
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 15. marts 2023 - Nr. 11 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

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:
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 2023 Advokat

Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Gratis familietjek
På mødet taler vi om dine/jeres familiemæssige forhold:
 Er du/I ægtefæller, samlevende, single, 
 eller sidder i uskiftet bo?
  Har du/I fælles børn, ingen børn, eller børn med 
 andre end ægtefællen?

Jeg gennemgår situationer om: 
  Hvis I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt.
  Når du eller en af jer ikke er her længere, og om 
 muligheden for at sidde i uskiftet bo.
  Hvem arver og hvad er tvangsarv.
  Når den sidste af jer går bort.

DELIKATESSEN

1/2 kylling
kartofler, sovs 
og agurkesalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 22/3 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99

LIVING ROOM Skyline byggesofaer i høj kvalitet
Skyline sofaerne i høj kvalitet og rigtig god komfort. Du kombinere mange moduler til lige den sofa, der passer hjemme hos 
dig. Samtidig har vi hundredvis af stof- og læderfarver, som du kan vælge imellem. Vi har den vist i mørkegrønt stof - og synes 
den er både moderne og klassisk på samme tid. Den viste opstilling er L 210/324 cm - og det er en god ide, at have en ide om, 
hvor stor en sofa, du vil have, når vi går igang med at bygge.

Vidste du, at vi kan tilbyde sofaer, som passer helt til dine ønsker?  Vi står klar til 
at hjælpe og vejlede - og kan tilbyde op til 30% rabat på populære byggesofaer. 
Besøg os i butikken i Marstal eller Ærøskøbing og bliv inspireret til din nye sofa. 

LIVING ROOM City U-sofa
monteret med lækkert blødt og slidstærkt velour. 
Kan du ikke lide den gule farve, så finder vi din 
yndlingsfarve. Sofaen her måler L 315/210 cm. 

En flot sofa med stor slængeværdi. Det 
lækkert, bløde stof i nubuck-look gør 
sofaen indbydende og hyggelig. Sofaen 
her måler L 270/210

Vestergade 10, 5960 Marstal, Telefon 6253 1386
Lerbækken 5, 5970 Ærøskøbing, Telefon 6252 1099

Mandag - Fredag 10:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 13:00 (Marstal)  

 aeroemoebler.hjemmehos.dk        facebook.com/aeroemoebler

Spar
30%

PÅ UDVALGTE BYGGESOFAER

Kig ind - så finder 
vi den bedste pris

til dig

BYGGESOFAER 
Populære sofaer med mange muligheder

ÆGTE læder 
- fås i flere 

farver.

Det er gul - 
det er cool

LIVING ROOM City hjørnesofa med chaiselong
med sæder i koldskum monteret med ægte læder på alle slidflader. 
Fås i flere farver og kvaliteter. Den viste opstilling måler L 230/300 cm.

G R A T I S
LEVERING PÅ 

ÆRØ

25%
Vi står til 

rådighed, hvis du 

har behov for hjælp 

med pålægning af 

tæppe.

Skarpe priser 
på udvalgte 

tæpper og vinyler 
Gælder resten af marts måned

SPAR

Gratis 
opmåling

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
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informerer

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

Fars Legestue starter op på 
Ærø, fredag den 17. marts 
kl. 10.00-12.00
I Fars Legestue kan du komme, hver fredag, med 
dit barn og lege og være sammen med andre fæd-
re. Tilbuddet er helt uforpligtende og åbent for alle 
fædre med børn i alderen 0-3 år.  Du kan komme 
når det passer dig i åbningstiden, og sover dit 
barn, så kom og få en kop kaffe sammen med de 
andre fædre, der er plads til barnevognen. Du vil 
blive mødt af en tovholder, som byder alle fædre 
velkommen og sørger for, at der er kaffe på kan-
den og legetøj til alle.

Sundhedsplejersken kommer hver anden fredag. 
Her har du mulighed for at stille sundhedsplejer-
sken de spørgsmål, du måtte have.

Tidspunkt: Fredag kl. 10.00-12.00.
Aldersgruppe: 0-3 år
Pris: Gratis
Tilmelding: Ingen
Sted: St. Rise Skolevej 3 (Dagplejehuset)
Kontakt: Dorte Lindberg Madsen, 
sundhedsplejerske tlf. 23 70 12 07

SUNDHEDSPLEJERSKEN 

Café-fredag i Ærøhuset
Fredag den 24. marts 2023 er der café-fredag i 
Ærøhuset, Gasværksvej 6, Marstal. Det er i tids-
rummet fra kl. 10.00 til kl. 11.30. 

Kom og hyg sammen med os.
Ærøhuset er et aktivitets- og samværstilbud for 
handicappede.

Vi håber på, at få besøg af dig – og vil glæde os til 
at fortælle dig om, hvad vi går og laver her i Ærø-
huset.

Vi har kaffe og te på kanden og har lavet kage til dig.
Tag din ven med - og kig ind til os.
Næste Café-fredag er den 15. september 2023. 

På gensyn fra os alle - brugere og personale i Ærø-
huset.

ÆRØHUSET

Teaterforestilling 
søndag den 26. marts 2023
TeaterVærkstedet viser forestillingen »Det Andet 
Hold« af Line Knutzon.

- En ungdomsforestilling om at passe ind, fæl-
leskab, identitet og det at turde være sig selv i en 
verden fuld af krav om at være fejlfri.

Forestillingen er for alle som har været unge, er 
unge eller er den kommende ungdom.
Spilles i Kulturladen den 26. marts kl. 14.00 og kl. 
16.00. 
Billetbestilling på teater@viften.netT 

Valgfri entré

VIFTEN

Støtte til frivillige sociale 
organisationer – SEL § 18
Ærø Kommune uddeler to gange årligt tilskud til 
det frivillige sociale arbejde.

Næste pulje uddeles i maj 2023.

Se mere på kommunens hjemmeside under Kultur- 
og Fritid.

Ansøgningsfrist er fredag den 28. april 2023.

KULTURAFDELINGEN

SFO søger navn
Vores nye, flotte SFO skal have et navn. SFOen 
forventes at blive taget i brug i maj. Har du en god 
idé til, hvad den skal hedde, kan du sende dit for-
slag til borgerbidrag@aeroekommune.dk inden 31. 
marts 2023. 

Vi opfordrer både børn og voksne til at komme 
med forslag. 

SFO’EN

Ortopædisk skomager 
kommer til Ærø
Sebastian Jungermann fra Fynske Special Sko 
kommer til Sundhedshuset v/sygeplejeklinikken i 
Ærøskøbing tirsdag den 28. marts 2023.
Tidsbestilling på tlf. 29 82 66 64.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

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

Se mere på kommunens hjemmesiden.

KULTUROMRÅDET

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

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!  

NYE
MØBLER?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Gudstjenester
Søndag den 19. marts

Midfaste fra første række
Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Christensen
Tranderup Kirke kl. 14.00
 Dupont
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Christensen
 Musikgudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 16. marts
  Torvecentret kl. 15.30:
 Marstal 
 Pensionistforening
 Ærøhus kl. 18.30:
 Foreningen Norden, Ærø
  Hotel Christiansminde, 

Svendborg kl. 19.00:
 3F Sydfyn
Lørdag d. 18. marts
 Klubhuset kl. 11.00:
 Ærøskøbing Sejlklub
 Ommel Kro kl. 12.00:
 Egholm Foreningen
 Ærø Efterskole, 
 Tranderupgade 59 
 kl. 12.30:
 Iværk, Ærø

 Mamrelund, 
 Pilebækken 30, 
 Ærøskøbing kl. 13.00:
  Socialdemokratiet på 

Ærø
Mandag d. 20. marts
 Ærø Flyveplads kl. 18.30:
 Ærø Flyveklub 
  Kulturladen, St. Rise 

Landevej kl. 19.00:
 Ærø Akuthjælper
  Vestergade 52A,  

Ærøskøbing kl. 19.00:
 Aktivitetshuset Overnpå
  Tranderupgade 23  

kl. 19.30:
  Ærø  

Skovplantningsselskab 
Tirsdag d. 21. marts
 Ærøhallen (kantinen) 
 kl. 19.30:
 MH 89
Onsdag d. 22. marts
  Dommergården,  

Søndergade 16,  
Ærøskøbing kl. 19.00:

  Ærøskøbing Byhistorisk 
Forening

 Hotel Ærøhus kl. 19.00:
 Ærøskøbing Vandværk
 Hotel Marstal kl. 19.30:
 Eghovedskovens 
 Beboerlaug

Svømmestævne
Ærø Svømmeklub inviterer 
til svømmestævne 2023, søn-
dag den 19. marts. Kom og 
deltag, alle kan være med. 
Det koster kr. 30,- pr. delta-

ger uanset hvor mange løb du 
tilmelder dig. Tilmeldingsfri-
sten er fredag den 17. marts. 
Eventuelle spørgsmål fås hos 
Kim Kølleskov sms 29 24 38 
76 eller på mail kimnymarkkri-
stensen@gmail.com. Alle løb 
er blandet køn, men forsøges 
sammensat henoldsvis junior 
og senior og der er diplomer 
til alle. 

General-
forsamling i 
Foreningen 
Norden
Til foreningen Nordens gene-
ralforsamling den 16. marts 
2023 kl. 18.30 på Ærøhus, vil 
herboende Hanna Kekkonen 

fortælle om Ålandsøerne.
Måske medbringer hun violi-
nen.

Bistro åbner på 
Ærøskøbing 
Campingplads
Torsdag d.16. marts 2023 slår 
vi officielt dørene op for den 
nye Bistro på Ærøskøbing 
Campingplads.
 Der vil være gode åbnings-
tilbud, så kig endelig forbi og 
få en god smagsoplevelse.
 Der er mulighed for at 
spise indendørs på pladsen, 
eller man kan nyde maden 
udenfor, samt to go.
 Vi glæder os til at servere 
dejlig mad til vores gæster.

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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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

MAN BEHØVER IKKE 
VÆRE STOR I DANMARK 

FOR AT VÆRE 
STØRST PÅ ÆRØ

Selvom vi ikke er del af en kæde, så er 
Øbolig, den med flest solgte ejendomme.

Kilde boligsiden pr. 10. marts 2023
hhtps://www.boligsiden.dk/

ejendomsmaegler/kommune/aeroe

 

ØBOLIG TEAMET

Boligareal: 187
Kælder/udhus 0/39
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 1.880
Opført/omb: 1872
Energimærke: F
Kontant 725.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.899

Hyggelig villa
i skønne omgivelser. Stor naturgrund. 
Kort afstand til indkøb og strand.  
2 soveværelser. Lys stue og...

Buevej 15, Søby

NYT

Boligareal: 172
Kælder/udhus 8/45
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 332
Opført/omb: 1914
Energimærke: D
Kontant 2.671.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.359

Ekstraordinær villa
nær centrum. Totalt renoveret.  
2 badeværelser. Nem have.  
Skole rundt hjørnet og...

Bondebygade 1, Marstal

NYT

Boligareal: 163
Kælder/udhus 0/21
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 779
Opført/omb: 1973
Energimærke: C
Kontant 1.795.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.896

Velholdt villa
i populært kvarter. Fremstår i 
pæn stand. Skøn have. Carport og 
værksted. Kort afstand til strand...

Ellenet 1, Marstal

NYT

Boligareal: 203
Kælder/udhus 0/189
Vær./etager: 7/1
Grundareal: 3,4 ha
Opført/omb: 1852/1999
Energimærke: E
Kontant 2.600.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2.186

Skønt landsted
med egen skov. 3,4 ha jord. Pænt og 
velholdt med flere værelser. Kort 
afstand til stranden og ...

Ramshalen 11, Tranderup

NYT

SOLGT

Vesterskovsvej 20

SOLGT

Danmarksgade 1

SKAL DIT HUS MED 
I VORES 

STORE PÅSKEANNONCE?
Går du i salgstanker 

- så ring for et GRATIS salgstjek.

Øbolig - har stor fokus 
på Ærøs herligheder.

Vi sælger boliger på den ø 
- som vi selv bor på, og holder så meget af

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.

TØMRERARBEJDE MED FOKUS PÅ
KVALITET OG SERVICE

Tømrer X-perten ApS
Persillestræde 3, Skovby
5985 Søby

+45 24 80 99 18
taulov@nissen.mail.dk

facebook.com/toemrerxperten

Finns Entreprenør
Alt i kloak, fliser, jord og anlæg
Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

  NYT! Hegnsklipning udføres 
  med savklinger eller grenknuser

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5, 
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Ærø Akuthjælper

D. 23/2-2023 MarstaL 

 Ærø Akuthjælper får støtte til at købe jakker til akuthjælperne på Ærø af Sydbank Fonden. 
Ærø Akuthjælper har fået 15.000, - kr. i støtte fra Sydbank Fonden til at købe jakker, der vil 
sætte skub i at vores akuthjælpere har det rigtige udstyr til alt slags vejr når de rykker ud. 
Med 15.000, - kr. i støtte fra Sydbank Fonden kan Ærø Akuthjælper nu igangsætte købet af 
nye jakker som vi mangler. 

 

 
Lene Skovsby Bertelsen Sydbank tv, Johnny Nøttrup Formand, Anja Jakobsen sekretær th. 

 

 Ærø Akuthjælper har været i gang siden 24 januar 2017 og har allerede nu gjort en stor 
forskel for Ærøs befolkning. ”Det er utroligt dejligt, at Sydbank Fonden støtter os, så vi kan 
købe jakker til vores akuthjælpere, for vi kommer jo ud i alt slags vejr,” siger formanden fra 
foreningen.” Med projektet håber Ærø Akuthjælper, at 15.000, - kr. Kan iklæde de nye 
akuthjælpere nye jakker og også at kunne bytte de slidte jakker ud vi har. Sydbank Fonden 
var hurtige til at svare og støtte os og det er vi rigtig glade for. 

Formanden fra Sydbank Fonden, Jess Olsen, siger samtidigt: ”Vi glæder os til at se det her 
færdige projekt. Samtidig glæder vi os over, at vi kan være med til at gøre en lille forskel i 
det store billede – blandt foreninger, klubber, kultur- og fritidslivet – samt de aktive unge, 
der uddanner sig og rejser ud. 

” Sydbank Fonden har tilknytning til Sydbank og uddeler årligt 12-14 millioner kroner i støtte 
til kultur- og fritidslivet – til foreninger, klubber og lign. i hele Danmark og til unge på vej - til 
mere uddannelse eller til udlandet med fx et rejselegat i kufferten. Hvis din klub eller 
forening vil søge, er der mere info her: 
https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/velkommen  

Lene Skovsby Bertelsen Sydbank, tv, Johnny Nøttrup For-
mand, Anja Jakobsen sekretær, th.
Ærø Akuthjælper får støtte 
til at købe jakker til akut-
hjælperne på Ærø af Syd-
bank Fonden. Ærø Akut- 
hjælper har fået 15.000, - kr. 
i støtte fra Sydbank Fonden 
til at købe jakker, der vil 
sætte skub i at vores akut-
hjælpere har det rigtige ud-
styr til alt slags vejr når de 
rykker ud. Med 15.000, - kr. 
i støtte fra Sydbank Fonden 
kan Ærø Akuthjælper nu 
igangsætte købet af nye jak-
ker som vi mangler.
 Ærø Akuthjælper har 
været i gang siden den 24. 
januar 2017 og har allerede 
nu gjort en stor forskel for 
Ærøs befolkning. »Det er 
utroligt dejligt, at Sydbank 
Fonden støtter os, så vi kan 
købe jakker til vores akut-
hjælpere, for vi kommer jo 
ud i alt slags vejr,« siger for-
manden fra foreningen.
»Med projektet håber Ærø 
Akuthjælper, at 15.000, - kr. 
Kan iklæde de nye akut-
hjælpere nye jakker og også 
at kunne bytte de slidte jak-
ker ud vi har. Sydbank Fon-
den var hurtige til at svare 
og støtte os og det er vi rig-
tig glade for«.
 Formanden fra Sydbank 
Fonden, Jess Olsen, siger 
samtidigt: »Vi glæder os til 
at se det her færdige pro-
jekt. Samtidig glæder vi os 
over, at vi kan være med til 
at gøre en lille forskel i det 
store billede – blandt for-
eninger, klubber, kultur- og 
fritidslivet – samt de aktive 
unge, der uddanner sig og 
rejser ud«.

 »Sydbank Fonden har til-
knytning til Sydbank og ud-
deler årligt 12-14 millioner 
kroner i støtte til kultur- og 
fritidslivet – til foreninger, 
klubber og lign. i hele Dan-
mark og til unge på vej - til 
mere uddannelse eller til 
udlandet med f.eks. et rej-
selegat i kufferten«. Hvis 
din klub eller forening vil 
søge, er der mere info her: 
https://www.sydbank.dk/
omsydbank/fonde/velkom-
men.

Forårskoncert 
i Bregninge 
Kirke
Lørdag den 18. marts kl. 
16.00 byder damekoret Ko-
rallerne på forårskoncert 
med en stor og farvestrå-
lende buket af forårssange i 
det gryende forår. Der bli-
ver blandt andet lejlighed 
til at nyde flere af de aller-
bedste sange af Bent Fabri-
cius-Bjerre, Anne Linnet 
og Sebastian.
 Korallerne består lige nu 
af syv sangere, som alle 
møder med en smittende 
begejstring – lige til at blive 
i rigtigt forårshumør af!
 Alle er velkomne, og der 
er fri entré!
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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

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

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

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

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

Teater i Kulturladen

Onsdag d. 22. marts kommer 
Teatret OPtimis  til Ærø med 
et cabaret-portræt af Jeppe 
Aakjær, som slet og ret hed-
der »Aakjær«. 
 Digteren Jeppe Aakjær er 
en af vores største forfattere 
og digtere. I dag er han mest 
kendt for en række smukke 
og naturlyriske sange som 
»Jeg bærer med smil min 
byrde«, »Se dig ud en som-
merdag«, »Ole sad på en 
knold og sang«, »Sneflokke 
kommer vrimlende«, »Jeg er 
havren«, »Stille, hjerte, sol 
går ned«, »Spurven sidder 
stum bag kvist« og »Nu er 
dagen fuld af sang«. En helt 
særlig popularitet har også 
den Jyske gendigtning Skuld 
gammel venskab rejn forgo 
og så naturligvis den måske 
allermest kendte sang: Jens 
Vejmand, der klart viser hans 
sociale indignation. Det er 
ikke uden grund, at Jeppe 
Aakjær er den, der har næst-
fleste sange optaget i Højsko-
lesangbogen.

Forestillingen Aakjær
Det er en aprildag 1930. 
»Manden med Leen« går 
rundt i gården Jenle’s have 
for at høste Jeppe Aakjær. 
Digteren kommer syngende 
ind på jeg bærer med smil 
min byrde, nikker til den 
fremmede og spørger hvad 
han kan hjælpe med. Døden 
peger på sit redskab og Aak-
jær siger: »Nå for fanden« . 
Døden nikker bare… Inden 
leen kommer i brug, får Aa-
kjær dog gennemtrumfet, at 
han må lade sit liv passere 
revu – og det gør han grun-
digt: Han synger og fortæller 
sin egen og dermed også ti-
dens historie: Barn af et bon-
de-Danmark med fattigdom, 
hårdt fysisk arbejde, en 
smule kærlighed, tæsk, rotter 
og manglende lægehjælp. 
Hvordan han som hyrde- 
dreng lærte at elske naturen 
og i sit sidste skoleår fik en 
lærer der åbnede hans øjne 
for litteraturen. Højskoleop-
hold, fængselsophold, studier 
i København og et mislykket 
ægteskab. Han synger stolt 
og vemodsfyldt nogle af Ru-
gens Sange for sidste gang, 
fortæller om sin digtning og 
om agitationen mod tyendets 
forfærdelige vilkår – og min-
des de mange gode timer på 
Jenle med sit livs Nanna. 
Men døden begynder at blive 
utålmodig…!
 Forestillingen sammensæt-
tes hovedsageligt af Jeppe 
Aakjærs fortællinger, selv-
biografi  og ikke mindst hans 
fantastiske sange. Og døden, 

hvem er han? Jo, her spiller 
han ikke skak, som hos Berg-
man – her spiller han guitar…!
 Teatret OPtimis er et turne-
rende cabaret-teater der ser 
det som sin opgave at for-
midle og være øjenåbner for 
den lidt oversete kunstform: 
Visesangen.
 Forestillingen varer ca. 2 
timer inkl. pause og kan ses i
Kulturladen, St. Rise Lande-
vej 20  onsdag d. 22. marts kl.  
19.30. Billetter koster i løs-
salg  kr. 175,- , men er man 
medlem,  kan de købes for 
kr. 100,-. For unge under 26 
år koster de kun  kr. 50,-. Der 
kan bestilles billetter på tlf. 
20 21 44 08.

Ærø Teaterforening

Forårskoncert 
i Bregninge 
Kirke
Lørdag den 18. marts kl. 
16.00 byder damekoret Ko-
rallerne på forårskoncert 
med en stor og farvestrå-
lende buket af forårssange i 
det gryende forår. Der bli-
ver blandt andet lejlighed 
til at nyde flere af de aller-
bedste sange af Bent Fabri-
cius-Bjerre, Anne Linnet 
og Sebastian.
 Korallerne består lige nu 
af syv sangere, som alle 
møder med en smittende 
begejstring – lige til at blive 
i rigtigt forårshumør af!

Alle er velkomne, og der er 
fri entré!
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Vi ses hos

20%
SPAR

Ærø Optik holder flytteudsalg

på udvalgte brillestel
Gælder til og med 30/4-23.

Kan ikke kombineres med andre tilbud.

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

30%
50%el

le
r

%

%

%

%

%
%

%
%

%

%
%

%

% %

%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

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

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

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk

Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.
NB! Jeg kører over hele øen.Udført 

Udført med
kalkfrit vand 

Filmen »Verdensdamen 
Else Marie Bukdal«

Foto: Torben Glarbo
Vises i Bio Andelen i Ærøs-
købing mandag den 27. marts 
kl. 19.00-21.30.
 Efterfølgende - kulturpoli-
tisk debat.
 Belæst, berejst, begejstret.
 Det er blot nogle få af de 
adjektiver, man kan sætte på 
dr.phil. Else Marie Bukdahl 
født 1937. Else Marie Buk-
dahl er kunsthistoriker og 
tidligere rektor for Det Kon-
gelige Danske Kunstakade-
mis Billedkunstskoler. Else 
Marie  Bukdahl var rektor i 
20 år.
 Både hovedpersonen Else 
Marie Bukdahl og instruktør 
Torben Glarbo vil være til-
stede under filmen. De vil 
bl.a. lave en kort præsenta-
tion.
 Efter filmen er der kulturpo-
litisk samtale, hvor billed-
kunster Ib Monrad Ærø vil 
være facilitator mellem delta-
gerne Torben og Else Marie.

»Verdensdamen«, er en rejse 
med Else Marie rundt og på 
akademiet med kunstnere og 
andre spændende menne-
sker, hun har uddannet, in-
spireret og støttet samt rundt 
i verden, hvor hun har sat - 
og stadig sætter spor.
 Kunstneren Ib Monrad 
Ærø har også en fortæller-
rolle i filmen.
 Filmen havde en lukket 
premiere i Grand Biograf i 
København foråret 21. Det 
er et meget dejligt, inspire-
rende portræt Torben Glarbo 
har lavet.  
 Se annonce andetsteds her 
i avisen.      

Anne Mette Holstein

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Formiddagsforedrag i 
Marstal Menighedshus

Torsdag den 23. marts kl. 10 
rundes vinterens fore-
drags-række i Marstal Me-
nigheds-hus af med et besøg 
af organist Povl Chr. Bal-
slev, som vil fortælle om de 
to fynske komponister Thor-
vald Aagaard og Oluf Ring. 
De to herrer har Balslev 
netop skrevet en bog om, og 
den tager han naturligvis 
afsæt i. De to havde sammen 
med Carl Nielsen og Tho-
mas Laub en stor andel i fæl-
lessangens opblomstring i 

begyndelsen af det 20. år-
hundrede. 
 De stod også bag den før-
ste udgave af Folkehøjsko-
lens Melodibog, som udkom 
i 1922. Povl Balslev vil for-
tælle om Aagaards og Rings 
syn på den gode melodi samt 
den fælles drøm om at få 
musikken og sangen ud til 
folket.
 Der er fri entré ved alle 
foredrag, men kaffe og bol-
ler koster kr. 20,-. Alle er 
meget velkomne!

Passionsandagt 
i Bregninge Kirke
Søndag den 19. marts kl. 
19.00 kommer Johann Seba-
stian  Bachs musik i fokus, 
når der bliver passionsandagt 
under ledelse af sognepræst 
Brian Dan Christensen. Bach 
skrev en masse musik til kir-

ken, og passionstidens musik 
hører til blandt hans aller-
bedste. Ved denne lejlighed 
bliver der primært spillet or-
gelkoraler, hvoraf flere melo-
dier er kendte for nutidens 
kirkegængere.
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ÆRØ-SVENDBORG-KØBENHAVN (alle hverdage)

Yderligere oplysninger om
Rutetaxa-flyvningen
på internetadressen:
www.starling.dk

STARLING AIR - 62 53 33 94

Ærø-Svendborg-København Vest
Flyvetid ca. 45 minutter

København Vest-Svendborg-Ærø
Flyvetid ca. 45 minutter

  Kl. 07.00  Kl. 08.00 
  Kl. 18.00  Kl. 19.00 

Svendborg-Ærø
Flyvetid ca. 7 minutter

  Kl. 08.45
  Kl. 19.45

RUTETAXA-
FLYVNINGØ-HOP

Et sikkert forårstegn! 
SOMMERFARTPLAN 2023 træder i kraft mandag den 27. marts

og gælder frem til fredag d. 15. september

KLIP UD

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

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

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

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

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

 

 

Ikke nødvendigt 
at involvere politiet 
ved småbuler

Man behøver ikke ringe efter politiet, hvis man er part i et 
mindre biluheld, hvorimod det altid er vigtigt at dokumen-
tere ulykken og samtidig sikre sig modpartens oplysnin-
ger. Foto: Ingimage.com

Øv: Du drejede for hurtigt 
på vej ud af P-båsen, og 
ramte bilen ved siden af - 
eller du kørte sidespejlet 
af en modkørende, da du 
skulle uden om en cyklist.
Det er de færreste bilister, 
som kommer gennem et liv 
med kørekort uden på et 
tidspunkt at få eller give en 
bule. Det er heldigvis også 
de færreste af os, der lige-
frem får rutine i den slags, 
så her er et par gode råd til, 
hvordan du skal agere, hvis 
uheldet en dag er ude. 
 De små færdselsuheld, 
hvor der ikke er person-
skade, er heldigvis de hyp-
pigste i trafikken – og det 
er også dem, der er nem-
mest at løse. Hvis der ikke 
er brug for lægehjælp, eller 
der ikke er sket skader for 
større beløb, så kan man 
sagtens klare ærterne på 
stedet.

Få information og detaljer 
Sørg for at udveksle tele-
fonnummer og forsikrings-
selskab med modparten, 
og tag gerne et foto af ved-
kommendes kørekort samt 
nummerplade. Fotografer 
også skaden og gerne situ-
ationen, bilerne står i. 

Navn og nummer 
på vidner
Er der andre, der så, hvad 
der skete, så kontakt dem 
og få navn og nummer, så 
de kan bruges i en eventuel 
forsikringssag.

Anmeld skaden 
Du bør altid kontakte dit 
forsikringsselskab, også 
selv om skaden er begræn-
set. Hvis det viser sig, at 
der er større skader, end 
du var klar over, kan du 
ende med regningen selv.

Glem skyldsspørgsmålet
Hvis du og modparten er 
uenige om, hvem der på-
kørte hvem, så kan det hur-
tigt blive ophedet. Undgå 
dette – skyldsspørgsmålet 
er noget, forsikringsselska-
berne afklarer – og de er 
helt ligeglade med, hvem 
af jer, der synes, den anden 
er årsag til hændelsen!

Kontakt alligevel politiet
Du skal altid involvere po-

litiet, hvis der er sket stor 
materiel skade – en skade, 
du mener vil koste over 
50.000 kroner at reparere. 
Du skal også tilkalde politi, 
hvis modpartens bil er ind-
registreret i udlandet – der 
er forskellige forsikrings-
regler, og det er vigtigt at 
sikre sig hjælp fra begyn-
delsen. 
 Det samme gælder, hvis 
du ikke kan komme i kon-
takt med den anden part, 
fordi vedkommende er 
stukket af, eller du er kørt 
ind i et hus, et skilt eller en 
bil, hvor ejeren ikke kan 
kontaktes. 

Fakta:
Er du involveret i et tra-
fikuheld, så er første punkt 
altid at tjekke, om der er 
brug for hjælp til en tilska-
dekommen. Ringer du 112 
og der kommer en ambu-
lance, så vil politiet som 
regel også komme.
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Tæt på 6 millioner indbyggere
Vi bliver stadig flere og flere 
indbyggere i Danmark. I lø-
bet af 2022 steg befolknings-
tallet ifølge Danmarks Stati-
stik med 59.234 til 5.932.654 
personer pr. 1. januar 2023, 
hvilket svarer til en stigning 
på knap én procent.
 Befolkningsstatistikker-
ne fortæller også noget om, 
hvor vi bor, og hvor gamle 
vi er. Ingen landsdele har i 
2022 oplevet nedadgående 
indbyggertal. Størst antal 

indbyggere har »Landsdel 
Byen København« med 
815.979 indbyggere, mens 
»Landsdel Bornholm« har 
færrest med 39.695 indbyg-
gere.
 Hvad angår alder, så kan 
det nævnes, at der den 1. ja-
nuar 2023 var 64 mænd på 
100 år, mens 382 kvinder var 
netop 100 år gamle. Ældste 
mand var 106 år og ældste 
kvinde var 109 år.
(Kilde: Danmarks Statistik).
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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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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%

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

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Onsdag, torsdag 
og fredag

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

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

Tilbydes til 
private og erhverv

Tgservice@outlook.dk
Nevadasmindevej 2
5970 Ærøskøbing

Klima og Energi
MANDAG d. 20. marts

kl. 19.00-21.00
på Ærøskøbing 

Fjernvarme

Oplæg v/Peter Graversen 
og efterfølgende snak 

om lokalpolitiske emner.
Interesserede, der ikke 

er medlem af 
partiforeningen, er også 

velkomne.

Vel mødt!
Socialdemokratiet

på Ærø

Socialdemokratiet på 
Ærø

afholder åbent møde om 

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

MASSAGE OG 
KRANIO 

SAKRAL TERAPI 
Lone Bach Sørensen 

Røndal 3, 
5985 Søby 

SMS 61 66 51 20

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

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

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†
Min kære mand,

vor gode far, svigerfar, farfar og oldefar

Thyge Laurits Klausen
er pludselig gået bort,

Bregninge den 11. marts 2023

»Du vil altid være i vore hjerter«

Margit
Jørgen, Poul, Lars og Jens 

med familier

Bisættelsen foregår fra Bregninge Kirke,
fredag den 17. marts kl. 12.15.

Vor kære far, bror, 
svigerfar og farfar

Joen Wengel 
Joensen

 er stille sovet ind,
Ærøskøbing, 

den 9. marts 2023

»Elsket og savnet«

Familien

Højtideligheden 
foregår i stilhed

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
Stort tillykke med 

brylluppet den 23.3.23.
Knus

MARLENE

Kæreste 
drenge

Et forråd af brændsel

Brænde skal stables og lagres i minimum ét år, hvis man skal 
have den optimale brændværdi. Foto: Kehlet

Det er nemt og bekvemt at 
få leveret brændet lige ved 
døren. 
 Kløvet og opskåret i en 
længde, der passer lige ind 
i brændeovnen. Alternativt 
kan man få træet leveret i 
større stykker, der skal sa-
ves til og kløves hjemme 
ved huset. 
 Men rigtige mænd og 
kvinder - de skaffer selv 

brænde fra skoven.
 Uanset om man selv 
skaffer træet fra skoven, el-
ler man blot skærer større 
stykker op og kløver der-
hjemme, så er det en dejlig 
fornemmelse at arbejde 
med brændet og til slut se 
det færdige resultat i form 
af flere rummeter brænde i 
de rigtige størrelser stablet 
pænt derhjemme i carpor-
ten eller brændeskuret. 
Det minder os om, at det 
trods alt kun er få tusinde 
år siden, vi levede meget, 
meget primitivt, og hvor 
det lille stammesamfund 
simpelthen gik til grunde, 
hvis man ikke forstod at 
samle sig et godt forråd af 
brændsel.
 Det er de færreste dan-
skere, som ejer et stykke 
skov, men alle kan købe 
retten til at sanke eller fæl-
de hos en skovejer, eller 
man kan være heldig at få 
træet gratis, hvis nogen har 
et behov for fældning eller 
oprydning i skove eller ha-
ver.  

Sikkerhed
Husk at investere i det rig-
tige sikkerhedsudstyr, når 
du begiver dig ud med mo-
torsaven. Sikkerhedshjelm 
udstyret med visir og høre-
værn samt sikkerhedsstøv-
ler og sikkerhedsbukser, 
der beskytter mod kædesa-
ven, skal der til.
 Det friske træ, du skæ-
rer op, kløver og kører 
hjem, bør ikke bruges i 
brændeovnen her og nu. 
Du bør være cirka et år og 
gerne to forud med bræn-
det hele tiden. Så er det 
tørt, når det skal brændes. 
Det meste træ kan bruges, 
men der er stor forskel på 
brændværdien i et stykke 
bøgetræ og et stykke rød-
gran. Både bøg og eg er 
fantastisk til brændeovnen. 
Birk foretrækkes af mange, 
for det er smukt træ i bræn-
dekurven, og det dufter 
godt. Men birk har mindre 
brændværdi end både eg 
og bøg.

»Kysset« 
i Andelen

Fra torsdag den 16. marts 
viser Andelen det danske 
romantiske drama »Kysset«. 
Filmen handler om den 
noble og pligtopfyldende 
Anton Abildgaard, der er 
ved at blive officer, inviteres 
til bal hos den lokale Baron 
Løvenskjold. Ballet ender 
med at blive en skæbnesvan-
ger aften for den unge løjt-
nant. 
 Han byder Løvenskjolds 
datter, Edith, op til dans, 
uden at vide, at den smukke 
unge kvinde er lam. Straks 
bliver Abildgaard ramt af 
skyldfølelse, da han derved 
har sat pigen i forlegenhed.
 Abildgaard udviser stor 
medlidenhed for Edith, og 
han tilbringer derfor en 
masse tid sammen med 
hende. Edith forelsker sig i 
den unge mand, mens han 
selv synker dybere og dy-
bere ned i sine løgne og løf-
ter, da han ikke kan få sig 
selv til at være ærlig overfor 
hende.
 Filmen er instrueret af 
Bille August og blandt de 
medvirkende er Esben 
Smed, Clara Rosager, Rosa-
linde Mynster, Lars Mikkel-
sen og David Dencik
 Filmen varer 1 time og 46 
minutter og den er tilladt for 
alle over 11 år.

154 dræbte 
i trafikken
2022 var et år næsten uden 
coronarestriktioner, og tra- 
fikniveauet var derfor stort 
set tilbage på samme ni-
veau som 2019. 
 Foreløbige tal fra Vej-
direktoratets ulykkessta-
tistik viser, at antallet af 
dræbte og tilskadekomne i 
trafikken sidste år var lave-
re end før pandemien men 
højere end året før.
 Tallene viser således, at 
154 personer blev dræbt i 
trafikulykker i 2022, mens 
omkring 2.800 kom til ska-
de. 154 dræbte er flere end i 
2021 med 130 dræbte, men 
færre end alle år før 2021, 
hvor der er blevet opgjort 
dræbte i trafikken.
 Vejdirektoratet skriver 
på hjemmesiden, at den 
endelige registrering af 
alle ulykker i 2022 bliver 
foretaget i løbet af foråret 
2023, og de endelige tal 
meldes ud i det sene forår.
(Kilde: Vejdirektoratet)

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
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RISE VANDVÆRK a.m.b.a.

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

SØNDAG den 26. marts 2023 kl. 10.00
på Rise Bryggeri, Vandværksvej 5, St. Rise

DAGSORDEN:
Pkt.   1. Valg af dirigent.
Pkt.   2. Valg af stemmetællere.
Pkt.   3. Bestyrelsens beretning i det forløbne år.
Pkt.   4.  Godkendelse af det reviderede regnskab for 

det forløbne år.
Pkt.   5. Godkendelse af budget for indeværende år.
Pkt.   6. Indkomne forslag. 
  Forslag fra bestyrelsen, 2. behandling af 

ændring af vedtægternes §8 vedr. indkaldel-
se til generalforsamling: Indkaldelse til gene-
ralforsamlinger, såvel ordinære, sker med 
mindst 8 dages varsel ved offentliggørelse på 
hjemmeside og ved supplement af annonce-
ring i lokal avis og/eller ved evt. udsendelse 
af email eller anden elektronisk besked til 
medlemmerne, med angivelse af dagsorden. 
Forslag fra bestyrelsen, 1. behandling af 
ændring af vedtægternes §9 stemmeret og 
afsteminger: Hvert medlem har én stemme 
pr. ejendom, vedkommende ejer. Et medlem 
kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. 
Et medlem kan dog udover egen stemme 
kun repræsentere yderligere ét medlem ved 
fuldmagt. Et medlem kan tillige give fuldmagt 
til et ikke-medlem ved skriftlig fuldmagt. Et 
ikke-medlem kan kun repræsentere ét med-
lem. Antallet af fuldmagtsgivers tilsluttede 
ejendom i forsyningsområdet afgør antallet af 
stemmer om fuldmægtigen stemmer med.

Pkt.   7.  Valg af bestyrelse
 På valg er:
 Kurt Jensen 
 Ulrik Petersen
Pkt.   8.  Valg af suppleanter
 På valg er:
 1. suppleant Vibeke Lykke Friis 
 2. suppleant Niels Chr. Clausen
Pkt.   9. Valg af revisorer
 På valg er:
  Inge-Marie Albertsen og  

Anne Mette N. Pedersen
Pkt. 10. Eventuelt.
Eventuelle forslag fra andelshavere skal indgives skrift-
ligt til formanden eller på vandværkets mailboks: 
post@risevand.dk senest 3 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. Årsrapport udleveres ved at kon-
takte: post@risevand.dk
Efter generalforsamlingen bliver der serveret mad, 

hvorfor tilmelding er nødvendig.
Det skal ske senest den 22. marts  

på mail: post@risevand.dk eller tlf. 30 73 80 86.
På bestyrelsens vegne
Formand Ulrik Peteren

Lille Risevej 2b, 5970 Ærøskøbing

Støtteforeningen for 
Marstal Navigationsskole

GENERALFORSAMLING
TORSDAG d. 23. marts 2023 kl. 19.00 

på Navigationsskolen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet kan afleveres til skolens 
kontor senest torsdag den 16. marts 2023.
Det er altid mulighed for at melde sig ind i støttefor-
eningen, indbetaling kan ske ved Mobilepay til 860033 
oplys navn og adresse.
I forbindelse med generalforsamlingen 
vil årets gang på Navigationsskolen 
og Blå HF blive gennemgået.  
Efter generalforsamlingen vil 
Støtteforeningens historie blive fortalt.

Vel mødt
BESTYRELSEN

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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ÆRØ UGEAVIS
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ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 
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OPLEV REBILD BAKKER
 SAMT NORDJYSKE 
SEVÆRDIGHEDER
Ophold på den hyggelige 

Rold Storkro den 10.-13. maj
Dag 1: 
Afg. fra Ærøskøbing kl. 8.35. Opsamlingssteder 
oplyses senere. Indkvartering på Rold Storkro efter 
kl. 14.Der serveres en 2-retters menu til aften. Mu-
lighed for at spille minigolf eller en gåtur i skoven.
Dag 2:
Stor morgenbuffet fra kl. 7-10. I dag går turen til 
Ålborg med besøg på Utzon Centret/Musikhuset, 
Jomfru Ane Gade samt frokost under Jens Bangs 
Stenhus. Hjemtur over Nibe med kaffe ved vandet. 
Om aftenen serveres en 2-retters menu.
Dag 3: 
Efter morgenmaden kører vi over Hadsund, langs 
Mariager Fjord, gennem Dania, over Sødis Bak-
ke til Mariager. Her besøger vi Saltmuseet og den 
gamle Klosterkirke. Frokost i Mariager. Eftermid-
dagskaffe ved Fyrkat i Hobro, hvor der er opført 
en vikingeborg. 3-retters menu om aftenen samt 
underholdning ved Rebildmusikanterne.
Dag 4: Efter morgenmaden kører vi til Rebild Bak-
ker gennem Troldeskoven. Besøg i Krybskyttens 
og Spåkonens hus. Til hjemturen bliver vi forsynet 
med en lækker sandwichpakke.
Kl. 18.05 afg. fra Svendborg.
Pris medlemmer: Kr. 4100,- pr. person i dobbelt-
værelse. Kr. 4850 pr. person i enkeltværelse.
Pris ikke-medlemmer: Kr. 4500,- pr. person i 
dobbeltværelse. Kr. 5250,- pr. person i enkelt-
værelse.
Kromanden på Rold Storkro bliver vores lokale 
guide på alle turene.
Turen arrangeres i samarbejde med Jesper Bus, 
som sender opkrævning ud efter tilmeldingsfri-
sten.
Bindende tilmelding til Sanne på 29 84 28 22 
senest d. 29 marts.

Der afholdes

GENERALFORSAMLING
i foreningen

ÆRØPLUS
ONSDAG den 12. april kl. 19.00

hos Inga Blom Thomas, 
Bregninge Møllevej 4

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksom-

hed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmer til behandling på generalfor-
samlingen sendes senest den 28. marts til foreningens 
formand, Henriette Skouenborg, som e-mail 
hollyskouenborg@hotmail.co.uk eller afleveres på
adressen H C Christensensvej 10, Marstal.
Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært 
ved et par stykker smørrebrød. 
Tilmelding er derfor nødvendig en 
uge før til annehejse@gmail.com
På foreningens vegne
Henriette Skouenborg, formand
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RISE 
FJERNVARME

A.m.b.a

INDKALDER HERMED TIL

Ord. Generalforsamling
TORSDAG den 30. marts 2023 kl. 18.30

på Dunkær Kro
Dagsorden ifølge vedtægterne som kan ses på 

www.risefjernvarme.dk
Forslag, der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal indgives skriftligt til formanden, 
se nest 12 dage før generalforsamling.
Årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til 
formanden på tlf. 23 32 76 09.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret 
smørrebrød. Af hensyn til traktementet, er tilmel-
ding nødvendig. 
Det skal ske senest den 27. marts på 
mail: p.nordpol@gmail.com eller tlf. 23 32 76 09.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Socialdemokratiet på Ærø afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 

LØRDAG d. 18. marts kl. 13.00
i Mamrelund

Pilebækken 30, Ærøskøbing.
Foreningen byder på en bid brød og 

øl/vand/kaffe

Vel mødt
SOCIALDEMOKRATIET PÅ ÆRØ

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

HAVSMARKEN 
- en frodig arkæologisk 

arbejdsmark
Torsdag d. 23. marts kl. 19.00

Kulturladen, St. Rise Landevej 20, Ærøskøbing.
Foredrag ved arkæolog Sigurd Arve Baslund Bohr, 
Langelands Museum.
Entré: 50 kr. Gratis adgang for medlemmer af Ærø 
Museums Venner.
Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniver-
sitetet på Ærø.

GENERALFORSAMLING
i Søby Vandværk
tirsdag d. 4. april kl. 19.00 
i Aktivitetshuset, 
Østerbro 31, Søby
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal sendes til formand 
Ejgil Jensen senest 8 dage før.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN SØBY VANDVÆRK

www.soeby-vandvaerk.dk
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i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 21. marts
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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.

ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

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

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag  
og onsdag kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

116 min.
TILLADT over 11 år
Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

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

og 29. marts kl. 19.30
samt d. 26. marts kl. 15.00:

117 min.
TILLADT for alle

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   09.36BUTIKKEN 
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
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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

RSI inviterer til

Gymnastikopvisning
i

RISE
MINIHAL

FREDAG
d. 24. marts 2023

ENTRÈ: Voksne kr. 40,00. Børn gratis.

l VEL MØDT TIL EN HYGGELIG AFTEN  l

GYMNASTIKUDVALGET
Rise Skytte & Idrætsforening

FÆLLES INDMARCH KL. 18.00

Kom og se hvad 
foreningens
gymnastikhold har 
trænet gennem vinteren.
l  Gæstehold fra 

Marstal.

»Centrets Venner«
afholder

GENERALFORSAMLING
ONSDAG d. 12. april kl. 14.00

i Søndertoftens Fælleshus
Generalforsamling ifølge vedtægterne.

Hilsen
VENNERNE

Gudstjenester
se Kirkebladet eller Ugeavisen

Koncert i Bregninge Kirke 
lørdag den 18. marts kl. 16.00

Korallerne byder foråret velkommen.

Musikgudstjeneste i Bregninge Kirke
 søndag den 19. marts kl. 19.00

Passionsandagt med musik af Bach

Marstal Menighedshus Strandstræde 20
tirsdag den 21. marts kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde

Marstal Menighedshus 
torsdag den 23. marts kl. 10.00

Formiddagsforedrag med Povl Chr. Balslev

Sogneliv

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

Støt menighedsplejen på Mobilepay: 827032

NY BESTYRELSE
På årsmødet den 8. marts 2023 blev følgende 
valgt til bestyrelsen i Ældre Sagen på Ærø:
Susanne Bihl Frandsen (Formand)
Anette Kristensen (Næstformand)
Birgit Poulsen (Sekretær)
Marie Lykkebo (Kasserer)
Knud Nielsen
Ulla Steen (Suppleant)

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

FILM BIO ANDELEN
mandag den 27. marts kl. 19.00-21.30

VERDENSDAMEN 
ELSE MARIE BUKDAHL

Tidl. rektor for Kunstakademiet KBH
Billetpris 60 kr. kontant / Mobilepay

Bestilles på mobil 20 15 35 17 
(A.M.Holstein)

Efterfølgende - kulturpolitisk debat
Else Marie er Belæst  -  Berejst  -  Begejstret

FORENINGEN SØBYGAARD
indkalder til

 GENERALFORSAMLING
på Søbygaard

ONSDAG den 22. marts 2023 kl. 19.00
Program:
• Offentligt møde, hvor alle er velkomne
•  »Porten til Vadehavet« ved Anne Marie  

Ludvigsen fra Museum Sønderjylland
• Præsentation af »Søbygaard - Porten til Ærø«
• Aktiviteter på Søbygaard 2023
• Mulighed for indmeldelse i foreningen
• Ordinær generalforsamling jævnfør vedtægterne.
Medlemmerne er indkaldt den 16. februar 2023 pr. 
e-mail.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Ærøskøbing Kommunes
Lokalhistoriske Arkiv

REPRÆSENTANTSKABSMØDE/
GENERALFORSAMLING

afholdes
onsdag d. 29. marts kl. 19.30 

i Dommergårdens Sal, Ærø Museum

Kl. 20.00 efter generalforsamlingen fortæller 
PETER HENNINGSEN

om »Nedlæggelsen af de ærøske »herregårde« 
1767-71«.

Hvorfor blev de oprettet? Hvordan var bøndernes 
vilkår? Hvorfor blev de nedlagt og solgt på auktion?

Medlemskontingent modtages. 
For ikke-medlemmer koster det kr. 50,- for foredrag.

Vel mødt!    
BESTYRELSEN

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
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Til dem, der kan deres håndværk.
FORÅRS PROJEKTER

PR. STK.

25.-
(Ex. moms 20,-) 

WEIBULLS 
HAVEKALK 
GRANULERET
12,5 kg.
(Best. nr. 1444688)

PR. STK.

2.195.-
(Ex. moms 1.756,-) 

IFØ CERA TOILET 
Toilet med skjult s-lås. Dobbeltskyl 2/4 liter.
(Best. nr. 7656788)

PR. STK.

99.-
(Ex. moms 79,20) 

PROTOX ALGEFJERNER 
5 liter. Algebekæmpelsesmiddel - klar til brug. Skånsomt mod miljøet. 
Dokumenteret effektivt. Godkendt af Miljøstyrelsen. Biologisk 
nedbrydeligt. Skader ikke grundvandet. Anvendes på f.eks. tagsten, 
fl iser, havemøbler, hegn m.m. Anvendes på alle hårde overfl ader som 
beton, sten, træ, tegl, plast, metal og glas.
(Best. nr. 2086260)

PR. STK.

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)

IFØ SIGN TOILET 
Uden multiquick. 
(Best. nr. 5256842)

SPAR OP TIL 

50%
PÅ PLANTEJORD
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PROTOX ALGEFJERNER 

Professionel svampe-, skimmel- og insektbekæmpelse

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

RESTSALG

PR. STK.

2.195.-

Raw Interior 
Vægmaling

Glans 5-6-7

Raw Quick
Finish 
Træ/metal
Glans 40-50-70

2.095.-
(Ex. moms 1.676,-) 

PR. STK.




