Til samtlige husstande, kontorer og butikker

AdvokatFyn a/s
Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om
incasso.

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77
www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Ærø Ugeavis - Onsdag den 18. maj - Nr. 20 - 58. årg.

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl. 11.00-19.00

Advokat
Pia Jepsen

DELI K ATES S EN
Onsdag d. 25/5 fra kl. 11.30-12.30

Din lokale
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren
juridisk rådgivning og stå på sikker grund.

Glaseret skinke
med flødebagte
kartofler og grønt.

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

Første samtale er altid gratis.
30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal
Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk

guidOpera opfører:

VERDI

LA TRAVIATA
Høreapparater fra 0 kr.
efter offentligt tilskud

lørdag 25. juni kl. 20.00
i HCC Bådeværfts hal, Marstal
A-billetter kr. 375,B-billetter kr. 325,Billetter kan købes hos:
Ærøpigen i Marstal
Den Gamle Købmandsgaard i Ærøskøbing
og via lonefoght@gmail.com
Resterende billetter sælges ved indgangen
Arrangør: Ærøs Operavenner

Pr. person
Kun

55,Marstal
Tlf. 28 40 44 17
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ÆRØ KOMMUNE
Dagplejen på Ærø
mangler endnu en kollega
Børnene myldrer stadig ind i vores dagpleje, så missede du chancen sidst, så er muligheden her igen.
Uddannelse er ikke noget krav, men relevant erfaring
med små børn vil være at foretrække.
Dit hjem bliver din arbejdsplads og din base, hvor 3 – 4
skønne børn hver dag vil komme. Ind imellem vil du også
få besøg af gæstebørn fra en kollega. Børnene er i alderen op til 3 år, hvorefter de skal videre til børnehaven.
Ansættelsesdato:
1. juli 2022 – eller snarest muligt derefter.
Ansøgningsfrist:
Søndag den 22. maj 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt
tirsdag den 24. maj 2022 efter kl. 14.30.
BØRN OG UNGE

Social- og sundhedsassistent
eller social- og sundhedshjælper
til Plejecenter Søkilden
Plejecenter Søkilden søger pr. 1. juli 2022 en social- og
sundhedsassistent eller hjælper i aftenvagt, 28 timer pr.
uge. Der er weekendvagt hver anden weekend.
Ansøgningsfrist:
Onsdag den 25. maj 2022, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 30. maj 2022.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Følg drømmen om ø-livet:
Søg stillingen
som dagtilbudsleder til Ærø
Ærø Kommune søger en dagtilbudsleder til børnehaven
Mopælappen, der kan videreudvikle institutionen i samarbejde med forældre og medarbejdere. Der er fokus
på høj kvalitet og udvikling af en styrket pædagogisk
læreplan med et klart pædagogisk fokus.
Mopælappen er det største dagtilbud på Ærø. Vuggestuen er normeret til 14 børn og børnehaven har aktuelt
56 børn.
Tiltrædelse pr. 1. juli 2022 – eller snarest mulig derefter.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 2. juni 2022.
Samtaler gennemføres den 9. juni 2022.
BØRN OG UNGE

Diætist søges til Sundhed
og Forebyggelsesområdet
pr. 1. august 2022
Har du lyst til at arbejde med ældre borgere med f.eks.
utilsigtet vægttab samt sundhedsfremmende og forebyggende opgaver? Ærø Kommune søger en diætist på
37 timer pr. uge fra 1. august 2022.
Ansøgningsfrist: Søndag den 12. juni.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25.

Fysioterapeut til barselsvikariat
fra 1. september 2022
Ærø Kommune Sundhed og Forebyggelsesafdelingen
søger en fysioterapeut til ansættelse i et barselsvikariat fra
1. september 2022. Arbejdstiden er på 32 timer pr. uge.
Ansøgningsfrist: Søndag den 26. juni 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 27.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Genopslag; Marstal Skole
søger ny afdelingsleder
Da vores administrative leder går på pension søger vi
en ny afdelingsleder pr. 1. august 2022.

Telefon 63 52 50 00

•

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 14. juni 2022, kl. 09.00.
Samtaler forventes afholdt d. 20. juni.
MARSTAL SKOLE
Læs de fulde stillingsopslag på www.aeroekommune.
dk – under »Job i Kommunen«

Fredag efter
Kr. Himmelfartsdag lukket
Rådhuset, Job og Voksencenteret, Ældre- og sundhedskontoret og Hjælpemiddeldepotet holder lukket for
alle ekspeditioner fredag den 27. maj 2022, som er
dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Borgerservice på Rådhuset er ekstraordinært åben
for MitID og brevstemmeafgivning:
MitID
Fredag den 27. maj .............................. 09.00 til 12.00
Lørdag den 28. maj .............................. 09.00 til 14.00
Brevstemmeafgivning
Fredag den 27. maj .............................. 09.00 til 12.00
Lørdag den 28. maj .............................. 09.00 til 16.00
Borgerservice i Marstal holder ekstraordinært åben
for brevstemmer:
Brevstemmeafgivning
Fredag den 27. maj .............................. 10.00 til 14.00
Lørdag den 28. maj .............................. 09.00 til 13.00
Bemærk at der kan opleves ventetid og at der ikke er
åbent for øvrige ekspeditioner.
SEKRETARIATET

Brevstemmeafgivning
- Folkeafstemning den 1. juni 2022
Der stemmes om det forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og
forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, der er
vedtaget af Folketinget.
Der kan brevstemmes fra onsdag den 20. april til og med
lørdag den 28. maj 2022.
Du kan brevstemme i alle Borgerservicecentre i Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. Husk, at
du skal medbringe gyldig legitimation, f.eks. pas, kørekort, sundhedskort eller valgkort.
I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på
Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek inden for den almindelige åbningstid. Bemærk Ærø Rådhus har lukket på
onsdage.
Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmer:
• Lørdag den 21. maj kl. 09.00-12.00
på Ærø Rådhus og Marstal Bibliotek.
• Fredag den 27. maj kl. 09.00-12.00 på Ærø Rådhus
og kl. 10.00-14.00 på Marstal Bibliotek.
• Lørdag den 28. maj kl. 09.00-16.00 på Ærø Rådhus
og kl. 09.00-13.00 på Marstal Bibliotek.
Stemmerummene på de to brevafstemningssteder er
udstyret med handicapvenlig lup og overlægsplade til
brug for svagtseende. På Ærø Rådhus er der også handicapvenligt hæve-sænkebord og forstørrelsesapparat
med skærm af typen CCTV.
SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE

Folkeafstemning den 1. juni 2022
Onsdag den 1. juni 2022 skal vi stemme om, hvorvidt
Danmark skal beholde eller afskaffe forsvarsforbeholdet i
de dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.
Brevstemmeafgivning i eget hjem
Du kan afgive stemme i eget hjem, hvis du på grund af
sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på
afstemningsstedet på valgdagen.
Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal udfyldes
på en særlig blanket.
Blanketten fås ved:
• udskrift fra kommunens hjemmeside – se under
»Politik / Valg / Folkeafstemning«.
• personlig
henvendelse
på
Ærø
Rådhus
eller Marstal Bibliotek.

Telefax 62 52 15 26

•

informerer

• din hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske, hvis
du får hjemmebesøg fra kommunen.
Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice eller
Marstal Bibliotek og kan:
• tidligst afleveres onsdag den 4. maj 2022 og
• skal senest afleveres mandag den 23. maj 2022 kl.
10.00.
Du kan også kontakte Borgerservice på telefon nummer 63 52 50 00 og få udfyldt blanketten.
Du vil få skriftlig besked om, hvilken dag og tidspunkt
kommunens repræsentanter vil komme på besøg, så du
kan stemme hjemme.
Ændring af afstemningssted
- For borgere med handicap eller nedsat førlighed
Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et
andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet,
hvis ønsket er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.
Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted
skal udfyldes på en særlig blanket.
Blanketten fås ved:
• udskrift fra kommunens hjemmeside – se under
»Politik / Valg / Folkeafstemning«.
• personlig henvendelse på Ærø Rådhus eller
Marstal Bibliotek.
Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice eller
Marstal Bibliotek og kan:
• tidligst afleveres onsdag den 4. maj 2022 og
• skal senest afleveres tirsdag den 24. maj 2022 kl.
12.00.
Du kan også kontakte Borgerservice på telefon nummer 63 52 50 00 og få udfyldt blanketten.
Er du i tvivl om, hvilket afstemningssted du er tilknyttet,
kan du kontakte Borgerservice.
Du vil få skriftlig besked på, om din ansøgning imødekommes med oplysning om, hvilket afstemningssted du
overføres til.
Vi kan oplyse, at der er fysisk tilgængelighed for kørestolsbrugere på kommunens tre afstemningssteder, lige
som det der muligt at afgive stemme umiddelbart uden
for hvert afstemningssted (vognstemme), hvis der er
behov for det.
På alle afstemningssteder er mindst ét stemmerum forsynet med følgende hjælpemidler til synshandicappede:
• Sort filtpen som tydeligt skriveredskab.
• Ikke håndholdt lup til forstørrelse af tekst på stemmesedlen.
• Overlægsplade med udstansede huller til kryds og
med JA og NEJ i punktskrift præget i pladen.
• LED-lampe hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres.
Derudover er der på Ærø Rådhus hæve/sænkebord og
CCTV-skærm til rådighed.
SEKRETARIAT OG BORGERSERVICE

Tjek din Digitale Postkasse
- Har du husket at betale
ejendomsskatten?
Der er i starten af april 2022 udsendt restanceopgørelse vedrørende manglende betaling af ejendomsskat.
Betales restancen ikke udsendes der i løbet af maj
2022 underretninger til Digital Postkasse, hvorefter der
foretages udlæg i ejendommen, med henblik på begæring af tvangsauktion.
LØN OG ØKONOMI

Sæsonbooking i Arrebohallen
og Ærø Svømmehal 2022/2023
Alle foreninger og klubber som ønsker at benytte
• Arrebohallen 2022/23
• Ærø Svømmehal 2022/23
Skal benytte Ærø Kommunes digitale bookingsystem
EG-On.
Der er åbent for sæsonbookinger i perioden 1. april
til 30. juni 2022.
Se vejledning på www.aeroekommune.dk - Kultur og fritid
eller kontakt Kulturafdelingen lis@aeroekommune.dk
KULTURAFDELINGEN

Mail: post@aeroekommune.dk

•

www.aeroekommune.dk

Dette er bevis på,
at også de
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Gudstjenester

General-

Red op til en du kender

Ommel Kirke kl. 11.00
Kvist
Konfirmation

Onsdag d. 25. maj
Kulturladen St. Rise
kl. 19.00:
Ærø Akuthjælper

De ærøske erhvervsdrivende
mangler sommerhjælp. Sommerhjælperne mangler en
seng at sove i. Må de sove hos
dig?

Konfirmation
SMÅ ANNONCER i Ommel Kirke

Hvor skal de sove I nat?
Ærø Turist & Erhverv har i
de forgangne måneder prøvet
at afsøge mulighederne for
logi til de mange sæsonarbejdere, der rejser hertil og
knokler løs henover sommeren. Desværre uden held. Vi
er derfor bekymrede for, at
vores erhvervsdrivende igen i
år vil få problemer med overhovedet at rekruttere sommerhjælp, når mulighederne
for indkvartering er så få.
På de erhvervsdrivendes
vegne går vi derfor en anden
vej.
Helt konkret opfordrer vi
dig, der bor på Ærø, til at tilbyde logi sommeren over til
et eller flere unge mennesker,
som du allerede kender – og
som dermed har mulighed for
at tage en sommertjans på
Ærø.
Det kunne for eksempel
være din nevø, hans kæreste,
din grandfætters barnebarn,
din gamle nabos teenagedatter, en venindes universitetssøn - nogle med frie hænder
til at slå sig ned på Ærø i sommerperioden.

SMÅ
ANNONCER
Lørdag
den 21. maj
forsamling
læses i Ugeavisen
Søndag
22. majpå,
Dette
erden
bevis
5. at
søndag
efter
påske
også de

Rise Kirke kl. 11.00
Kvist
Datoer og tidspunkter
læses i gudstjenester
Ugeavisen
vedrørende
er oplyst af Kirkekontoret.

ÆRØ UGEAVIS

Lørdag d. 21. maj kl. 11.00
Maja Kildegård Boye
Jim Flindt Andersen
Mathias Worm Knudsen
Alberte Renneberg Jensen

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

INFORMATION
ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal
Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Ærø Vand
hedder nu

Ærø Forsyning A/S

Vi leverer stadig drikkevand, håndterer øens
spildevand og tømmer din affaldsspand.
Find os på vores nye hjemmeside:
www.aeroeforsyning.dk
Eller ring på
TLF. 63 52 63 63

Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1

15/09/17 08.24

Hvorfor er det vigtigt, at du
hjælper?
Det er det fordi, den ærøske
omsætning primært kommer
fra turismeerhvervet og afledte effekter af denne. Restaurantejeren tjener sine
primære penge om sommeren og kan efterfølgende hyre

en lokal håndværker til at
bygge om, der så efterføler på en ø
gende handler tøj ogDrømmen
dagligSe alle ejendomme på ØBOLIG.dk
varer på øen - og går på
restaurant om vinteren.
Det er med andre ord
Mobil: 2021 0269
noget, der påvirker os alle
Skippergade 50
sammen.
5960 Marstal
Måske er det netop derfor
Drømmen er på en ø
øbolig.dk
i år, du skal støve slå-ud-senØbolig I Skippergade 50 I 5960 Marstal
gen af og rede op i gæstevæv/ Rino Jenssen I Ejendomsmægler MDE
relset, i udhuset, på loftet
Mobil: 2021 0269 I øbolig.dk
eller i kælderen - til en du
kender?
BOLIGHUSET SØBY
Så støtter du både den
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
unge og er med til at holde
www.danboaeroe
hånden under
det
ærøske
Ø Bolig
- DK.indd
1 er24/11/17 06.35
Pippihuset-skrivditbarnop2sp.1-16-05-20222:32
hvervsliv. Og du har en til at
fodre katten og vande planter, hvis du selv skal af øen
ind i mellem.

Stort udvalg i
BRUGSKUNST

Tip en ung, du kender
De unge kan finde deres
kommende sommerjob på visitaeroe.dk/sommerjob
Tip dem, hvis du kan tilbyde dem en seng.
På forhånd tak,
Ærø Turist & Erhverv
Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

Din lokale
ejendomsmægler
på Ærø.
Rino Jenssen.
Drømmen er på en ø

Ærø
Service

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private
og virksomheder
Bemærk! Almindelig
rengøring er indbefattet
servicefradraget.

FERNISERING
Lørdag den 21. maj kl.14.00-16.00

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen
DAVID THOMAS

Ærøske kunstnere

Søbygaards Venner er vært
ved et lille traktement

PETER MOSE

Bemærk: gratis adgang fra kl. 14.00
Masser af gode grunde
til at blive omdeler:
Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

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

Du arbejder i dit nærområde.

Vi glæder os til at se Jer.
Vi søger omdelere i alle aldre – du
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit
fodaftryk i lokalområdet med et
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller
deltidsjob som omdeler.
Du kan vælge én eller flere ruter.
Ruterne er i nærheden af, hvor
du bor, og du kan låne en trailer af
os, som du kan gå eller cykle med.

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

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

ELSE MUNKHOLM BAGER

Søbygaards Venner

OLE HARTVIG
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Harmonikafestival 2022

Ærø Autocenter - fast 2 sp - 12-09-2017 7:40

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02
Reparation af
alle bilmærker

ÆRØ

Havnevejen 13 i Søby

Søger møbler i teak, eg og palisander.
Dødsboer har også interesse.

AUTO-CENTER

Fyld - 2 sp_Layout 1
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UGEAVISEN FOR ÆRØ

v/ Rasmus S. Kristensen

LARS - tlf. 20 27 55 53

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL
· www.aeroeautocenter.dk
ÆRØ UGEAVIS
Ærø Redningskorps - DK - 26-03-2020 9:14
MØLLEVEJEN
. MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

HAVEARBEJDE UDFØRES
• Fældning/beskæring af træer
• Hækkeklipning
• Buskrydning
• Opsætning/vedligeholdelse af hegn
• Naturpleje

v/ Skov- og naturtekniker Levi Petersen
Tlf. 20 30 69 16 • E-mail: mail@levinatur.dk

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

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

TEATER I KULTURLADEN

Fredag den 20. maj kl. 19.30
og lørdag den 21. maj kl. 19.30
i Kulturladen, St. Rise Landevej 20.
Billetter kan købes i døren eller på
bodybanquet.com.

Ærø Redningskorps ApS

Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd 1

Så er der atter Harmonikafestival i Marstal, efter 2 års
»tørke«, hvor vi har undværet
festivalen på grund af Covid
19. En periode hvor det »harmonikahungrende« publikum
har måttet undvære tonerne
fra harmonikaen, så lykkes
det endelig her i 2022. Vi er
klar til 4 dages hygge, sang,
dans og musik fra Danmark,
Sverige, Norge og Færøerne.
Fra de hjemlige scener
kommer mere end 200 musikere - nogle optræder solo,
andre optræder i flere forskellige grupper, og det har
gjort det svært at lave programmet, så ingen kommer
til at stå på forskellige scener
på samme tid. Dette er lykkedes med stor hjælp fra Arne
Morsing og Mogens Bækgård, så vi kan se frem til en
dejlig weekend.
Vi er imponeret over at så
mange musikere er så glade
for at komme og vi kan mærke på tilmeldingerne, at alle
glæder sig til at komme og
gøre festivalen til »Danmarks
bedste Harmonikafestival«.
Fra Norge kommer for 12.
gang til festivalen , Odd Arne
Halaas, som er velkendt og
meget populær her på Ærø.
Fra Sverige kommer Tunnbybälgarna under ledelse af
Börje Färm med det bedste
fra dem svenske musikskat.
Börje Farm har været med
næsten fra begyndelsen i 1994
og sammen med Tunnbybälgarna siden 2005.
Med fuld musik og smittende humør kommer Happy
Skvett - alle spredt over et
stort område nord for Oslo,
men ofte forsamlet til optræden på de store norske højfjeldshoteller og træf. Happy
Skvett er 10 glade musikere
på harmonika, durspel,violin,
guitar, bas og trommer. Der
er fart over dansegulvet, når
de spiller og synger. Happy
Skvett er en fast bestanddel
på scenerne i Ränsäter hvert
eneste år, hvor man skal
møde op i god tid for at få en
plads ved scenekanten for at
nyde musikken tæt på.
Fra Danmark kommer
flere kendte harmonikaspillere, her i blandt, Søren Brix,
Kristian Rusbjerg, Marco
Trio og som repræsentant for
lidt anderledes musik, nemlig
Valse d’Ulla som spiller en
franskpræget cajunmusik.
Alt dette vil blive præsenteret over 4 dage fra torsdag i
Marstal Kirke kl. 19.30, med
koncert med Tunnbybälgarna , Marco Trio og Odd
Arne Halaas. Endvidere fra
fredag eftermiddag kl. 14.00 i
teltet og sejlklubben med

programsat musik og i roklubben med spontan musik .
Der vil selvfølgelig være gratis adgang og mulighed for at
købe mad , drikkevarer, pandekager og kaffe m.m. ved de
mange frivillige hjælpere.
Så derfor velkommen til
den 27. Harmonikafestival i
dagene torsdag d. 19. maj,
fredag d. 20. maj, lørdag d.
21. maj og søndag d. 22. maj i
Marstal.

Konfirmation
i Marstal Kirke

Kr. Himmelfartsdag
torsdag den 26. maj kl. 11.00
Milla Schøneberg Albertsen
Bertram Grube Eriksen
Ida Marie Christensen
Thea Groth Grønnemose
Hansen
Sam Elmer Kekkonen
Kian Paulsen Burgos
Signe Rosenbæk Andersen
Noah Wedel Amtsbiller
Louis Lykke Petersen
Karoline Ingerlise Topp
Kjelsmark
Noah Peter Schøneberg
Møller
Kristian Ngygen Olsen
Emil Nørgaard
Julie Petersen Schmidt
Mathias Vollmer Rosenbæk
Kristian Vollmer Rosenbæk
Margrethe Lange Morsø
Marlene G. E. von Elbwart
Noah Koch Johansson
Pedersen
Theis Urban Sørensen
Lægevagten - hver uge

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

JOB PÅ
ÆRØ?

12/09/17 07.40

UGEAVISEN FOR ÆRØ

Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22
TegnÆRØ
abonnement
med forbindingskasse
UGEAVIS
hos Falck
på tlf. 70 10 .20
31 62 53 11 53
MØLLEVEJEN
. MARSTAL
TLF.
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.
Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120
tm/kran udføres,
ÆRØ
UGEAVIS
opsætning af spær, betonelementer,

• • • ØENS BLAD • • •

optagning/søsætning af både m.m.

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

info@aeroeugeavis.dk
Entreprenør og vognmandskørsel
kan benyttes til annonceindlevering

Lej en container

l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE
l PRIVATE

info@aeroeugeavis.dk
Bortkørsel af haveaffald m.m. med lastbil med kran/grab.
Udgravning af grunde, TIL
KAN fornyelse/rep.
BENYTTES
af dræn,
samt diverse graveopgaver.
ANNONCEINDLEVERING

Dunkærgade 23 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk
ÆRØ UGEAVIS
• ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
www.ærø-redningskorps.dk

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

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A
5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53
Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

INDLEVERINGSFRISTER
FOR ANNONCER:
l Store forretnings-/
foreningsannoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

Udgiver
og ansvarshavende:
Anja Storm l Mindre forretnings-/
visitaeroe.dk/job
foreningsannoncer:
Sats og montage:
TORSDAG KL. 12.00
Mark & Storm Grafisk A/S
Dog kan færdigt
Åbningstider:
materiale og bekendtMandag
gørelser modtages til
kl. 09.00-16.00
fredag kl. 12.00
tirsdag-fredag
Hvis alle trafikanter kunne
Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1 kl. 09.00-13.00
13/10/17
l Små 1-spaltede
lykkes med at følge Færdrubrikannoncer:
selslovens grundregel, ville
SENEST MANDAG
Eneste avis, der hver
antallet af ulykker i trafikKL. 10.00
uge
husstandsomdeles
ken blive væsentligt redupå Ærø!
ceret. Først i Færdselslol Dødsannoncer
ven står nemlig følgende:
modtages indtil
Læs Ugeavisen på
»Trafikanter skal optrætirsdag morgen
www. aeroeugeavis.dk
de hensynsfuldt og udvise
KL. 9.00
fra tirsdag kl. 13.00
agtpågivenhed, så at der
Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
ikke opstår fare eller forAvisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
voldes skade eller ulempe
i annoncer og tekst.
for andre, og således at
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.
færdslen ikke unødigt hinAvisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage
dres eller forstyrres.
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke modDer skal også vises hentager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.
syn over for dem, der bor
Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på
eller opholder sig ved vetlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk
jen«.

Færdselsloven
kort sagt

07.56
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RED OP
TIL EN DU KENDER
Ærø har brug for hjælp

fra en masse unge mennesker henover sommeren
- og du har måske en seng de kan sove i?

Har du plads i gæsteværelset

til et ungt menneske, der gerne vil bruge sommeren
på et sommerjob på Ærø?
Dit barnebarn, din niece, dine venners søn
eller måske naboens grandfætter?

Inviter dem til at bo hos dig,

mens de giver det ærøske erhvervsliv en hånd sommeren over.
Så har du også en katte-passer og en blomster-vander,
hvis du selv skal på ferie.

Fortæl de unge om de mange jobmuligheder på
visitaeroe.dk/sommerjob
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»De forbandede
år 2« i Andelen

EN FILM AF

ANDERS REFN

DE FORBANDEDE ÅR 2
JESPER

BODIL

MADS

GUSTAV

SARA VIKTORIA

CHRISTENSEN JØRGENSEN REUTHER DYEKJÆR GIESE BJERREGAARD

Fra torsdag den 19. maj viser
Andelen den danske film »De
forbandede år 2«. Filmen er en
stærk dramatisk opfølger til
»De Forbandede År«. Filmen
følger familien Skov fra foråret
1943 til sommeren 1945, hvor
Danmark atter bliver frit.
Familien Skov er splittet.
Aksel, der tilsluttede sig Modstandsbevægelsen, er gået

under jorden og fra at være en
idealistisk amatør, udvikler
han sig til at blive en hårdkogt
partisan. Karl kæmper for sit
livsværk på sværere og sværere
betingelser, og da samlingsregeringen kollapser, er han
pludselig uden politisk op-bakning og må tage alle for-behold
for at sikre en fremtid for familien – også på den anden side
af krigen. Det sætter forholdet
til Eva under pres. Hun har
hele tiden har haft svært ved
sin mands samarbejde med besættelsesmagten. Den stigende
modstand mod besættelsen og
tyskernes øgede brutalitet får
fatale følger for familien…
Filmen er instrueret af Anders Refn og blandt de medvirkende er Jesper Christensen, Bodil Jørgensen, Gustav Dyekjær Giese, Sylvester
Byder, Mads Reuther og Sara
Viktoria Bjerregaard. Filmen
varer 2 timer 30 min og den er
tilladt for alle over 15 år.

Øens VVS Ærø A/S
v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78
Email:oens@vvsaeroe.dk
Oens@vvsaeroe.dk
email:

www.oensvvsaeroe.dk

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

Tlf. 21 43 90 38
FAG L Æ RT E M A L E R S V E N D E

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.

HUSK!
Avisen kan læses på
www.aeroeugeavis.dk
fra tirsdag kl. 13.00.

Teater i Kulturladen
Den 20. og 21. maj kl. 19.30
kommer det nordiske scenekunstkollektiv, Body Banquet, til Kulturladen på Ærø
med forestillingen, Tekstilfabrikken. Body Banquet er et
nordisk kollektiv, som siden
september har boet på Ærø
Efterskole og arbejdet med
scenekunst. Billetter kan
købes i døren eller på bodybanquet.com.
Om forestillingen: Dag
efter dag, døgnet rundt, dyppes tekstiler i det store farvebassin med indigoblå farve
på en tekstilfabrik et sted i
Norden. Selv når fabrikkens
ansatte går hjem om aftenen,
forbliver deres hænder blå:
en uniform, de aldrig kan
tage af. En morgen møder
chefen ikke på arbejde, og
det viser sig, at fabrikken er
nedlukningstruet. I protest
beslutter de ansatte sig for at
flytte ind på den store fabrik.
Nu vil de skabe noget nyt.

Men hvem skal de lytte til,
hvad skal de gøre? Kan de
undslippe de spor, fabrikken
har sat på deres kroppe?
»Teksstilfabrikken« er moderne dramatik skrevet og
performet af det nordiske teaterkollektiv, Body Banquet
og instrueret af Anastasia
Nørlund.
Det er en fortælling om
menneskers længsel efter et
alternativ til det eksisterende, et liv uden chefer og
autoriteter, og spørgsmålet
om, hvorvidt et sådant alternativ overhovedet kan eksistere.

Sikkerhed
omkring grillen
Det er grilltid, og desværre
sker der hvert år forbrændingsulykker som følge af
kombinationen varm grill
og uforsigtighed.

Regel nummer ét er:
Lad aldrig små børn eller
kæledyr opholde sig i nærheden af grillen!
Grillen må naturligvis kun
bruges udendørs og altid
mindst et par meter væk
fra brandfarlige materialer.
Det kan være MEGET farligt at bruge tændvæske,
benzin og lignende væsker,
hvis I bruger kulgrill.
Gør jer selv en tjeneste
og anskaf en grillstarter,
som dels gør optændingen
til en sikker sag, og dels betyder, at optændingen (næsten) aldrig mislykkes.

I bunden af den rørformede grillstarter lægges
nogle sammen-krøllede
avissider, og dernæst fyldes
kul/briketter i den øverste
del. Læg et par tændblokke
ved og sæt så ild til. Efter
cirka et kvarter alt efter
mængde er kullene hvidglødende og kan forsigtigt
hældes på grillen.
Når I er færdige med at
bruge en kulgril, skal den
blot have lov at brænde ud
af sig selv. Lad være med at
flytte på grillen, før alle
kullene er fuldstændig udbrændte og slukkede.

NAUTIC WOOD
Udfører snedker- og tømrerarbejde
på hele øen
Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

27 år med
fuld musik

Søndag 22. maj:
Kl. 09.00-10.30: Folkedanselegestue.
Kl. 10.00-15.00: Programsat musik i teltet.

Lørdag 21. maj:
Formiddag:
Mange musikere spiller rundt om i Marstals gader.
Kl. 11.00-13.00: Folkedanselegestue.
Kl. 13.00-24.00: Programsat musik i teltet, sejlklubben og ro-afdelingen.

Fredag 20. maj:
Kl. 14.00:
OFFICIEL ÅBNING. Programsat musik i teltet, sejlklubben
Kl. 15.00-16.00: HAPPY HOUR. Køb to betal for en. (Øl, vin, Riga eller vand).

Torsdag 19. maj:
Kl. 19.30:
Koncert i Marstal Kirke (efterfulgt af hygge i sejlklubben).

www.harmonika-festival.dk

Ærø Folkelige
Musikforening

Arrangør:

ALLE ER VELKOMNE!

- foruden festivalmad
i form af pølser, frikadeller og
sandwich.

Menu fredag:
KRYDDERKOTELETTER.
Menu lørdag:
GRILLSTEGT SVINEKAM

IGEN I ÅR:

Badge-lotteri med flotte præmier.

Læg en skilling eller en seddel
i de opstillede bøtter.

GRATIS ADGANG

– så husk at støtte festivalen
ved at købe drikkevarer, mad,
kaffe og Ærø-pandekager i teltet og i sejlklubben.

ved sejlklubben på havnen i Marstal

Ærø
Harmonika
Festival 2022

Samme hyggelige festival
med gratis adgang!

Festligt – Folkeligt – Fornøjeligt...

ALLE ER VELKOMMEN - GRATIS ADGANG
TELTET
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

TELTET
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:45
22:45-23:15
23:15-23:45
23:45-0:15

20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-24:00

TELTET
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
Gunner Schmidt
Vikarbureauet
Marco Trio
Ninna Aasen & Torben Nikolajsen
The Vils
Rudi’s blue ladybirds
Hanna og Terji
Odd Arne Halaas

Folkedanserlegestue
Folkedanserlegestue
Folkedanserlegestue
Odd Arne Halaas
Annette Juler og Allan Lund med venner
Bruno Jensen
All Woss
Ninna Aasen & Torben Nikolajsen
Muldvarperne
Inulto
Hanna og Terji
Bernstorffsminde Efterskole

ROAFDELINGEN
Spontan musik

Happy Skvett

Tunnbybälgarna

20.-22. maj 2022

– der hyppigt opdateres med oplysninger, tilmeldingsformularer
(fra januar 2020) og fotos fra mange års festivaler.

Følg www.harmonika-festival.dk

Næste års festival: 2.-3.-4. juni 2023

Busserne på Ærø er gratis.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. SE OPSLAG I INFORMATIONEN!

SØNDAG DEN 22. MAJ

SEJLKLUBBEN
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30 The Vils
12:30-13:00 Trio For Sjov +1
13:00-13:30 Moonlight swing
13:30-14:00 Fuglene Horsens
14:00-14:30 Bruno Jensen
14:30-15:00 Chresten Jørgensen
15:00-15:30 Perhaps
15:30-16:00 Preben og Flemming
16:00-16:30 Odd Arne Halaas
16:30-17:00 Anna og Ida Amager H/K
17:00-17:30 Accordeon Unlimited (Stig og Brian)
17:30-18:00 Aase og Preben
18:00-18:30 Muldvarperne
18:30-19:00 Viggos sutsko
19:00-19:30 Madam Blå
19:30-20:00 Happy Skvett
20:00-20:30 Århus Harmonika klub
20:30-21:00 Brunos Bælgtrækkere
21:00-21:30 Hanna og Terji
21:30-22:00 TunnbyBälgarne
22:00-22:30 Søren Brix
22:30-23:00 Valse d’Ulla
23:00-23:30 Marco Trio
23:30-24:00 All Woss

LØRDAG DEN 21. MAJ

20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-24:00

SEJLKLUBBEN
14:00-14:30
14:30-15:00 8410
15:00-15:30 TunnbyBälgarne
15:30-16:00 Aase og Preben
16:00-16:30 Peter Jensen
16:30-17:00 Johnny Med Venner
17:00-17:30 Accordeon Unlimited (Stig og Brian)
17:30-18:00 Moonlight swing
18:00-18:30 Mogens Bækgaard
18:30-19:00 Anette, Irene og Per
19:00-19:30 Brunos Bælgtrækkere
19:30-20:00 Kristian Rusbjerg

FREDAG DEN 20. MAJ

Folkedanserlegestue
Folkedanserlegestue
Folkedanserlegestue
Folkedanserlegestue
Happy Skvett
Amager H/K ensemble v/Ida Hartlev
De Syv, Fredericia
Preben og Flemming
Ida Hartlev
Øhavet
Ærø Folkedanserforening
Toner i Takt
Langelands Harmonikaklub
Merethe med venner
Annette Juler og Allan Lund med venner
Broby Spillemændene
Maiken Otmann
TunnbyBälgarne
Mogens Bækgaard
Kristian Rusbjerg
Ad Libitum
Rudi’s blue ladybirds
Marstal Småborgerlige Sangforening
Odd Arne Halaas
Happy Skvett
Hans, Kristian, Maiken, Brian,
Danny & Thomas

Festival åbning + Odd Arne Halaas
Harmonika Duo »Herning/Ølholm«
Muldvarperne
Slagløse Spillemænd
Anette, Irene og Per
Merethe med venner
Benny’s tøzer
Bjarne Grue
Lasse fra Sverige
Kalømix
Madam Blå
Hans, Kristian, Maiken, Brian,
Danny & Thomas
Ad Libitum
Mogens Bækgaard
TunnbyBälgarne
Søren Brix
Valse d’Ulla
Maiken Otmann
Happy Skvett
Lars Kirkegård
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49,-

Røget sildefilet
m/ brød og smør
m/ 2 sild

69,-

Røget
makrelfilet
m/ brød og smør

59,-

79,-

Røget
makrelfilet
m/ kartoffelsalat

Fiskefrikadelle
m/ brød, smør og
remoulade

39,-

Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat
m/ 2 frikadeller

Færøsk
varmrøget laks
m/ brød og smør

84,-

Varmrøget laks
fra Færøerne
m/ kartoffelsalat

Koldrøget laks
m/ flûtes og
dressing

Marineret sild
m/ brød og
smør

59,-

Sol over Ærø
m/ brød og smør
m/ 2 sild

72,-

52,-

59,-

Røget sildefilet
m/ kartoffelsalat
m/ 2 sild

79,-

Røget forel
uden ben
m/ brød og smør

66,-

65,-

Røget forel
uden ben
m/ kartoffelsalat

79,-

Varmrøget
escolar
m/ brød og smør

84,-

Varmrøget
hellefisk
m/ brød og smør

84,-

96,-

Varmrøget escolar
(smørmakrel)
m/ kartoffelsalat

96,-

Varmrøget
hellefisk
m/ kartoffelsalat

96,-

52,-

Laksesalat
m/ flûtes og
smør

52,-

200 gr. røgede rejer
m/ flûtes og
smør

66,-

46,-

Stegt sild
m/ brød og
smør

46,-

Røget ål
m/ brød, smør
og dressing

79,-

59,-

Ærøskøbing Røgeri er en fiskerestaurant på den uhøjtidelige måde – der er åbent
alle ugens dage fra april til oktober. Her kan man nyde den hurtige frokost – det
lette aftenmåltid – eller i højsæsonen bestille dampet laks med salat, flütes og
friturefrie pomfritter med hollandaise – eller med gratinerede kartofler.
Alle de røgede fisk serveres med brød og smør, grøn salat, kartoffelsalat eller
måske med friturefri pomfritter. Hertil serveres fadøl, vin, vand eller 100% naturlig fynsk æblemost. Alle ugens dage serveres også kaffe, cappuccino, café latte,
chokolade – eller måske en SKARØ-is

- uden friture

Røgede muslinger
m/ brød, salatmayo
og citron

NYRØGET
- alle ugens dage
Friturefrit område
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og
pomfritter uden friture. Derfor kalder vi det
friturefrit område – ovnbagt dobbelt fiskefilet eller lun fiskefrikadelle med pomfritter og
remoulade er klar på få minutter.
Take away
Du kan også købe røgvarer med hjem alle
ugens dage – gerne vacuumpakket. Alle røgeriets menuer kan pakkes som take-away
– med 100% komporsterbar engangsservice – så er du klar til din tur ud i den ærøske natur – eller til færgeturen hjem.

Ta’ me
med
d hjem
Åbningstider 2022

Pommes frites
i bakke
m/ remoulade

32,-

Salat
m/ agurk, gulerod
og dressing

32,-

Søndag den 10. april
til og med fredag d. 24. juni
alle ugens dage kl. 11-19

Højsæson
Varmrøget laks
m/ salat, brød
og dressing

92,-

Escolar
m/ salat, brød
og dressing

- uden friture

92,-

- uden friture

Lørdag d. 25. juni
til og med lørdag d. 20. august
alle ugens dage kl. 10-21

Grillet kylling
m/ salat, brød
og dressing

92,-

- uden friture

Ovnbagt dobbelt fiskefilet
m/ pommes frites
og remoulade

79,-

Ovnbagt dobbelt fiskefilet
m/ brød, smør
og remoulade

59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade

52,-

Sandwich m/
varmrøget laks
og dressing

79,-

Sandwich m/
varmrøget escolar
og dressing

79,-

Sandwich m/
varmrøget hellefisk
og dressing

79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing

69,-

Sandwich
m/ grillet kylling
og karrydressing

69,-

Sandwich
m/ fiskefrikadelle
og remoulade

44,-

Ærøskøbing Røgeri - Bagside 2022 - DK.indd 1

aks
Super L erne
ø
r
fra Fæ MO og
uden Giotika
antib

Sensommer

Søndag d. 21. august
til og med lørdag d. 22. oktober
alle ugens dage kl. 11-19

Varmrøget sildefilet . . . . 100 gr. 15,00
Varmrøget 1/1 makrel . . 100 gr. 14,00
Varmrøget makrelfilet . . 100 gr. 24,00
Foreller u/ ben . . . . . . . . pr. stk. 42,00
Varmrøget laks . . . . . . . 100 gr. 40,00
Varmrøget escolar . . . . . 100 gr. 40,00
Varmrøget hellefisk . . . . 100 gr. 40,00
Koldrøget laks . . . . . . . . 100 gr. 48,00
Koldrøget laks, skåret . 50 gr.+ 29,00
Røget ål . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 52,00
Fiskefrikadeller . . . . . . . pr. stk. 13,00
Varmrøgede rejer. . . . . . 100 gr. 22,00

ærørøgeri.dk
06/12/2021 07.11
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En travl Kronprins
fylder 54
Der er god anledning til at
flage d. 26. maj, for da fylder Danmarks populære
Kronprins Frederik 54 år.
Kronprinsen er en travl
herre, der må have meget
at seAutomobiler
til i kombinationen
Kronprins og far til fire.
Hverdagen er fyldt med
Beskæftigelse
officielle
gøremål, og alene et kig på listen over
den Blandede
række foreninger og
selskaber, han er protektor for, eller hvor han enten Dødsfald
er æresudnævnt, har
æreshverv eller er æresmedlem
af, kan tage pusten
Efterlysning
fra de fleste.
Alene listen over æresEjendomme
medlemsskaber
omfatter:
Aabenraa Golfklub, Christian Den Fjerdes Laug i
Fremlysning
Aalborg,
Dansk Mongolsk
Selskab, Dansk Sportsdykker
Forbund, Dansk
Husdyr
Tennis Forbund, Den Internationale
Olympiske
Køb
og salg
Foreningen
Komité
(IOC),
af Officerer uden for aktiv
Tjeneste
(FOUAT), ForLegat
eningen til den ædle Hesteavls Fremme, Fredensborg
GolfLejeboliger
Club, Furesø Golfklub,
Garderforeningen i København, Graasten Rideklub
Officielle
af 2004, Gråsten Sejlklub,
H.M. Konungens Jagtklubb
(H.M. Kongen af
Personlige

Taksigelser

Tusind tak
for opmærksomheden ved
min konfirmation.
Venlig hilsen
Emil Berg Hansen

Automobiler

Tak

for blomsterne
ved Bente
Beskæftigelse
Dinesens bisættelse.
Kristen Dinesen

Blandede

Sveriges Jagtklub), Hobie
Cat Danmark, Hovedstadens Go-Kart Klub, International Tennis Club of
Denmark, Kongelig Dansk
Yachtklub, Kongelig Norsk
Seilforening, Københavns
BMX Klub, Københavns
Golf Klub, Marineforeningen, Odsherred Golfklub,
Rytterofficersforeningen,
Special Forces Club’s Overseas Committe as the representative of Denmark,
Sømandsforeningen
af
1856, The Royal Yacht
Club of Tasmania, The Royal Yacht Squadron, Kunglige Svenska Segelsällskapet, Fredensborg Tennis
Klub.
(Kilde: Kongehuset.DK)

30 år siden EM
i Sverige

Juni bringer skønne minder frem hos tilhængere af
det danske fodboldlandshold for herrer.
Det er netop i juni,
landsholdet gennem årene
har oplevet nogle at sine
smukkeste stunder. Finalesejren over Tyskland ved

Tusind tak
for opmærksomheden ved
min konfirmation.
Anders
Jette og Kurt
Mogensen
Mine forældres og min

hjerteligste tak
for opmærksomheden ved
min konfirmation.
Jeg havde en skøn dag.
Kærlig hilsen
Karoline Holm Pedersen

EM-slutrunden 26. juni
1992 står klarest i erindringen, men også VM-kvalifikationskampen Danmark
- USSR 5. juni 1985 i den
gamle Københavns Idrætspark huskes af rigtig mange.
Automobiler
Danmark
vandt 4-2, og
den opfattes stadig som en
af de bedste landskampe
Beskæftigelse
nogensinde.

Blandede

Efterlysning
Vi udfører:
• Autoreparation
•Ejendomme
Service
• Rustarbejde
• Skader
Fremlysning
Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27
Husdyr

Tlf. 62 58 14 54
FYSIOTERAPI
ærøshoppen - fast - 1 sp.indd
STRESSHÅNDTERING
KRANIO SAKRAL TERAPI

ved Randi og Mike
Skinner
Officielle
den
22. maj kl. 14-17.
Afholdes derefter
hver den 3. søndag
Personlige
i måneden.
Tilmelding på
Taksigelser
tlf. 22 55 70 12

Ahmads Rengøringsog Haveservice
• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med
sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af
tagrender
• Små
reparationer
• Malerarbejde

FIND DIN VEJ

privat & erhverv
v. Heidi Thrane

Personlige
VI KØBER TEAK

(61384541

Jeg tilbyder bl.a.:
• Renovering
• Hulmursisolering
• Nye fuger
• Læmure
• Flisearbejde
MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82

rg@murer-byg.dk

Lille Rise
Haveservice
En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

•
•
•
•
•
•

Henvendelse:

TLF. 42 57 57 47

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

ren42332757@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

læses
er
muligti Ugeavisen
og få en vurdering eller ring gerne
Tlf. 20 78 54 57
mail:
ÆRØ UGEAVIS
info@isenkram-antik.dk
Møllevejen · Marstal
www.isenkram-antik.dk
Tlf. 62 53 11 53
Brian Rasmussen
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS

- så rykker vi ud og giver
dig et tilbud!

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

lillerisehaveservice@gmail.com

Rengøring
Havearbejde
Malerarbejde
Små reparationer
Rensning af tagrender
Opsyn med sommerhuse

Vi afhenter hurtigt og

betaler ANNONCER
kontant. Send
SMÅ
gerne billeder hvis det

Ring til os på

TLF. 40 20 99 11
JOHANS
Rengørings &
Haveservice

- PALISANDER
Dette
er bevis på,
OGTaksigelser
DESIGN
MØBLER
at også de

Ærøskøbing LÆGEVAGTEN
Røgeri
anvender udelukkende engangsservice,
bæreposer og alt til indpakning der er

KOMPOSTERBART
OG BIOBASERET

i2i media - fast

Kaptajn

Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1

fundet sted i stilhed.

Lejeboliger
Vor kære far,

Officielle
svigerfar, morfar og farfar

Thorkild Kristensen

Personlige er stille sovet ind

Marstal, den 11. maj 2022

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke
fredag den 20. maj kl. 12.15.

...støt vore aktiviteter
TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

•
15
19

RS

Lene og Nicolai
Kira og Morten
Børnebørn

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider:
tirsdage og torsdage
13.15 - 18.00
Ellers efter aftale.
100 ÅR • 2
01
5

MA

Taksigelser»Elsket og savnet«

Torsdag den 19. maj
kl. 14.30 mødes vi på
parkeringspladsen
ved Søbygard.
Husk! Vandflaske
+ gode sko.
Vel mødt
RSI Senior Idræt

G

Køb Bisættelsen
og salg har på kaptajnens ordre

Fælles gåtur
Vitsø rundt

TA

IN

Annette
Dennis, Maria og Oliver

N

er taget ud på sin sidste rejse
den 9. maj 2022.

Legat

28/08/17

www.øensrengøring.dk

Steffen
Nørgaard-Petersen
Fremlysning
Husdyr

1

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

Køb og salg
Legat
Søndagscafé
i Søby
Lejeboliger

FLYTTEBILER
UDLEJES

BEHANDLING & COACHING

Dødsfald

Efterlysning
Ejendomme

frabedes venligst d. 27. maj.
Inge og Peder Arne
Oldemark

DSJ AUTO

42 33 27 57

Dødsfald

Al
opmærksomhed

ærøshoppen - fast - 1 sp

Dødsfald
Beskæftigelse
Efterlysning
ÆRØ UGEAVIS  9
Fyld - 1 sp_Layout 1.1
Blandede
Dette
er bevis på,
Ejendomme
Dødsfald
at også de
Spændende
butik
Fremlysning
for
enden
af gågaden i
Efterlysning
SMÅ
ANNONCER
Marstal. 99 m2 fuld kælder.
læses
i for
Ugeavisen
Mulighed
overtagelse
Husdyr
Ejendomme
efter aftale.
Husleje 4.450,00 pr. mdr. +
Køb og salg
forbrug.
Fremlysning
Dette
er bevis på,
For mere
info
- henvendelse:
at også
de
09.46 Legat
Tlf. 60 13 47 67
Husdyr
SMÅ ANNONCER
Lejeboliger
læses
Ugeavisen
Købi og
salg
Officielle
Legat & ANTIK
ISENKRAM
Dette
er bevis på,
Personlige
at også de
Lejeboliger
SMÅ
ANNONCER
Taksigelser
Officielle
læses i Ugeavisen

R
LI
DR Æ TSFO

SØNDAG d. 22. maj:
11.40: U13 drenge
- Marstal - TTLF
11.45: Herre serie 2
- Marstal/Rise - Kirkeby IF
14.00: U16 pige
- Marstal - NØFF
Yderligere info - www.marstalif.dk

E

15/09/17 08.24

Affald må ikke efterlades i naturen,
heller ikke når det er biobaseret og
100% komposterbart;
men hvis det sker, er de traditionelle plastmaterialer
et alvorligt problem der ikke nedbrydes i naturen.
Det biobaserede og
100% komposterbare engangsservice,
og den biobaserede emballage skabes
bl.a. af stivelser fra en lang række
gmo-fri plantematerialer og
f.eks. planteolier, halm og sukkerrør m.m.
og ved produktionen af disse produkter er
CO2-udledningenmere end halveret.
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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

Har du brug for en ny hjemmeside?
Har du brug for et nyt layout på din

Vi har skræddersyet en løsning, der er

nuværende hjemmeside eller skal vi

nem at gå til, og hvor du inden for allerede

lave en helt ny? Det behøver hverken at

faste rammer kan få et professionelt

være dyrt eller uoverskueligt at få en god

og tidløst webdesign som du selv har

hjemmeside.

mulighed for at redigere i.

RINGE AFDELINGEN

ÆRØ AFDELINGEN

Odensevej 9 | 5750 Ringe
Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

Møllevejen 33A | 5960 Marstal
Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS  11

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

00 Vel mødt!
i MIFs klubhus kl.
d. 24. maj
,00 kr.
15 x GAVEKORT á 50 ER
ZL
15 x SKINKESCHNIT
0,00 kr.
15 x GAVEKORT á 10
EKSTRA-NR.
0,00 kr.
2 x GAVEKORT á 20

ST

R

TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

19

Havnen, Ærøskøbing

100 ÅR • 2
01
5

MA

SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE

TIRSDAGS-SPIL

Lendas Grill’er

•
15
19

G

Snedker- og
tømrerarbejde udføres

IN

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

AL

N

ONSDAG DEN 18.
MAJ 2022
Erik K. Boye - fast - 12-09-2017 5:37

ID R Æ TSF O

RE

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

Job hos Ærø Catering

Erik K. Boye - fast.indd 1

12/09/17 05.37
Lendas Griller - Åbent alle dage....indd 1

INFORMATION
om åbningstider på
Genbrugsstationen

Ærø Catering søger medarbejder
til 20-25 timer pr. uge, med mulighed for
flere timer i sommerperioden.
Arbejdsopgaver:
• Pakke ordrer til kunder.
• Holde orden på lageret og i vores biler.
• Være chauffør på kundeture.
• Øvrigt forefaldende arbejde.
Du skal være kundeminded, mødestabil og kunne
samarbejde. Stort kørekort er en fordel men ingen
betingelse.
Har ovenstående fanget din interesse, så send et
par ord om dig selv til catering@skovby.nu.

Toldbodhus til SALG

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk
12/09/17 17.46

Finansiering af maskiner
til erhvervsdrivende, f.eks. landbrugsmaskiner og entreprenørmateriel

I perioden 1. juni – 31. august, er der søndagsåbent på Genbrugsstationen fra klokken 10-14.
Fyld - 2 sp_Layout 1
Bemærk: Søndag d. 5. juni er Pinsedag og Genbrugsstationen
er lukket. FOR ÆRØ
UGEAVISEN
Med venlig
hilsen
ÆRØ
UGEAVIS
MØLLEVEJEN
. MARSTAL
. TLF. 62 53 11 53
Ærø
Forsyning A/S
Industrivej 6 • 5960 Marstal •Tlf. 63 52 63 63

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

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening stiftet i 1950
tlf. 73 74 21 40 • pep@lrs.dk • lai.lrs.dk

Marstal
Sejlklub

ÆRØ UGEAVIS

kan benyttes til annonceindlevering

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

Søndergade 28 a
Ærøskøbing
TLF. 62 52 17 11

l Fyringsolie / Diesel.
info@aeroeugeavis.dk
l Fuchs smøreolie.

Sogneliv

Gudstjeneste med konfirmation i Ommel Kirke
lørdag den 21. maj kl. 11.00
v/ Henny Kvist
Gudstjeneste med altergang i Rise Kirke
søndag den 22. maj kl. 10.00
v/ Henny Kvist
Meninghedsrådsmøde i Rise Sognehus
tirsdag den 24. maj kl. 19.00

l Gratis
benzinkort
Fyld - 1 sp_Layout
KAN BENYTTES
TIL1.1 til
Øboens
DENNE UGE:
ANNONCEINDLEVERING
tankstationer.
Torsdag, fredag,
Dette
er bevis på,

lørdag, søndag, tirsdag
og onsdag kl. 19.30
ÆRØsamt
UGEAVIS
ØENS
søndag kl. •
15.00:

at også de

62 53 31 00
SMÅ ANNONCER

BLAD • TLF. 62 53 11 53
Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

læses i Ugeavisen

Autogården

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

FÆLLES PINSETUR
TIL RUDKØBING
Lørdag den 4. juni

Årets pinsetur går til Rudkøbing.
Vi mødes til kaffebord lørdag eftermiddag. Planen
er, at grille sammen lørdag og søndag aften. Sejlklubben medbringer kul. Prisen bliver kr. 50,- pr.
båd, som vil inkludere kage lørdag og søndag.
Der kan evt. aftales fælles gåtur ud og se noget.
Hvis det bliver dårligt vejr, har vi fået lov til at
bruge klubhuset herovre.
Tilmelding til Anna og Evan mobil 29 35 44 04.
Betaling og tilmelding senest den 30. maj.
Tilmelding er først gyldig når der er betalt.
Anna og Evan mobilepay 29 35 44 04.
PS. Der må gerne bages kager.

Reberbanen 61

EN FILM AF

ANDERS REFN

DE FORBANDEDE ÅR 2
JESPER

BODIL

MADS

GUSTAV

SARA VIKTORIA

CHRISTENSEN JØRGENSEN REUTHER DYEKJÆR GIESE BJERREGAARD

Dette
er bevis på,
MARSTAL
at også de

ÆRØ SVØMMEKLUB INVITERER TIL

SMÅ ANNONCER

SVØMMESTÆVNE 2022

anbefaler sig med alle
former for reparationer
af biler og traktorer.

læses i Ugeavisen

PLADEARBEJDE

152 min.
TILLADT over 15 år

udføres
hurtigt
og
Dette eromhyggeligt.
bevis på,

NÆSTE UGE:

Den 26., 27., 28., 29.
31. maj ., og 1. juni kl. 19.30
samt søndag den 29. maj
kl. 15.00:

Gudstjeneste med konfirmation i Marstal Kirke
Kristi Himmelfartsdag den 26. maj kl. 11.00
v/ Rikke Dupont

at også de
ANDERS
HANSEN

Tlf. 62 53 17 20
SMÅ
ANNONCER
Handyman Vinko - fast 1 sp

læses i Ugeavisen

HANDYMAN
Vinko

Autogården - 1 sp.indd 1

12/09/17

Dette er bevis på,
at også de

Gudstjeneste med altergang i Ærøskøbing Kirke
Kristi Himmelfartsdag den 26. maj kl. 10.00
v/ Pia Vandrup

Ring og hør
SMÅ ANNONCER
nærmere.

Gudstjeneste med altergang i Bregninge Kirke
Kristi Himmelfartsdag den 26. maj kl. 19.00 Fyld - 2 sp_Layout 1.indd
v/ Pia Vandrup

læses i Ugeavisen

SØNDAG DEN 22. MAJ

Kom og deltag i årets svømmestævne – alle
kan være med.
Alle løb er blandet i køn og er sammensat på
tværs af årgange. 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
05.26
løb du tilmelder dig.
Tilmeldingsfrist: fredag 20. maj
Evt. spørgsmål: Kim N. Kølleskov,
sms 29 24 38 76,
eller mail:
kimnymarkkristensen@gmail.com

ÆRØ SVØMMEKLUB

1

13/10/17 07.56

ÆRØ
UGEAVIS
Ommelsvejen
10 · Marstal

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:
Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

%

UGEAVISEN FOR ÆRØ

info@aeroeugeavis.dk

Kontakt:
Helle
Tlf. 62 53 15 41 eller 60 19 65 40

1,5

• Lån op til 1.000.000 kr.
• Løbetid op til 6 år
• Fast udlånsrente 1,5 % p.a.

• • • ØENS BLAD • • •

Eventuelt til forpagtning.

Fa
st
re
nt
e:

Møllevejen
· Marstal
25
21 00
91

105 min.
TILLADT over 11 år

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

handymanvinko@gmail.com
Tlf. 62 53 11 53

www.bio-andelen.dk

• info@aeroeugeavis.dk
Ingen opgave er for lille
eller for stor.

ÆRØ VINDUESPOLERING

Klik ind og se,
hvad der sker på Andelen.

ÆRØ UGEAVIS

Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

28/08/17
Møllevejen · Marstal
Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd 1

09.36
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SAMMEN BYGGER
VI PROFESSIONELT
PÅ ÆRØ.
STARK JS Ærø søger handelselev til
forretningen med speciale i værktøj.
Primære arbejdsopgaver:
Kundebetjening af forretningens kunder.
Forberede og afholde salgsfremmende aktiviteter.
Kundekontakt via telefon.
Opfyldning og trimning af varer, så butikken fremstår flot og præsentabel.
Deltage ved leverandørmøder ift. nyt sortiment og produktkendskab.

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning,
CV samt uddannelsesbevis/seneste adgangsgivende karakterer her:

82376

Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender
din ansøgning, jo bedre er dine muligheder.

STARK Ærø

Industrivej 5 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

7.00 - 17.00
8.00 - 13.00
Lukket

