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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

DE L IKATESSE N

Hamburgerryg 
med grønlangkål, 
kartofler og rødbeder

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 2/3 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale  
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren  

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

NU KAN DEN 
NYE ÆRØ GUIDE 
AFHENTES

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

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

- Du kan afhente den følgende steder:

ÆRØGUIDE 2022

Søby Havnekontor Havnen 6

Turistinformationen i Ærøskøbing Havnen 4

Ærø Ugeavis Møllevejen 33 A, Marstal

Guide-annonce - udkommet 2022 - 15-02-2022 11:34
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Opsigelse af bådpladser 
inden 1. marts 2022
Opsigelse med virkning for sæson 2022/23 kan ske 
ved mail til havn@aeroekommune.dk inden 1. marts 
2022. 

Se i øvrigt Havnenes regulativ, takster og ordens-
regler 2022 på hjemmesiden www.aeroehavne.dk 

Med venlig hilsen 
HAVNEFOGEDEN

Seniorråd 2022-2025
Ved fredsvalg er følgende valgt ind i Seniorrådet i 
Ærø Kommune
Pia Susanne Hjort                 
5960 Marstal
Tlf. 61 33 41 08 
Egon Flindt      
5960 Marstal 
Ingolf Biskopstø Andersen 
5985 Søby
Laila Eriksen
5960 Marstal
Elin Lauritsen 
5970 Ærøskøbing 
Jørgen Korsbæk Ullerup        
5985 Søby

Ærø Kommune søger Diætist/
sundhedsfaglig medarbejder 
Sundhed og Forebyggelse
Da vores kliniske diætist går på barsel, søger vi en 
vikar på 30 timer pr. uge fra 1. april 2022 eller sna-
rest mulig. Arbejdet består bl.a. af ernæringsindsat-
ser på ældreområdet samt opgaver inden for det 
sundhedsfremmende- og forebyggende område. 

Ansøgningsfrist søndag d. 6. marts 2022 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10. Du 
kan læse mere på www.aeroekommune.dk under 
Job i kommunen.

Ortopædisk skomager 
kommer til Ærø
Sebastian Jungermann fra Fynske Special Sko 
kommer til Sundhedshuset v/sygeplejeklinikken i 
Ærøskøbing tirsdag d. 8. marts 2022.

Tidsbestilling på tlf. 29 82 66 64.

Følg Ærø Kommune 
på Facebook
Find de nyeste informationer fra kommunen via QR 
koden

 

Indhentning af 
interessetilkendegivelse.
Ærø Kommune, Park og Vej afdelingen ønsker at 
udskifte vores nuværende:
Plæneklipper til boldbaner med en fabriksny bugse-
ret plæneklipper til boldbaner.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra leverandø-
rer med erfaring i levering af  plæneklippere til bold-
baner senest d. 11. marts 2022 kl. 10.00 på mail: 
parkvej@aeroekommune.dk.

Tilbud indhentes efterfølgende ved begrænset lici-
tation.

PARK OG VEJ AFDELING 
ved Ærø Kommune
v/ driftsleder Kurt Nørmark.  -  tlf.  63 52 56 49

Ærøfærgerne søger 
sommerafløsere
Til sommeren 2022 søger vi afløsere i følgende kate-
gorier;
 -  Navigatører, maskinmestre og befarne skibsas-

sistenter fra omkring 1. maj – 31. august.

Du kan se de generelle ansættelseskrav til skibsper-
sonale på www.aeroe-ferry.dk  
Vi søger også;
 -  2 studentermedarbejdere til kontoret fra medio 

juni til medio august.
 -  Pladsmænd til Svendborg og Ærøskøbing havne 

fra medio juni til medio august.

Kontakt Mona W. Madsen, mrm@aeroe-ferry.dk 
eller info@aeroe-ferry.dk  for nærmere oplysninger, 
hvis du er interesseret i at bliver afløser hos Ærøfær-
gerne.

Praktiserende læger 
overtager vaccination 
mod corona på Ærø
Regionens vaccinested på Ærø, Gilleballetofte 3 har 
sidste åbningsdag den 24. februar 2022. Herefter 
foregår vaccine mod corona på Ærø hos de prakti-
serende læger. Tidsbestilling foregår via egen læge.

Det vil fortsat også være muligt at blive vaccineret 
på et vaccinecenter uden for Ærø. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

DOKNING M/F MARSTAL
Gældende sejlplan for 

dokningsperioden:
7. marts - 18. marts 2022 incl.
M/F Ærøskøbing sejler:

ÆRØSKØBING-SVENDBORG
Mandag-fredag     Lørdag           Søn./Helligd.
kl. 05.35              kl. 05.35        kl. 05.35
kl. 08.35              kl. 08.35        kl. 08.35
kl. 11.35              kl. 11.35        kl. 11.35
kl. 14.35              kl. 14.35        kl. 14.35
kl. 17.35              kl. 17.35        kl. 17.35
kl. 20.35              kl. 20.35        kl. 20.35

SVENDBORG-ÆRØSKØBING
Mandag-fredag     Lørdag           Søn./Helligd 
kl. 07.05              kl. 07.05        kl. 07.05
kl. 10.05              kl. 10.05        kl. 10.05
kl. 13.05              kl. 13.05        kl. 13.05
kl. 16.05              kl. 16.05        kl. 16.05
kl. 19.05              kl. 19.05        kl. 19.05
kl. 22.05              kl. 22.05        kl. 22.05
www.aeroe-ferry.dk – Tlf. 62 52 40 00

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

Se mere på www.aeroekommune.dk

Fyringsolie og 
diesel til dit
landbrug
Altid hurtig levering med fast 
tankvogn på øen

Bestil hos
Ærø Olie 

62 52 11 85

20226 Ærø annoncer 86x104.indd   220226 Ærø annoncer 86x104.indd   2 24/03/2020   09.3024/03/2020   09.30

mail@aeroeolie.dk

Gudstjenester
Fastelavn

Søndag den 27. februar
Marstal Kirke kl. 10.00
  Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 14.00
 Kvist
 Fastelavnsgudstjeneste
Rise Kirke kl. 10.00
 Kvist
Ommel Kirke kl. 14.00
 Dupont
 Fastelavnsgudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 24. februar
  Rise Sognehus kl. 19.00:
 Haveselskabet

Fredag d. 25. februar
  Marstal Søfartsmuseum 

kl. 16.00:
  Marstal Skipperforening 

af 1888
  Vestergade 32B, Marstal 

kl. 18.00:
 Ærø Tennisklub
 Hotel Marstal kl. 18.00:
  Marstal Håndværker- og 

Industriforening samt 
Understøttelses- 
foreningen

 Klubhuset kl. 19.00:
 RSIs Venner
 Klubhuset kl. 19.30:
 RSI
  Klublokalerne ved Rise 

Skole kl. 20.00:
 Ærø Sportsfiskerforening

Lørdag d. 26. februar
  Sletagervej 7, Vindeballe 

kl. 18.30:
 BTU

Søndag d. 27. februar
  Marineforeningen  

Pilebækken, Ærøskøbing 
kl. 13.00:

  Bøssehage Bro og Bå-
delaug

Tirsdag d. 1. marts
  Beboerhuset, St. Rise 

Landevej 13 kl. 15.00:
 Ærø Parkinsonforening

Fastelavnsfest 
i Arrebohallen
Ærøskøbing Idrætsklub ar-
rangerer traditonen tro, faste-
lavensfest i Arrebohallen 
lørdag den 26. februar kl. 
14.00-17.00. Der slåes »Katten 
af tønden« og der er præmier 
til kattekonge og dronning 
samt til de bedst maskerede. 
Efter tøndeslagning er der leg 
og aktivitet med hoppeborg 
samt guitarspil med Simone 

Stenderup. Der kan købes 
kaffe, te og fastelavnsboller 
samt øl og vand. Der er gratis 
bowling i Bowlinghallen. Alle 
er velkomne, entreen er kr. 
20,-. De maskerede har gratis 
adgang.

Fastelavn
i Ærøskøbing 
Kirke
Fastelavn i Ærøskøbing Kir- 
ke søndag den 27. februar kl. 
14.00. I samarbejde med fa-
milie spejderne holder vi en 
kort og festlig familieguds-
tjeneste for store og små i 
Ærøskøbing Kirke. Kom 
gerne udklædt. Efter guds-
tjenesten hygger vi med 
lege, spiser fastelavnsboller 
og drikke varm kakao. Alle 
er hjerteligt velkomne og 
det er gratis at deltage.
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Suppe, steg og is på Ærø Hotel
med underholdning af Johnny Hansen

Kom til en dejlig aften på Danmarks voksenhotel
og oplev klassisk dansk 3-retters menu, levende

dinnermusik samt underholdning med
Johnny Hansen fra Kandis.

3-retters menu:
• Kartoffelsuppe med bacon og forårsløg

• Gammeldags oksesteg med klassisk tilbehør
• Isdessert

Pris pr. person kun 595,-
Datoer for ovenstående: 2. 8. og 10. marts 2022

Bordreservation via tlf.
6253 2406

Aldersgrænse 18 år

Skal maden være varm eller kold?
Er I få eller mange?

- Kokken på Veloen klarer det hele!
HUSK! Det er mig med hjemmelavet Tapas.

LAILA ERIKSEN
Tlf. 40 45 32 45 • la.b.47@compaqnet.dk

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

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

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

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

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

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

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

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

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

PIP
PIHUSET

øens grønne børn
eh

av
e

Godthåb 12 · 5985 Søby 
Telefon 6258 1122

pippihuset@pippihuset.dk · www.pippih
use

t.d
k

Pippihuset - skriv dit barn op 2 sp.1 - 4-05-2017 8:02

Pippihuset - skriv dit barn op 2 sp.1.indd   1 28/08/17   09.17

VVS- OG 
KLOAKSERVICE ApS
Aut. VVS og kloakmester
Vi udfører alle former for vvs og 
entreprenøropgaver på hele øen.
Henning     Tlf. 23 20 14 73
Kurt P.       Tlf. 20 13 72 40

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

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

NAUTIC WOOD

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

NY
SOVESOFA?

- kig ind til
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Fastelavn
i Ærøskøbing 
2022
Traditionen Tro falder fas- 
telavn i Ærøskøbing igen i år 
på en mandag – nemlig den 
28. februar 2022.
 Efter Covid19 og pausen 
sidste år, opfordrer vi alle, 
der har bare den mindste 
smule lyst til at klæde sig ud, 
til at finde en maske og 
komme på gaden.
 Vi har brug for at feste 
igen og vi har brug for at 
holde vore traditioner ved 
lige.
 Igen i år vil gruppen »Tra-
ditionen Tro« slå et slag for, 
at fastelavn bliver en rigtig 
god fest, både for maskerne 
og de lige så vigtige medspil-
lere, der sidder rundt om-
kring i stuerne og på byens 
restauranter.
 Restaurant Landboården 
holder åbent for spisende 
gæster. Gertrud og Jacob 
laver en lækker menu og 
glæder sig til at hygge om 
gæster og masker hele afte-
nen, mens Paul Nedergaard 
underholder. Alle masker 
opfordres til at kigge ind og 
vise sig frem i løbet af afte-
nen.
 Kl. 24.00 er der maskefald 
med gevinster til de bedste 
historier og/eller udklædnin-
ger, med gaver fra følgende:
Krogkilde Autovask, Tran-
derup
Søstærk Hustrykkeri,
Ærøskøbing
I2I Media, Ærøskøbing
 »Traditionen Tro« åbner 
skattekisten og udlåner til 
alle på hele øen.
 Tøj, tasker, bryster, bril-
ler, hatte, handsker, masker 
og parykker og mange, 
mange andre ting og sager. 
Vi har samlet rigtig mange 
dejlige og finurlige ting, som 
bare skal bruges.
 Vi holder åbent i vore lo-
kaler i Traditionen Tro, 
»under taget« på Friskolen, 
efter aftale. Kontakt Gunver 
på tlf. 30 33 50 38.
 Vi håber at se rigtig 
mange masker i gaderne, på 
Landbogården og rundt om 
i stuerne.
 Husk evt at bestille bord 
på Landbogården.
 Se og følg gerne face-
bookgruppen 
Traditionen Tro – Ærø.

Fastelavn
i Ommel Kirke
Fastelavn i Ommel Kirke 
søndag den 27. februar kl. 
14. Ommel Beboerforening 
og Ommel Kirke slår i år 
pjalterne sammen og kirke-
dørene op til fastelavn! 

 Kom udklædt og vær med 
til en kort, børnevenlig fa-
stelavnsgudstjeneste med 
gode sange og en historie. 
 Katten skal slås af tønden 
og kongerne og dronnin-
gerne kåres – hvis det er 
godt vejr, hænger vi tøn-
derne op i træerne foran kir-
ken, og hvis det er dårligt 
vejr, så har vi en Plan B. 
Men husk udendørstøj. Vi 
skal kåre de smukkeste, sjo-
veste og mest fantasifulde 
fastelavnskostumer. 
 Der er også fastelavnsbol-
ler og varm kakao. Vi glæder 
os til en sjov og hyggelig ef-
termiddag!

Bibelstudiekreds 
om 
Lukasevangeliet
Starter torsdag den 3. marts 
Vi læser og snakker om tek-
sterne, men der bliver også 
tid til refleksioner og drøf-
telser.
 Alle er hjerteligt velkom-
men, uanset om I har meget 
eller lidt kendskab til kri-
stendommen.
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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
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Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2022

Den Lille Gule

Står du opført korrekt 
i Den Lille Gule?

Ærøs lokale telefonbog - Den Lille Gule -
er under forberedelse med sin 12. 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 2022.

Med venlig hilsen

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

info@aeroeugeavis.dk

Rundt om Ærø

Af Dagmar Emilie Storm

Go’awten, Go’awten

Foto: Rikke Petersen.

Ugeavisen har taget sig en 
snak med formand for »Ren-
demaskerne«, Rikke Peter-
sen, og bestyrelsesmedlem, 
Hanne Møller, om fastelavn 
og dens traditioner i Marstal.
Hvad går foreningen ud på?

Ja, hvad går den ud på? 
Jo, den går ud på, at vi gerne 
vil holde liv i en gammel tra-
dition. Jeg ved faktisk ikke 
hvor langt den går tilbage, 
men det er rigtig, rigtig mange 
år. Det starter om dagen med 
at børnene klæder sig ud og 
går fra dør til dør og rasler for 
at få en skilling - det gør de jo 
så hele dagen. Om aftenen er 
det så de voksnes tur, som 
også klæder sig ud. Førhen 
var det gamle dragter, men i 
dag er det blevet mere til, at 
man selv syer sine dragter. 
Det er gerne et tema man er 
afsted med. Man holder øje 
med hvad der sker på Øen 
hele året rundt.

Hvad kunne det tema
f.eks. være?
Man har som regel et bud-
skab. Jamen det kan f.eks. 
være, at der på et tidspunkt 
manglede parkeringspladser 
her i byen. Der var jeg ude 
sammen med en, og vi ville 
nedlægge kirken, så der 
kunne komme en god parke-
ringsplads der, og der har 
også været flere der har været 
parkeringsvagter og så selv-
følgelig færgen - den har der 
altid været et godt tema om. 
Vores politikere bliver gjort til 
grin - det er altid kærligt ment 
og med et glimt i øjet.
 Vi går fra hus til hus, der 
hvor der er lys over gadedø-
ren. Førhen var der rigtig 
mange der havde lys men der 
er desværre ikke så mange 
steder mere. Vi håber dog på, 
at vi kan få traditionen op at 
stå igen.
 I løbet af aftenen går man 
gerne lige rundt »Hotel Mar-
stal«, for der er gerne fuld sal, 
hvor folk sidder og spiser. 
Man slutter af dernede, hvor 
vi som forening, »Rendema-
skerne«, har præmier i for-
skellige kategorier, bl.a. den 
smukkeste, den mest fantasi-
fulde, og jeg mener også vi 

har det bedste budskab. Ma-
skerne falder så kl. 24.00.
 Selvom vi er en lille ø, så er 
der stor forskel på hvordan 
man gør. Herude i Marstal, 
der smider vi maskerne hvert 
sted. Folk får mulighed for at 
gætte hvem vi er, og så smider 
vi masken - det gør man ikke 
andre steder på Øen.; der smi-
der man først masken kl. 
24.00. Der får man også noget 
at drikke gennem et sugerør. 
Her i Marstal bliver vi budt 
noget at drikke, og så sidder 
vi gerne og snakker om vores 
budskab, mens folk spørger 
ind til os/gætter på hvem vi er. 
Mange byder os noget at 
drikke, men først når man er 
gættet eller har smidt masken 
af egen vilje, så drikker vi en 
lille tår. Nogle steder er der 
også kaffe og tykke pandeka-
ger.
 Kl. 24.00 mødes man så på 
»Hotel Marstal« hvor der er 
fest. Jeg ved ikke rigtig hvad 
tid Gurli lukker, men det er 
omkring kl. 02.00. »Rende-
maskerne« betaler for musik-
ken og så er der under- 
holdning, for dem der sidder 
og spiser, og så bliver der fe-
stet godt igennem i de 2 timer.

Hvor længe har du selv gået?
Jeg har gået siden jeg var 15 
år og i dag er jeg 48 år, så det 
er endda nogle år.

Hvor længe har foreningen 
eksisteret?
Foreningen har eksisteret 
siden 1995.

Hvem startede foreningen?
Det gjorde Ruth Bastholm og 
Gurli (Houg red.) fra Hotel 
Marstal. Gurli har været med 
altid. Hun sørger jo for arran-
gementet på »Hotel Marstal«. 
Hun har altid været med i be-
styrelsen.

Hvorfor startede
man foreningen?
Man var lidt bange for, at tra-
ditionen ville uddø og Ruth 
Bastholm ville holde liv i det 
på den måde.
Hanne har gået flere år end 
jeg har, men vi kan jo godt se, 
at der bliver færre og færre 
steder hvor der er åbent. Vi 
håber på, at der i hvert fald til 

næste år, vil være nogle, der 
vil være med til at holde liv i 
traditionen. Vi har i år valgt at 
aflyse, for vi tør ikke på grund 
af Coronasmitten.

Hvor mange
medlemmer er der?
Åh, vi mener der er omkring 
300 medlemmer. Der er utro-
lig mange passive medlemmer 
som bare gerne vil være med 
til at bevare traditionen. Det 
er jo en »dyr« forening at 
være medlem af. Det koster 
hele kr. 50,- årligt. Vi har den 
tradition, at når vi holder ge-
neralforsamling, så får vi altid 
tykke pandekager på »Hotel 
Marstal«.

I har så valgt at aflyse i år på 
grund af Coronasmitten?
Der står i vores vedtægter, at 
vi skal have afholdt general-
forsamling inden den 31. ja-
nuar, fordi fastelavn jo også 
kan falde tidligt. Da vi havde 
mødet, måtte vi ingenting og 
så gik der en uge, så blev det 
hele åbnet, men vi blev enige 
om, at vi ikke turde alligevel. 
Vi har hørt om, at nogle hol-
der åbent for masker, men der 
er lige så mange, der ikke tør 
på grund af smittefaren. 
»Rendemaskerne« gør ikke 
noget på »Hotel Marstal«i år 
og jeg skal heller ikke selv ud 
at gå, desværre.
 Der er som regel nogle, 
som spørger om jeg skal ud at 
rende, og dér gælder det om 
at »holde masken« men i år 
mener jeg det. Der skal jeg 
ikke afsted.
 Vi håber på at traditionen 
og vores forening stadig vil 
bestå selvom der har været 2 
års pause på grund af Coro-
naen.
 Vi vil så gerne, at der var 
flere der vil holde åbent hus, 
og så kunne vi godt tænke os, 
at der var nogle yngre der vil 
med ud at »rende«.

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00
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Ringer til
Ugeavisen

62 53 11 53

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

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2022

Den Lille Gule

                for 2022
er nu under forberedelse!
12. årgang af vort lokale opslagsværk udarbejdes i den nærmeste tid. 

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

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

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

● Den Lille Gule produceres og udgives af Ærø Ugeavis.

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

● Den Lille Gule bruger store og læsevenlige skrifttyper.

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

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

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

● Vi bor på Ærø og kender derfor området.

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

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

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

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

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

Den Lille Gule udkommer i april/maj 2022.

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

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

Den Lille Gule

Den Lille Gule
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FLOTTE BILLEDBØGER
FRA ÆRØ

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:

Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum,
Creutz Hjørne,

Ærøskøbing Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede
som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor sø-
fart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende hi-sto-
rie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra
Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på
dansk, tysk og engelsk

Stort format. Indbundet.
130 sider i farver kr.  249,-

Format 205x244
80 sider i farver kr.128,-

ÆRØ

YEU

YEU

ÆRØ

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø
Deux fois île

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg
ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som
før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale
frihed indenfor det begrænsede område, som øen er...
Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille
bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille
franske ø Yeu, og finder at lig hederne er større end
forskellene.
Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af
Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med 
akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med
akvareller af Olivier Dumont.

Ole Ege

 

 

Køkkenhave for de travle

Et højbed kan være et godt og nemt alternativ, hvis tiden 
og ambitionerne ikke rækker til en stor køkkenhave. 
Foto: Ingimage.com

Afstanden fra haveejer til 
havedyrker kan være lang og 
besværlig. 
 Mange husejere ser nok 
værdien af lidt nyttehave 
og kan ligefrem smage de 
sprøde gulerødder af egen 
avl. Men når det kommer til 
stykket er arbejdet med at 

anlægge og passe en køkken-
have et ret stort stykke ar-
bejde, mange ikke får priori-
teret. Her kan højbedet være 
det perfekte kompromis, da 
bare få kvadratmeter jord i 
et højbed faktisk kan give et 
forbløffende udbytte og gøre 
selv travle folk til havefolk.

 Et højbed er en urte- eller 
nyttehave, som automatisk 
sætter en helt naturlig be-
grænsning for både indsats 
og eventuel dårlig samvittig-
hed. Et højbed er samtidig 
en effektiv dyrkningsform. 
Solen varmer siden på be-
det, så planterne får ekstra 
meget energi, og kassen hol-
der samtidig på fugten. Med 
højde på er det også nemt 
for ryggen at passe og høste 
fra bedet. Højbede kan byg-
ges i alle størrelser, og man 
kan eksempelvis med fordel 
placere et højbed med kryd-
derurter tæt på huset, så man 
altid har nem adgang til et 
grønt drys til maden.
 Husk at vælge materialer, 
der er fri for skadelig kemi, 
når du bygger et højbed. 
Dine hjemmedyrkede grønt-
sager skal ikke have rester af 
imprægnering eller skadelige 
stoffer i øvrigt.

Vi fungerer ikke 
uden vand
Vand er nødvendigt for 
at vi kan opretholde livet. 
Voksne mennesker har 
normalt brug for at drik-
ke et par liter væske om 
dagen, men varme, hårdt 
arbejdet etc. kan betyde, 
at man skal drikke langt 
mere. Hvis man får for 
lidt væske, er resultatet 
hovedpine, nedsat koncen-
trationsevne og ofte også 
svimmelhed. Ganske al-
mindeligt vand fra hanen 
er ikke blot med til at sluk-
ke tørsten. Det er også rigt 
på mineraler som kalcium 
og magnesium, som vores 
knoglevæv har brug for.

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

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24



ONSDAG DEN 23. FEBRUAR 2022 ÆRØ UGEAVIS  7

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!  

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

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

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

Ærø Produktforretning 

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL
• TLF. HELGE 24 45 11 90 •

E-mail: helge7913@gmail.com

Modtager: jern og skrot
Åbent lørdag 

kl. 10-12

Møllevejen 33 A • 5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53
Mail: info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

En hel markedsplads ved hånden...

Ugeavisen kan hurtigt give dig et overblik 
over ugens tilbud fra de lokale handlende. 
Du sparer tid, penge og ulejlighed.

Ugeavisen er med sine mange tilbud 
en markedsplads for dig...

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

• Hulmursisolering 
• Loftsisolering med papiruld

JOHNNY JEPSEN
Tlf. 22 91 13 59
info@danskhulmursisolering.dk

DANSK HULMURSISOLERINGUGEAVISEN 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
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TAG MIN HÅND

  

    

    

  
  

    

KÆRLIGHEDEN GÅR SINE EGNE VEJE

    

    

    

    

EN FILM AF LARS KAALUND

  
    

    

»Tag min hånd«
i Andelen

Fra torsdag d. 24. februar 
viser Andelen den danske 
komedie: Tag min hånd. 
 I filmen nyder Maja sin 
tilværelse. Hun bliver snart 
forfremmet til overlæge, og 
bor sammen med sin mand, 
Claes, og deres teenagesøn 
i et skønt hus, der snart får 
en flot og dyr tilbygning. Så 
alt kører på skinner.
 Derfor kommer det som 
et chok, da Claes efter en 
»tænkepause« i Dubai for- 

tæller, at han vil skilles 
med øjeblikkelig virkning. 
Tryghedsmennesket prø-
ver nu desperat at få styr 
på sit skrantende liv. Der 
hjælper det ikke, at hun 
forelsker sig hovedkulds i 
den 20 år yngre studeren-
de, Andreas, og at hendes 
teenagesøn lige kommer 
ud i problemer. Måske er 
tiden inde til at slippe kon-
trollen og finde ud af, hvem 
Maja egentlig ønsker at 
være?
 Filmen er instrueret af 
Lars Kaalund og blandt 
de medvirkende er Mille 
Dinesen, Ulrich Thomsen, 
Mia Lyhne, Mille Lehfeldt 
og Casper Crump.  
Filmen varer 1 time og 47 
minutter og der er adgang 
for alle.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

* Undersøgelser fra Gallup viser, at Ærø Ugeavis har en læserdækning på 95% for personer over 18 år.

Annoncér i Ærø Ugeavis og vær sikker på, at dine
budskaber, når frem til alle i din målgruppe.

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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Lejebolig 
i Marstal C

ønskes
Min ældre mors største øn-
ske er at flytte over til os 
på Ærø.
Hun søger en rar og god 
lejebolig uden indvendige 
trapper.
Det er vigtig at der hører 
en terrasse eller lille have 
til.
Henvendelse:

Marianne Lindved
Tlf. 42 32 75 88

Bolig - Hjem 
søges på Ærø!

Efter tyve år blandt bjerge, 
kaster vi anker på Ærø. 
Vi søger hus og have med 
sjæl, luft og lys. Meget ger-
ne med en lade, et større 
udhus, hal eller værksted.
En smule højt til loftet og 
rum nok til glade børn, alle 
bøgerne og et værksted til 
billedkunst. 
Taknemmelig for hints, for-
slag og tilbud i retning af 
bolig- værksted - hjem.
Svar venligst med angivelse 
af telefonnummer per mail: 

LHM.office@gmail.com

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

JOHANS 
Rengørings & 
Haveservice
• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små reparationer
• Rensning af tagrender
• Opsyn med sommerhuse

Henvendelse:
TLF. 42 57 57 47

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

Hør mere på 23720320 

Naturterapi mod stress
Psykoterapi og clairvoyance

Skal der ske noget
 nyt i dit liv? 

Få healing og handlekraft nu
med Marieke fra Hjertemod.dk

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

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

General-
forsamling

i foreningen

Ærøskøbing 
Medborgerhus

afholdes
søndag den 13. marts

 kl. 15.00
i Mamrelund, 

Pilebækken 30.
Der serveres kaffe 
med hjemmebag.
Dagsorden ifølge 

vedtægterne.
Forslag, der ønskes 

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

senest en uge før.

ORDINÆR 
GENERAL

FORSAMLING
afholdes

Fredag den 25. februar 
kl. 16.00 

på Søfartsmuseet.
BESTYRELSEN

l HUSK l 

Beboerne i Søndertoften 
har besluttet at mødes i 
fælleshuset til fastelavn.
Derfor har vi åbent for 
maskerede fra kl 18.30, 
og det vil glæde os meget, 
hvis I vil besøge os.

ÅBENT HUS
Traditionen tro holder 
vi åbent hus for masker 
Fastelavnsmandag aften.

Hanne og Boye
Havnegade
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Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

MARSTAL
BORGERLIGE
SKYTTELAUG

afholder
SKIVESKYDNING OG 

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 5. marts 

kl. 09.00 i Ærøhallen
Tilmelding til spisning 

på tlf. 51 78 12 29, 
senest d. 28. februar.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

GENERAL-
FORSAMLING

Søby Erhvervsforening
Mandag d. 14. marts 2022
 kl. 19.00 på Café Arthur.

Der serveres 
kaffe og kage.

Vel mødt!
BESTYRELSEN

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

DSJ AUTO
Vi udfører: 
 • Autoreparation 
 • Service
 • Rustarbejde
 • Skader 

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Tak
Af hjertet tak for venlig deltagelse 
ved Tange Rasmussens begravelse.

Tak for blomster, hilsner, kærlige ord og omsorg.
Tak til hjemmesygeplejen

 for god og omsorgsfuld pleje.

På familiens vegne
Minna Henriksen

Tak
for deltagelse 

og blomster ved 
Niels Kofoed Saabyes 

bisættelse.

Tak
for venlig deltagelse ved 
Anni Sigrid Pedersens 

begravelse.
Tak for de smukke 
blomster og kranse.
På familiens vegne

Ruth, Marianne 
og Lillian

Hjertelig tak
for opmærksomheden til 
min fødselsdag.

Ellen Petersen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Kødsovs, pandekager 
eller suppe i det fri

En forårstur i skoven får en ekstra dimension, hvis man 
tilbereder maden on location. Foto: Ingimage.com
Hjembragt fastfood er en 
oplagt mulighed, når man 
har gået sig både varm og 
sulten under en travetur i 
naturen en dag i det tidlige 
forår. Men man kan også 
vælge at lave maden selv - i 
det fri!
 Med det rigtige udstyr 
og lidt gastronomisk op-
findsomhed er det ingen 
sag at kunne byde på et 
måltid varm mad, når man 
vælger at tilbringe nogle 
timer en herlig forårslør-
dag med en travetur i den 
skønne danske natur. Ko-
gegrejet kan sagtens være 
i en lille rygsæk, og hvis 
I er to eller flere af sted, 
fordeler I naturligvis ko-
gegrej og ingredienserne 
til dagens ret i det fri i et 
par små rygsække, så fri-
luftskokken ikke skal bære 
det hele alene.
 I forretninger, der for-
handler udstyr til frilufts-
liv, kan man for eksempel 
erhverve sig den traditio-
nelle spritkoger, der er en 
klassiker til madlavning i 
det fri. 
 Spritbrænder, gryder og 
pande er lavet i et kom-
pakt letvægtsdesign, og 
den smule sprit, der skal til 
for at tilberede et måltid 
varm mad, vejer og fylder 
minimalt. 
 Tallerkener, bestik og 
krus - alt i letvægtsmate-

rialer - tynger heller ikke 
meget.

Friluftsmenuen
Men hvad skal I servere 
derude, hvor et væltet træ 
er bænk og skovbunden 
bord? Her et par forslag:
 Færdiglavet kødsovs, som 
I har taget op af fryseren 
samme dag, er en klassiker 
i det fri. Varmes i en gryde 
over spritblusset hvorefter 
I koger pastaskruer i det 
medbragte vand. Lige inden 
pastaen serveres, får køds-
ovsen et lille opkog.
 Frossen suppe kræver 
også blot opvarmning, før 
den kan serveres. Pande-
kager med syltetøj og suk-
ker smager ikke mindre 
fantastisk, når de bages på 
panden langt fra alfarvej. 
Dejen, der med fordel kan 
medbringes i en flaske, har 
I naturligvis lavet lige in-
den turen. 
 Opskriften på cirka 12-
14 stk. pandekager er: 200 
gram mel, to-tre tsk. suk-
ker, en smule salt, en halv 
tsk. kardemomme, 3 æg, 1 
dl. øl og 4 dl. mælk piskes 
til en tynd dej. Medbring 
lidt fedtstof - gerne olie - 
til bagningen på panden. 
Velbekomme!

Lange ture frem-
for højt tempo
Så spørger vi endnu en-
gang - kære læser - hvordan 
det går med nytårsforsæt-

tet? Hvis du nytårsaften 
lovede, at den fysiske form 
skulle styrkes i det nye år, 
så kan du her få lidt inspi-
ration til lange motionstu-
re. Ved korte motionsture 
(en halv time på cyklen 
eller en hurtig dukkert i 
svømmehallen) forbruger 
man primært af kroppens 
»sukkerlager«. Men på de 
lange ture - det kan even-
tuelt være en meget lang 
spadseretur på flere timer - 
begynder man at forbræn-
de af kroppens fedt, og det 
bør man have sig for øje, 
hvis man dyrker motion 
for at tabe nogle overflødi-
ge kilo.
 Det er ikke afgørende 
at drøne afsted med høj 
fart på motionsturen. Stof-
skiftet stiger ikke i samme 
takt som farten, men det 
er afgørende for en stor 
forbrænding, at man bliver 
ved længe.
 Men selv kortvarig dag-
lig motion vil på længe-
re sigt medføre vægttab. 
Blandt andet fordi stof-
skiftet efter en motionstur 
er på et højere niveau, og 
holder sig højt længe ef-
ter man har stillet cyklen i 
stald eller smidt løbeskoe-
ne.

Ingen løse 
genstande
Løse genstande i bilen 
er farlige, og fakta er, at 
bare en halvliters fyldt so-
davandsflaske kan være 
livsfarlig, når den flyver 
gennem luften ved en kol-
lision. 
 Derfor; lad være med at 
have løs bagage eller an-
dre genstande liggende frit 
i bilen.

Træmøbler skal 
opbevares tørt
Hvis man for en periode 
har brug for at opmagasine-
re træmøbler, gør man klogt 
i ikke at stille møblerne hen 
i rum, hvor luftfugtigheden 
er svingende - det kan være 
uopvarmede lofter, udhuse 
og lignende steder. Træet 
indstiller sig nemlig efter 
forholdene, og ændringerne 
kan skade træet.
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Kirkesanger
En stilling som kirkesanger ved Ærø Pastorat 
er ledig pr. 1. april 2022. Ærø Pastorat har til 
sammen: 6.000 antal indbyggere, der er fælles 
menighedsråd og 14 ansatte i de 7 kirker.

Stillingen er på 12 timer pr. uge og arbejdsti-
den placeret fra tirsdag til søndag.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:
Medvirke ved gudstjenester, sognearrange-
menter og kirkelige handlinger.
Vi i forventer, at du:
 •  Kan understøtte og lede fællessangen ved 

gudstjenester, kirkelige handlinger og 
sognearrangementer.

 •  Har interesse for og kendskab til gudstje-
nesten i den danske folkekirke.

 •  Er fortrolig med Den Danske Salmebog 
og Højskolesangbogens salmer og sange.

 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Er åben og imødekommende.
 • Er indforstået med folkekirkens grundlag.

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd be-
liggende Ommelvejen 24, 5960 Marstal.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til kontaktperson Hanne 
Andersen på telefonnummer 29 69 28 64 mail 
andersenhanne2017@gmail.com.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på 
mail til 7714fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i 
hænde senest den 14. marts 2022.
Ansættelsessamtaler og sangprøve forventes 
at finde sted i uge 12.
Stillingsopslaget kan ses 
i sin helhed på Jobnet.dk
Menighedsrådet kan oplyse, 
at der vil blive
indhentet referencer.

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent.
2.   Bestyrelsens beretning.
3.   Regnskab 2021.
4.   Budget 2022.
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 den 17. marts kl. 19.00
på Bregninge Sognegård                             

ÆRØ PARKINSON
FORENING

indkalder til

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG den 1. marts kl. 15.00

i Beboerhuset, St. Rise Landevej 13, Ærøskøbing.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde helst 14 
dage før, og sendes til formand Kirsten Kromann: 
Kirstenhelga29@gmail.com.

Nye medlemmer er velkomne.

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

Danske Handicap-
organisationer - ÆRØ

afholder

ÅRSMØDE
mandag d. 28. marts 2022 kl. 16.30

på Rådhuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Handleplan 
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt
Forslag kan sendes til formanden senest 21 dage før 
mødet (den 7. marts 2022).
Endelig dagsorden kan fås ved formanden 14 dage 
før mødet (den 14. marts 2022).

Alle er velkomne.

SØBYGAARDS VENNER
afholder

 GENERALFORSAMLING
på Søbygaard

SØNDAG den 13. marts 2022 kl. 14.00

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE
Søbykoret synger.

Der vil være kaffe og lagkage.

BESTYRELSEN

Ekstraudstyr til traileren

Ekstra sider, der øger volumen i traileren, er sagen, når 
man eksempelvis skal køre med gods, der fylder meget og 
vejer lidt. Foto: Kehlet
Der er gået forår i familien 
Danmark, som i denne tid 
valfarter til havecentre, byg-
gemarkeder og ikke mindst 
genbrugspladsen. 
 Mange har en praktisk 
trailer spændt efter bilen, og 
med ekstraudstyr bliver ba-
sistraileren pludselig langt 
mere velegnet til mange fle-
re opgaver, og udvalget af 
ekstraudstyr til traileren er 
stort:
-  Ekstra sider til traileren gør 

kassen højere. Transport-
volumen forøges væsent-
ligt, og det er en gevinst, 
når man for eksempel skal 
transportere haveaffald og 
andet gods, der fylder me-
get og vejer lidt.

-  En flad presenning er et 
must, når man har trailer. 
Skåner godset mod vind 
og vejr, er let at montere, 
og så er den en ganske be-
skeden investering.

-  En hardtop monteret med 
støddæmpere, så toppen 
åbner og lukker nemt, 
øger trailerens volumen, 
og det er en klar fordel, at 
hardtoppen kan låses.

-  Et højt netgitter er sagen, 
hvis man ofte transpor-
terer haveaffald. Med en 
presenning over har man 
100 procent styr på flyvske 
grene og blade.

-  En høj presenning over 
traileren sikrer godset 
mod vind og vejr. En for-
del hvis man skal trans-

portere fyldige emner som 
eksempelvis møbler og 
andet, der ikke tåler regn.

Formiddags- 
foredrag 
i Marstal 
Menighedshus
Som noget nyt forsøger vi os i 
dette forår med formid-
dags-foredrag i Marstal Me-
nighedshus, Strandstræde 20, 
Marstal.
 Foredragsrækken åbnes 
med vores egen lokale forfat-
ter Solvej Balle. I 1987 – kort 
efter at Solvej Balle havde 
udgivet sin første roman »Ly-
refugl« – fik hun en idé til en 
bog: en fortælling om en 
kvinde, der sidder fast i en 
enkelt dag, som hun må op-
leve igen og igen. Det viste 
sig at blive en større (og lang-
sommere) opgave end ventet, 
men i 2020 kom det første 
bind i romanen »Om udreg-
ning af rumfang« - de næste 
to bøger kom i 2020 og 2021 
og den fjerde af i alt syv bøger 
er på vej og er planlagt til ud-
givelse senere på året.
 Solvej vil fortælle om ar-
bejdet med romanen og læse 
lidt op fra den. Der vil være 
mulighed for at stille spørgs-
mål.
 Foredraget er gratis, men 
kaffe og boller koster kr. 20,- 
pr. person.
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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

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag,  tirsdag og onsdag
kl. 19.30 

samt søndag kl. 15.00:

107 min.
TILLADT FOR ALLE
Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

102 min.
TILLADT for over 15 år

NÆSTE UGE:
Den 3., 4., 5., 6., 8. og 9. marts 

kl. 19.30
samt søndag den 6. marts

 kl. 15.00:
RASMUS
BJERG

SOFIE
GRÅBØL

ZAKI
YOUSSEF

MARCO
ILSØ

BJØRN
SUNDQUIST

JONAS BERGEN
RAHMANZADEH

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TAG MIN HÅND

  

    

    

  
  

    

KÆRLIGHEDEN GÅR SINE EGNE VEJE

    

    

    

    

EN FILM AF LARS KAALUND

  
    

    

Taizé andagt i Ærøskøbing Kirke 
torsdag 24. februar kl. 19.00

Fastelavn i Ommel Kirke 
søndag den 27. februar kl. 14.00

i samarbejde med Ommel Beboerhus

Fastelavn i Ærøskøbing Kirke 
søndag den 27. februar kl. 14.00

Askeonsdag i Bregninge Kirke 
onsdag den 2. marts kl. 19.00

Aftenandagt hvor altertavlen lukkes

Formiddagsforedrag 
i Marstal Menighedshus, Strandstræde 20

torsdag den 3. marts kl. 10.00 
med forfatteren Solvej Balle.

Alle er velkomne – kaffe og boller á kr. 20,-.

Bibelstudiekreds i Lukas evangeliet
torsdag den 3. marts kl. 19.30-21.00

Marstal Menighedshus Strandstræde 20

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

ÆRØSKØBING IDRÆTS KLUB 
ARRANGERER 

FASTELAVNS-
FEST
i ARREBOHALLEN

l   Vi slår »KATTEN AF TØNDEN«.               
Der er præmier til kattekonge og  
-dronning samt til de bedst maskerede.

l    Efter tøndeslagning:                       
Guitarspil ved Simone Stenderup. 
Leg og aktivitet med hoppeborge.

l   Der kan købes:  
Kaffe, te og fastelavns-boller fra 
bager Tom, samt øl og vand.

l   Gratis bowling i Bowlinghallen.

l   ALLE ER VELKOMNE – VEL MØDT!
Entré: Maskerede gratis adgang.

Ikke-maskerede kr. 20,00.

 FESTUDVALGET

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR
 KL. 14.00-17.00

l   TA’ FAR, MOR OG DINE BEDSTE-
FORÆLDRE I HÅNDEN – og få en 
hyggelig eftermiddag i Arrebo hallen.

Ring for nærmere
information til: 

Erik: Tlf. 40 24 39 88
Vi tager også 

pakker/gods med 
fra Ærø

3 DAGLIGE
AFGANGE

fra Svendborg
mandag-fredag

Oplever du problemer 
med at dine pakker/

gods ikke kan leveres 
til Ærø 

(ikke-brofast ø) 
så brug Ærø-Bilen.
Få det indleveret i

Rytterskoven 3,
Svendborg, så sørger 
vi for at det kommer 

videre til Ærø.

Ærø-Bilen - fast

Ærø-Bilen - fast.indd   1 28/08/17   09.45

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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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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FASTELAVNS MANDAG
I ÆRØSKØBING 
Hold traditionen i live!
Tag maske på... 
og giv dig selv og andre en god oplevelse.

Der er maskefald på 
»LANDBOGÅRDEN« kl. 24.00 
med præmier til de bedst udklædte 
fra Søstærk Hustrykkeri, I2I Media og 
Krogkilde Autovask.
Paul Nedergaard leverer musikken.
»LANDBOGÅRDEN« serverer en lækker 
middag – Husk at bestille bord!

Mangler du tøj, en paryk eller bare et nyt »hoved«?
Så kom op »ovenpå« hos Traditionen Tro og lån 
hvad du skal bruge. Ring til Gunver tlf. 30 33 50 38 
for aftale eller se på facebookgruppen 
»TRADITIONEN TRO ÆRØ« 

Annoncesponsorer:
Ærø-Bilen v/Erik Eriksen og 

Ærø Bowlingcenter v/Jesper Skov

FOREDRAG OG KAFFEBORD 
Lørdag den 5. marts kl. 14.00

i »SKIBET« 
Statene 46, Ærøskøbing

Livet på havet v/ Joachim Juel Vædele 
Uddannet Skibstømrer fra Fregatten Jylland og 
navigatør fra Marstal Navigationsskole, Kvar-
termester og Styrmand på Fulton af Marstal og 
tidligere Sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum 
på Vartov. 
Højskoleforstander på »Den sejlende Højskole«.  
Tømmermand på »Statsraad Lehmkuhl«, der er 
et skoleskib i Norge. 
Pris 30,- kr./person for foredrag samt kaffe med 
kage. 
Efter foredraget er Hjernesagen vært ved en 
sandwich samt en øl eller vand.
Tilmelding til Flemming Frederiksen 
tlf. 21 60 08 28.

Arr. Hjernesagen

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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Administrativ 
medarbejder

til Ærø Pastorat
En stilling som administrativ medarbejder til 
kirkekontoret ved Ærø Pastorat er ledig pr. 
1. april 2022.
Stillingen er på 22 timer pr. uge.
Interesserede både med og uden en erhvervs-
uddannelse opfordres til at søge stillingen.
Medarbejderen skal varetage følgende opgaver:
 •  Bemanding af de kirkelige handlinger 

samt sociale aktiviteter.
 •  Kommunikation via kirkeblad, hjemme-

side og de sociale medier.
 •  Servicefunktion for præster og  

menighedsråd.
 • Indkøb i henhold til aftaler.
 • Håndtering af indberetninger og post.
Vi forventer, at du:
 •  Har erfaring med administration i et miljø, 

der betjener borgere.
 •  Er en stærk kommunikator og har erfa-

ring med online medier.
 •  Arbejder selvstændigt og opgavemotiveret.
Vi kan tilbyde:
 •  Spændende opgaver, med kontakt til kol-

leger og borgere.
 •  Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af 

arbejdet.
 • Gode IT værktøjer til at udføre arbejdet.
Ansættelsen sker ved Ærø Menighedsråd, be-
liggende på Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås 
ved henvendelse til kontaktperson Hanne 
Andersen på telefonnummer 29 69 28 64.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
mail 7714fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være Meninhedsrådet i 
hænde senest den 14. marts 2022.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i 
uge 12.
Stillingsopslaget kan ses 
i sin helhed på Jobnet.dk
Menighedsrådet kan oplyse, 
at der vil blive indhentet 
referencer. 

Rengøringshjælp søges
Rengøringshjælp søges 4 timer hver 14. dag i 
feriebolig, beliggende uden for Leby.
Kontakt venligst: 

Gitte Adsbøll på tlf. 2023 5344
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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


