.

Punkt 8:    Valg af registreret eller statsautoriseret 
revisor. 
På valg er: Deloitte.

Punkt 9:    Valg af lokalrevisorer. 
På valg til lokalrevisorer er:  
Ole Sækmose og Bjarne Folmer. 
På valg som suppleanter er:  
Hans J. Albertsen og Svend Widding.

Punkt 10: Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen bedes sendt til Leif Juul Sørensen, 
lean@voderupgaard.dk senest 8 dage før.

Af hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig.
Tilmeldingen bedes foretaget senest mandag d. 
20. marts på mail: lean@voderupgaard.dk eller på 
telefon nr. 21 78 10 73

På bestyrelsens vegne:
LEIF JUUL SØRENSEN

www.aeroeskoebingvand.dk

ÆRØSKØBING VANDVÆRK
a.m.b.a.

FJERNVARME        INFORMATION

MARSTAL FJERNVARME
A.m.b.A

Jagtvej 2 - 5960 Marstal - Tlf. 62 53 15 64 
info@solarmarstal.dk

Ordinær
GENERAL-

FORSAMLING
afholdes på

Hotel Marstal
Dronningestræde 1A, Marstal

MANDAG d. 27. marts 2023 kl. 19.30
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Godkendelse af budget 2023.
 5.  Forslag fra bestyrelsen. 
 6.  Forslag fra andelshaver. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 15. marts 2023.

Årsregnskabet kan, fra den 17. marts 2023, afhen-
tes på vores kontor, hvor også even tuelle indkom-
ne forslag vil være fremlagt.

Ovenstående kan ligeledes ses på hjemmesiden 
www.solarmarstal.dk

BESTYRELSEN

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning.
3.   Regnskab 2022.
4.   Budget 2023.
5.  Valg af stemmetæller. 
6.  Valg af bestyrelse.
7.  Valg af bestyrelsessuppleant. 
8.  Valg af generalforsamlingens valgte revisor.
9.   Valg af generalforsamlingens valgte revisor-

suppleant. 
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.     
Yderligere info kan ses på hjemmesiden 
www.bregningevandvaerk.dk

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

ANDELSSELSKABET

Bregninge Vandværk
indkalder til

GENERALFORSAMLING
torsdag d. 30. marts 2023 kl. 19.00
på Bregninge Sognegård                             

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

 

 

 »Aakjær«
Et cabaret-portræt af Jeppe Aakjær
ONSDAG d. 22. marts kl. 19.30

i Kulturladen, St. Rise Landevej 20
Løssalg kr. 175,-.

Medlemmer kr. 100,-. Ungdom kr. 50,-.
Billetbestilling på tlf. 20 21 44 08.

ÆRØ TEATERFORENING

TEATER I KULTURLADEN

Der indkaldes herved til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG d. 21. marts 2023
kl. 19.30 i kantinen i Ærøhallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (kim@mh89.dk).
Der vil blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen
Marstal Håndbold MH89 - BESTYRELSEN

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
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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. 12. marts kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x RULLESTEG MED SVESKER
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 1.500,-    

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

Ærø
Autocenter

Marstal, 62 53 13 02

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 14. marts

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

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 

samt søndag kl. 15.00:

147 min.
TILLADT over 11 år

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den 16., 17., 18., 19., 21.  

og 22. marts kl. 19.30
samt d. 19. marts kl. 15.00:

116 min.
TILLADT over 11 år
Biografklub Danmark

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

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

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
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Dette er bevis på,
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SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1
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ÆRØ SVØMMEKLUB INVITERER TIL 

SVØMMESTÆVNE 2023
SØNDAG DEN 19. marts
Kom og deltag i årets svømmestævne 

– alle kan være med.
Alle løb er blandet i køn, men forsøges sam-
mensat hhv. junior og senior. Der er diplomer 
til alle.

Programoversigt, tilmelding og betaling: 
Gå ind på http://aero.klub-modul.dk 

vælg »Event«.
Pris kr. 30,- pr. deltager – uanset hvor mange 
løb du tilmelder dig.
Tilmeldingsfrist: fredag d. 17. marts
Evt. spørgsmål: Kim N. Kølleskov, 
sms 29 24 38 76, 
eller mail: 
kimnymarkkristensen@gmail.com

ÆRØ SVØMMEKLUB

ÆRØSKØBING 
SEJLKLUB

afholder

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
lørdag d. 18. marts 2023 kl. 11.00

i Klubhuset 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formanden skriftligt i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen serveres en bid brød. 
Tilmelding til spisning skal ske til Lars på 
tlf. 20 98 80 98 senest den 15. marts.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Gudstjenester
se Kirkebladet eller Ugeavisen

Lokalindsamlingsgruppen i Søby
 lørdag den 11. marts kl. 10.00

Andagt med efterfølgende brunch.

Rise Kirke onsdag den 15. marts kl. 17.00
Gud og spaghetti.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 16. marts kl. 19.00

Bibelstudiekreds om Lukas evangeliet.

Sogneliv

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

Støt menighedsplejen på Mobilepay: 827032

ÆRØSKØBING
BYHISTORISKE
FORENING

afholder 

GENERALFORSAMLING 
onsdag d. 22. marts kl. 19.00 

på Dommergården, Søndergade 16
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Museumsinspektør Peter Henningsen 
vil fortælle noget om bevaring, restaurering 

og autenticitet.
Nye medlemmer er velkomne.

Bestyrelsen

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

GENERALFORSAMLING
i Egehovedskovens Beboerlaug

afholdes 
ONSDAG den 22. MARTS 2023 kl. 19.30

på Hotel Marstal
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE

Forslag bedes skriftligt meddelt 
Ulla Søgaard, Reberbanen 24,
 reberbanen24@outlook.com

senest 4 dage før generalforsamlingen. 

Jacob Harekilde Jensen fra Naturstyrelsen kommer og 
fortæller om vores område i Egehovedskoven.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkage.
Egehovedskovens Beboerlaug

GENERALFORSAMLING
Søby Boldklub »KVIK«
Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 19.00

i klubhuset, Søby Maae.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før.

Mød op, hvis du vil være med til at holde gang 
i sporten, idrætten og kulturen i Søby området.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Ærø Kunstforening 
afholder

Generalforsamling
Onsdag d. 29. marts kl. 19.00 
på Landbogaarden, Ærøskøbing.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag sendes til: olefinnerup@gmail.com senest 
den 21. marts.
Efter den officielle, forpligtende, let nervøse del vil 
der blive en beroligende servering og et forhå-
bentligt muntert/oplysende indslag.

På gensyn og med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne

OLE FINNERUP

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
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Til dem, der kan deres håndværk.
FORÅRS PROJEKTER

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

PR. STK.

209.-
(Ex. moms 167,20) 

KOSAN FLASKEGAS
10 kg letvægtsfl aske. Ombytningspris til samme fl asketype.
(Best. nr. 9503061)

BAHCO 
STEMME-
JERNSÆT
6 dele.
(Best. nr. 5194294)

PR. STK.

219.-
(Ex. moms 175,20) 

KOSAN FLASKEGAS  
11 kg alm. Ombytningspris til samme fl asketype.
  (Best. nr. 9071713)

PR. SÆT

249.-
(Ex. moms 199,20) 

BAHCO TOPNØGLESÆT 
S160. 1/4 med 16 dele, 4 - 13 mm i god kvalitet udviklet til industrielt brug. 
Skraldenøgle med 2-komponent håndtag. Toppe med Dynamic Drive for 
optimal styrke og moment. Fremstillet af Krom-Vanadium stål.
(Best. nr. 9472314)

KOSAN FLASKEGAS  

STEMME-
JERNSÆT

499.-
(Ex. moms 399,20)

PR. KASSE

BAHCO SKIFTENØGLE
130 års jubilæumsmodel. Str. 8”.
(Best. nr. 2279069)

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR. STK.

SPAR OP TIL

50%*
på slutsalg fra

Halo Design lamper
*Rabatten fratrækkes ved betaling og gælder 

ikke i forvejen nedsatte varer.

SPAR OP TIL

50%*
på RESTSALG 

fra Nordlux 
indendørslamper

*Rabatten fratrækkes ved betaling og gælder 
ikke i forvejen nedsatte varer.

SPAR OP TIL 

50%
PÅ PLANTEJORD
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