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AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

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

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

ærørøgeri.dk

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  11.00-19.00TATA’’  MEDMED

- eller nyd på havnen

- eller nyd på havnen

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

DE L IKATESSE N

Ribbensteg med sovs,  
kartofler, rødkål og asier.

Marstal 
Tlf. 62 53 17 80

Onsdag d. 12/5 fra kl. 11.30-12.30

Kun

50,-

Pr. person

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

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

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

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

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

Rådhuset, Borgerservice, 
Job- og Voksencenter, 
Ældre- og Sundhedskontoret 
og Hjælpemiddelkontoret
Holder lukket for alle ekspeditioner fredag den 14. 
maj 2021.

SEKRETARIATET

Genopslag; Kommunal 
dagplejer søges på Vestærø
Ærø Kommune søger en dagplejer på Vestærø fra 
d. 1. juni 2021.

Som dagplejer arbejder du i dit eget hjem med 3-4 
små børn under 3 år.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 09.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio uge 20.

Marstal Skole 
søger nye lærere 
Marstal Skole søger 3 nye lærere til indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen samt en børnehave-
klasseleder.

Ansøgningsfrist: 
Torsdag d. 20. maj 2021, kl. 09.00.

BØRN OG UNGEAFDELINGEN

Ærø Kommune søger 
2 social- og 
sundhedsassistentelever 
til august 2021
Uddannelsen varer ca. 2 år og 10 måneder. Uddannel-
sen vil være en veksling mellem skoleperioder og 
praktikophold. Skoleperioderne foregår på Social- og 
Sundhedsskolen i Svendborg mens praktikperioderne 
skifter mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet.  
Ansøgningsfrist: Søndag d. 23. maj 2021. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Se mere på kommunens hjemmeside under »Job i 
kommunen«.

Rådhuset holder igen åbent 
med normale åbningstider 
fra 10. maj 2021
Der er fortsat tidsbestilling til:
Pas
Kørekort
Nem-Id
Indrejse

På grund af covid-19, er der et efterslæb på bestil-
ling af pas, kørekort m.v.
Bestil derfor tid i god tid, da der kan forventes læn-
gere ekspeditionstid.

SFO ved start i 0. klasse
Husk at opskriv dit barn til plads i SFO. 
Indmeldelse kan først ske ved skolestart.
Børn skal udmeldes af børnehave ved start i 0. klasse.

Udmeldelse /opskrivning foretages digitalt på 
www.borger.dk

BORGERSERVICE

Tilbud om COVID-19
vaccination ved brug af 
overskudsvacciner på Ærø
Det er nu muligt at tilmelde sig en venteliste, hvor man 
kan tage i mod en eventuel overskudsvaccine, når der 
vaccineres mod COVID-19 på Ærø i Rise Minihal. Der 
vaccineres som udgangspunkt om fredagen. 
Der er få overskudsvacciner, så det vil kun være en 
lille del af de tilmeldte, der bliver ringet op. 
Kriterierne for at kunne tilmelde sig ventelisten til 
overskudsvacciner er følgende: 
 • 60 år eller derover - de ældste prioriteres først.
 •  Har IKKE allerede booket tid til at blive vacci-

neret.
 • Har IKKE fået 1. stik endnu.
 •  Kan være på vaccinationsstedet i Rise Minihal, 

St. Rise Skolevej 1, inden for 30 minutter fra 
man modtager telefonopkaldet. I de fleste til-
fælde vil man blive kaldt ind over middag.  

For at tilmelde sig ventelisten skal man skrive en 
mail til vacciner@aeroekommune.dk og skrive sit 
navn, telefonnummer og fødselsdato. 
Opfylder man ovenstående kriterier, så bliver man 
automatisk skrevet på ventelisten.

Hurtig-test for COVID-19 
i Søby og Marstal 
Det er muligt at få en hurtig-test for COVID-19 hver 
onsdag, fredag og søndag på Ærø.

I Søby testes der kl. 9.00-12.00 på Havnevejen 1 
og i Marstal testes der kl. 13.30-18.30 i Ærøhal-
len, Halvejen 22. 

Der er ikke tidsbestilling, så man møder bare op. 
Husk sundhedskort, mundbind og hold god 
afstand. Hurtig-test er for personer uden sympto-
mer på COVID-19.  Selve testen tager ca. 10 sek. 
Man kan frivilligt opgive sit mobiltelefonnummer. 
Så får man en SMS efter ca. 20-30 minutter med 
svaret. Har man ikke en smartphone, kan man 
bede om at få sendt et link på e-mail. Har man ikke 
en mail, skal man vente 15 minutter efter testen for 
at få personligt svar, det er også muligt at få 
test-svaret printet. 

Et negativt testsvar kan i 72 timer efter, at man har 
fået taget testen bruges som coronapas, og anven-
des, når man f.eks. skal spise indendørs på en 
restaurant eller skal til frisør. 

Vaccination mod 
COVID-19 på Ærø
Bestilling af tid til vacciner på Ærø i Rise Minihal 
skal ske på www.vacciner.dk eller ved at ringe til 
Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 
99 44 07 17 (tast 1) alle dage fra kl. 8-18. 

Der bliver løbende lagt nye vaccinedatoer ud til 
Ærø, så hvis der ikke er nogen ledige vaccinetider, 
så opfordres man til at prøve enten senere på 
dagen eller dagen efter. 
Hvis man ikke ønsker at blive vaccineret på Ærø 
kan man i stedet vælge at bestille tid til vaccine på 
fastlandet. 

Det er ikke længere muligt at bestille tid til vacciner via 
Ældre- og Sundhedskontoret i Ærø Kommune. Det er 
Statens Serum Institut, som sender breve med invita-
tion til vaccine enten i e-boks eller med fysisk post. 

ÆLDRE OG SUNDHEDSOMRÅDET

Gågaden i Marstal
Der er nu gågade i Marstal frem til og med efterårs-
ferien. 

PARK OG VEJ

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

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd   1 12/09/17   07.40

Gudstjenester
5. søndag efter Påske

søndag den 9. maj
Marstal Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Rise Kirke kl. 19.00
 Kvist
Tranderup Kirke kl. 14.00
 Vandrup
Søby Kirke kl. 14.00
 Kvist

General-
forsamlinger
Torsdag d. 6. maj
  Mamrelund, Ærøskøbing 

kl. 19.00:
  Socialdemokratiet på Ærø

Lørdag d. 8. maj
  Pilegårdene 3, Marstal 

(udendørs) kl. 14.00:
 Ærø 
 Skovplantningsselskab

Regnmængden
I Marstal faldt der i april 
måned 22,6 mm i forhold til 
5,6 mm samme tid og sted sid-
ste år.
---
I Søby faldt der i april måned 
22 mm regn i forhold til 20 mm 
samme tid og sted sidste år.

Guldbryllup
Dysser og Kim Nørup, Stok-
keby Landevej 1, Ærøskø-
bing kan lørdag den 8. maj 
fejre deres guldbryllup.
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Smedevejen 12, 5970 Ærøskøbing

•  Rengøring  
til erhverv/privat

• Haveservice
• Solcellevask
• Vinduespolering

• Algerens/facaderens
• Malearbejde
• Tagdækning professionelt
• Rensning af tagrender
• Snerydning

Vi tilbyder:

Gatkuoth Gony, tlf. 93 94 58 91
Ruth, tlf. 20 47 64 37

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
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FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fi skefi let og pommes frites 

uden friture - derfor kalder vi det friturefrit område.
Ovnbagt fi skefi let eller lun fi skefrikadelle med pommes frites

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Røget sildefi let
m/ brød og smør 46,-
m/ 2 sild                       66,-

Sol over Ærø
m/ brød og smør 56,-
m/ 2 sild                       76,-

Røget sildefi let
m/ kartoffelsalat 56,-
m/ 2 sild                        76,-

 Fiskefrikadelle
m/ brød, smør og       
remoulade 39,-

Røget 
makrelfi let
m/ brød og smør  59,-

Røget 
makrelfi let
m/ kartoffelsalat  72,-

Røget forel 
uden ben
m/ brød og smør   66,-

Røget forel 
uden ben
m/ kartoffelsalat  79,-

Varmrøget 
laks
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
escolar
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
hellefi sk
m/ brød og smør  82,-

Vi har ÆRØ ØL
på fad

Vi har GRIMBERGEN
på fad

Vi har ÆRØ ØL
på fad

100% naturlig
FYNSK ÆBLEMOST

Varmrøget 
hellefi sk
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget laks
fra Færøerne
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget escolar
(smørmakrel)
m/ kartoffelsalat  94,-

Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat  49,-
m/ 2 frikadeller                62,-

Koldrøget laks
m/ fl ûtes og 
dressing 49-

Røget ål
m/ brød og 
smør  69,-

Røgede rejer
m/ brød og 
smør  59,-

Røgede muslinger
m/ brød, salatmayo 
og citron  59,-

Marineret sild
m/ brød og 
smør  46,-

Salat 
m/ agurk, gulerod
og dressing  29,-

Pommes frites
m/ remoulade  29,-
Stor bakke                     39,-

Grillet kylling
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Dobbelt ovnbagt fi skefi let
m/ pommes frites
og remoulade  79,-

- uden friture

Dobbelt ovnbagt fi skefi let
m/ brød, smør
og remoulade  59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  49,-

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefi sk
og dressing  79,-

Escolar
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Varmrøget laks
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fi skefrikadelle
og remoulade  44,-

Stegt sild
m/ brød og 
smør  46,-

Laksesalat
m/ fl ûtes og 
smør 49-

- uden friture - uden friture - uden friture

29.-

LUKKET FOR TRAFIK

I forbindelse med 
asfaltering til 

Pilebækken 12, 
Ærøskøbing

 vil der være LUKKET 
for al trafik 

den 6. og 7. maj 2021.
Med venlig hilsen

Johan

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING
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HAVE & PARK
HAVE- & PARKMASKINER
Vi udfører alle former for 
reparationer på have-parkmaskiner.

Kom og få et bud på din gamle 
maskine ved køb af en ny.

Vi reparerer og sælger: 
• Alle former for have-parkmaskiner
• Forhandling af diverse reservedele
• Alt til haven haves
• Salg af nye og brugte maskiner

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 • lørdag og søndag lukket

Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk

1 Have og Park-Ærø Maskiner-3 sp

1 Have og Park-Ærø Maskiner-3 sp.indd   1 14/09/17   10.09

Kunstfærgen får et nyt 
liv på havnen
Hvad ville der ske, hvis figurerne på Ærøs kendte kunstfærge 
blev levende og gik i land? Hvor ville de bevæge sig hen – og 
hvad ville de gøre? Det inviterer kunstkampagnen #VÆRK-
DINVERDEN alle fra Ærø til at finde ud af, når kunstner 
Pelle Brage gæster Ærøskøbing havn med kunstværket Ærø 
Viser Vejen; en midlertidig kollektiv tegneserie-skulptur, der 
former sig hen over maj måned i dialog med havnens brugere 
og besøgende.

Kunstværket er en del af den 
nationale kunstkampagne 
#VÆRKDINVERDEN, der 
sætter fokus på, hvordan 
kunst kan forandre en by 
sammen med lokale bor-
gere. 
 »Visionen er at engagere 
lokale borgere i en uformel 
dialog omkring kunst i lige 
præcis deres by. Hvad kan 
kunsten, når den går i dialog 
med vores omgivelser? Og 
hvordan kan den bruges til 
at udvikle et sted? 
 Dét vil vi gerne undersøge 
sammen med byernes bor-
gere ved at invitere dem ind 
som medskabere af et nyt 
kunstværk, der afspejler 
deres forhold til byen,« siger 
Amalie Frederiksen, kura-
tor og leder i Another Pub-
lic, der realiserer #VÆRK- 
DINVERDEN i samarbejde 
med inviterede kunstnere, 
lokale foreninger, skoler og 
institutioner. 
 Ærøskøbing er én af fire 
byer, der er udvalgt til at 
være med i kampagnen i 
2021 sammen med Frederi-
cia, Kolding og Vejle. 

Oppustelige krabber 
og levende biler 
Pelle Brage er udvalgt som 
kunstner på kampagnen i 
Ærøskøbing, fordi han ska-
ber kollektive, fantasifulde 
værker, der består i – helt 
konkret – at bygge nye vir-
keligheder op sammen med 
andre og i dialog med det 
samfund, han gæster.  
I værket Ærø Viser Vejen 
får krabber, palmer, biler og 
andre figurer fra kunstfær-
gen nyt liv, og sammen fin-
der vi på, hvad de skal og vil 
i byen. Værket bygger videre 
på det legende, fantasifulde 
tegneserieunivers, som Kunst- 
færgens maleri lægger op til, i 
et levende og socialt format, 
hvor kunsten handler om at 
mødes, snakke, undersøge 
og gøre ting sammen og ikke 

om at få et bestemt resultat. 
Vi arbejder videre, hvor 
Kunstfærgens kunstnere 
Randi og Katrine slap. Hi-
storien og kunsten fortsætter 
på øen og går nye veje. Hvad 
skal der ske? 

Sådan kan du være med 
Alle kan være med til at 
tegne, bygge, male, gøre og 
finde på. Pelle Brage vil etab-
lere et midlertidigt værk- 
sted og mødested på pladsen 
mellem Det Gamle Værft og 
Turistkontoret. I løbet af maj 
udvikler værkstedet sig til en 
skulpturel fortælling om Ærø 
set i lyset af verdens aktuelle 
samfundsproblemer.

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

Rundt om Ærø

Af Katrine Sindal Schlotfeldt

Generalforsamlinger 
kan så småt afvikles
Det har ikke været muligt 
at afholde generalforsam-
linger længe pga. corona, 
men som man kan se her i 
Ærø Ugeavis, begynder de 
ærøske foreninger så småt at 
indkalde til dem igen. Vi har 
talt med en række foreninger 
om konsekvensen af nedluk-
ningen, samt deres foreståen-
de generalforsamling. 

Marstal Marineforening
Foreningens formål »er at 
styrke nationens interesse for 
søværnet og søfarten, samt at 
vedligeholde forbindelsen og 
kammeratskabsfølelsen mel-
lem personer, der er eller har 
været tjenstgørende under 
Orlogsflaget, eller har eller 
har haft ansættelse til søs.« 
Formand Ole Stryn Olsen 
fortæller:
 »Det hele har været lukket 
ned hos os. Vi har slet ikke 
haft mødeaktivitet i Marstal 
Marineforening. Nu starter 
vi lidt. Vi åbner for søndags-
møderne d. 9.maj. Den 6. 
maj åbner de jo til 25 per-
soner, og vi plejer ikke være 
25, så vi tillader os at åbne. 
(Red. forsamlingsforbuddet 
hæves). Og når de så lukker 
op til 50 her inden så længe 
igen, så holder vi generalfor-
samling. Vi plejer at være ca. 
40-50 til generalforsamling, 
så vi mente, det var ok. Det 
hele har ligget stille, så er 
der ikke nogen særlige be-
slutninger, der skal tages på 
generalforsamlingen. Vi har 
simpelthen bare haft lukket 
ned og gået i hi som bjør-
nene om vinteren. Det har 
været hele Danmarks Ma-
rineforenings politik. Men 
lige så hurtigt vi overhovedet 
kan, så må vi i gang igen.«

Ærø Skovplantningsselskab
Foreningen eller selskabet 
har til formål at forskønne 
Ærø med træer og busk-
planter – at gøre Ærø grøn 
i bogstavelig forstand. Kas-
serer Per Fomsgaard Larsen 
fortæller:

 »Corona har ikke haft den 
store konsekvens, vi er aldrig 
ret mange til generalforsam-
lingen. Der plejer kun at 
være omkring tre-fire styk-
ker udover bestyrelsen, men 
sidste år holdt vi da ikke 
nogen generalforsamling al- 
ligevel. Der har ikke været 
nogle problemer i, at vi ikke 
afholdt generalforsamling. Vi 
er en stille forening, der ikke 
gør meget væsen af sig. I år 
holder vi generalforsamlin-
gen udenfor hjemme hos mig. 
Foreningen er en udløber af 
salget af Drejskoven. Drej-
skoven var drevet af et sel-
skab, og da den i sin tid blev 
solgt til statsskoven, så lave-
de man fra salget en pulje, 
som vi administrerer. Hvert 
år kan man søge træer og 
buske til f.eks. at forskønne 
et markhjørne. Vi giver ty-
pisk 50 planter til ansøgerne, 
og det jo ikke meget, men 
hvis man søger 50 om året, 
så bliver det jo alligevel til 
noget. Vi har 25-30 ansøgere 
om året. Alle får 50 planter.«

Kunsthøjskolen på Ærø
Bestyrelsen for »Kunsthøj-
skolen på Ærø«, der ligger 
ved Vestre Møllegaard har 
netop afholdt generalfor-
samling. Formand for besty-
relsen Kirsten W. Johansen 
fortæller pr. mail.
»På Kunsthøjskolen holdt vi 
generalforsamling i tirsdags 
med mulighed for at deltage 
virtuelt. I 2020 gjorde vi det 
samme. I 2020 vi måtte dog 
udskyde generalforsamlingen 
fra april til juni pga. corona. 
Det har ikke haft konsekven-
ser for vores virke, at vi har 
afholdt generalforsamling og 
bestyrelsesmøder, som vi har.«

Mange flere generalforsam-
linger er undervejs. Følg med 
her i Ærø Ugeavis, hvis du vil 
vide præcis, hvornår de finder 
sted. Måske der er en forening 
eller et formål, du ønsker at 
vide mere om, støtte eller ar-
bejde for?
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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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SANDWICH

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Røget sildefi let
m/ brød og smør 46,-
m/ 2 sild                       66,-

Sol over Ærø
m/ brød og smør 56,-
m/ 2 sild                       76,-

Røget sildefi let
m/ kartoffelsalat 56,-
m/ 2 sild                        76,-

 Fiskefrikadelle
m/ brød, smør og       
remoulade 39,-

Røget 
makrelfi let
m/ brød og smør  59,-

Røget 
makrelfi let
m/ kartoffelsalat  72,-

Røget forel 
uden ben
m/ brød og smør   66,-

Røget forel 
uden ben
m/ kartoffelsalat  79,-

Varmrøget 
laks
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
escolar
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
hellefi sk
m/ brød og smør  82,-

Vi har ÆRØ ØL
på fad

Vi har GRIMBERGEN
på fad

Vi har ÆRØ ØL
på fad

100% naturlig
FYNSK ÆBLEMOST

Varmrøget 
hellefi sk
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget laks
fra Færøerne
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget escolar
(smørmakrel)
m/ kartoffelsalat  94,-

Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat  49,-
m/ 2 frikadeller                62,-

Koldrøget laks
m/ fl ûtes og 
dressing 49-

Røget ål
m/ brød og 
smør  69,-

Røgede rejer
m/ brød og 
smør  59,-

Røgede muslinger
m/ brød, salatmayo 
og citron  59,-

Marineret sild
m/ brød og 
smør  46,-

Salat 
m/ agurk, gulerod
og dressing  29,-

Pommes frites
m/ remoulade  29,-
Stor bakke                     39,-

Grillet kylling
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Ovnbagt fi skefi let
m/ pommes frites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt fi skefi let
m/ brød, smør
og remoulade  59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  49,-

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefi sk
og dressing  79,-

Escolar
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Varmrøget laks
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fi skefrikadelle
og remoulade  44,-

Stegt sild
m/ brød og 
smør  46,-

Laksesalat
m/ fl ûtes og 
smør 49-

- uden friture - uden friture - uden friture

Røget sildefi let
m/ brød og smør 46,-
m/ 2 sild                       66,-

Sol over Ærø
m/ brød og smør 56,-
m/ 2 sild                       76,-

Røget sildefi let
m/ kartoffelsalat 56,-
m/ 2 sild                        76,-

 Fiskefrikadelle
m/ brød, smør og       
remoulade 39,-

Røget 
makrelfi let
m/ brød og smør  59,-

Røget 
makrelfi let
m/ kartoffelsalat  72,-

Røget forel 
uden ben
m/ brød og smør   66,-

Røget forel 
uden ben
m/ kartoffelsalat  79,-

Varmrøget 
laks
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
escolar
m/ brød og smør  82,-

Varmrøget 
hellefi sk
m/ brød og smør  82,-

Vi har ÆRØ ØL
på fad

Vi har GRIMBERGEN
på fad

Vi har ÆRØ ØL
på fad

100% naturlig
FYNSK ÆBLEMOST

Varmrøget 
hellefi sk
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget laks
fra Færøerne
m/ kartoffelsalat  94,-

Varmrøget escolar
(smørmakrel)
m/ kartoffelsalat  94,-

Fiskefrikadelle
m/ kartoffelsalat  49,-
m/ 2 frikadeller                62,-

Koldrøget laks
m/ fl ûtes og 
dressing 49-

Røget ål
m/ brød og 
smør  69,-

Røgede rejer
m/ brød og 
smør  59,-

Røgede muslinger
m/ brød, salatmayo 
og citron  59,-

Marineret sild
m/ brød og 
smør  46,-

Salat 
m/ agurk, gulerod
og dressing  29,-

Pommes frites
m/ remoulade  29,-
Stor bakke                     39,-

Grillet kylling
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Ovnbagt fi skefi let
m/ pommes frites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt fi skefi let
m/ brød, smør
og remoulade  59,-

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  49,-

Sandwich m/
varmrøget laks 
og dressing  79,-

Sandwich m/ 
varmrøget hellefi sk
og dressing  79,-

Escolar
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Varmrøget laks
m/ salat, brød
og dressing  89,-

Sandwich 
m/ varmrøget 
escolar og dressing  79,-

Sandwich
m/ koldrøget laks
og dressing  69,-

Sandwich 
m/ grillet kylling
og karrydressing  69,-

Sandwich
m/ fi skefrikadelle
og remoulade  44,-

Stegt sild
m/ brød og 
smør  46,-

Laksesalat
m/ fl ûtes og 
smør 49-

- uden friture - uden friture - uden friture

TATA’’  MEDMED
- eller nyd på havnen
- eller nyd på havnen

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.

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

Henning 23 20 14 73

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

Rundt om Ærø

Af Katrine Sindal Schlotfeldt

Sommergræsning 
på St. Egholm
En lille notits i forrige udgave 
af Ærø Ugeavis havde nogen-
lunde følgende ordlyd: »Som-
mergræsning på St. Egholm 
– tilmelding af får og geder 
snarest. Bestyrelsen.« 
 Det lyder jo meget enkelt. 
Men nysgerrige udenforstå-
ende spørger måske sig selv: 
Hvad indebærer græsning på 
St. Egholm egentlig? Hvad 
er det for en holm? Og hvor-
for er der en bestyrelse? Det 
gjorde vi på redaktionen i 
hvert fald. Og vi har søgt svar. 
De kommer her. 

Mange ejere 
i en lukket forening
St. Egholm er en lille holm 
beliggende mellem Ærø og 
Birkholm. Øen er privatejet, 
og en bestyrelse bestående af 
fem personer »driver« øen. 
 »Vi er en lukket forening 
bestående af et »utal« af 
lodsejere,« fortæller for-
mand for bestyrelsen Ernst 
Andersen grinende. »Øens 
oprindelige matrikler er gået 
i arv gennem tiden og i den 
forbindelse kan det f.eks. 
være, at tre børn har arvet 
efter en forælder, så efterhån-
den er vi omkring 100-115 
mennesker, der ejer øen. For-
eningen sørger for afgræs-
ning og bidrager positivt til 
fugleliv og biodiversitet. Vi 
er så en bestyrelse, der driver 
det hele for foreningen – altså 
lodsejerne.«

Afgræsning på St. Egholm
Ernst har været formand for 
bestyrelsen for St. Egholm i 
35 år og kan fortælle en del 
om holmen.
 Den er ikke længere be-
bygget. Oprindeligt lå der 
gårde, men i dag står kun 
et gammelt vogterhus, byg-
get sidst i 1920erne tilbage. 
Dengang var der vogtere 
ansat hen over sommeren. 
Udover at sørge for dyre-
ne ved afgræsning, dyrkede 
man dengang hø på resten 
af øen. Dette hø blevet så 
sejlet til Ærø i joller. I dag 
er det ren afgræsning, som 
er opgaven på holmen. Der 
bliver ikke høstet noget. Der 
er ikke overraskende heller 
ikke længere en vogter, der 
bor på øen sommeren over. 
Øen »passes« af bestyrel-
sen for St. Egholm. Alle 
tilmeldte får og geder til 
sommerens græsning kom-
mer til øen i maj og hjem i 
sidste halvdel af oktober. 
De sejles til St. Egholm med 
kreaturfærgen Yrsa. Besty-
relsen passer dem så, mens 
de græsser. 
 »Vi kører en turnus, og der 
er tilsyn fra en i bestyrelsen 
to-tre gange hver uge,« for-
tæller Ernst. Bestyrelsen 
består, udover af forman-
den, af Carsten Rasmussen, 
Morten Larsen, Peter Pelle 
og Ole Nygaard Hansen.

En biotop
Ifølge Ernst Andersen er St. 
Egholm dét, man kalder en 
biotop. I den danske ordbog 
står en biotop defineret som: 
»Et levested for visse organis-
mer, defineret ved miljøfakto-
rer som temperatur, fugtighed, 
jordens beskaffenhed og ad-
gangen til næring f.eks. en be-
stemt bøgeskov, træstub eller 
dam« – i St. Egholms tilfælde 
er det så en holm, der er det 
afgrænsede levested.
 »Vi har ingen arrangemen-
ter på øen. Det er jo en biotop, 
og den får meget opmærk-
somhed fra Naturstyrelsen 
og Dansk Ornitologisk For-
ening. Det er en del af et Ram-
sar-område. (red. beskyttede 
vådområder med særlig be-
tydning for fugle). Der kom-
mer fugletilhængere til øen og 
der er også fugletællinger, men 
i foråret er der helt lukket ned 
pga. forårsfredning. Så er der 
ingen landgang,« fortæller 
Ernst.  Ernst slutter med at 
fortælle, at der er skrevet en 
bog om St. Egholm. Den vil vi 
få fingrende i, og en dag vil vi 
bringe en længere fortælling 
om holmen.  

Endelig kom årets første filmperle

Efter brylluppet
(Susanne Bier 2006)
Vises i Bio Andelen, Søndergade 28A i Ærøskøbing i sam-
arbejde med Cinemateket. Filmkritiker Ann Lind Ander-
sen fortæller om den danske stjerneinstruktør Susanne Bier 
og kunsten at skrue en Oscar-kandidat sammen.Filmen vi-
ses mandag den 10. maj kl. 19.30. Husk at reservere plads. 
Der er p.t. plads til 25 biografgæster. Husk Coronapas/
negativ test og sundhedskort.

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 20.00 
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!  

Dansk films store kvindeli-
ge auteur Susanne Bier leve-
rer med »Efter brylluppet« et 
fuldfedt melodrama, der ud-
forsker temaer som skyld og 
ansvar med Mads Mikkelsen 
og Sidse Babett Knudsen i de 
bærende roller.

Jacob (Mads Mikkelsen) 
har i 20 år drevet et børne-
hjem i Indien og er tæt knyttet 
til stedet. Derfor generer det 
ham meget, da et møde med 
en rig sponsor tvinger ham til 
at tage tilbage til Danmark. 

Sponsoren Jørgen (Rolf Las-
sgård) vil tilsyneladende me-
get gerne have Jacob til at 
blive og inviterer ham endda 
med til sin datters bryllup. Ved 
festen går det op for Jacob, at 
Jørgens kone er hans egen 
eks-kæreste Helene (Sidse 
Babett Knudsen). Scenen 
er sat for et familiedrama på 
den helt store følelsesmæssi-
ge skala, men de mesterlige 
skuespilpræstationer og de 
uforfærdede nærbilleder ska-
ber en inderlighed og en tro-
værdighed, der får filmen til at 
ramme rent i hjertekulen.

Susanne Bier modtog sin 
første Oscar-nominering for 
»Efter brylluppet«, der var en 
af de mest sete danske fim  i 
00’erne.

Instruktør: Susanne Bier. 
Danmark 2006. DCP farve. 
124 min. Dansk, svensk og 
engelsk tale. Danske under-
tekster. Tilladt over 7 år. Med 
Mads Mikkelsen, Sidse Ba-
bett Knudsen, Rolf Lassgård, 
Stine Fischer Christensen.



6  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 5. MAJ 2021

ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

Har du brug for en ny hjemmeside? 
Har du brug for et nyt layout på din 
 nuværende hjemmeside eller skal vi  
lave en helt ny? Det behøver hverken at 
være dyrt eller uoverskueligt at få en god 
hjemme side.

Vi har skræddersyet en løsning, der er 
nem at gå til, og hvor du inden for allerede 
faste rammer kan få et professionelt 
og tidløst webdesign som du selv har 
mulighed for at redigere i.

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



ONSDAG DEN 5. MAJ  2021 ÆRØ UGEAVIS  7

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

ærø blomster & havecenter
 OMMELSVEJEN 23 A · MARSTAL

    TLF. 62 53 11 99
     www.aeroeblomster.dk

Åbningstider:
 Mand.-fredag kl. 9.00-17.00
 Lørdag kl. 9.00-13.00

Ærø Blomster - fast - 2 sp

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

Åbningstider:
Mand.-fred. . . . .   kl. 09-17
Lørdag  . . . . . . . .  kl. 09-14
Søndag . . . . . . . .  LUKKET

TANK BENZIN
DØGNET RUNDT

92-95 blyfri
EFTER LUKKETID

PÅ AUTOMAT MED
Dankort -

50 kr. og 100 kr. sedler

NØRREMARK
CYKELFORRETNING

PETER
THYGESEN
Møllevejen 77
Marstal

      Tlf. 62 53 14 77

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

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

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

 

 

Nyt ansigt 
i Rise Sparekasse

Vi er stolte af at byde en 
kompetent kollega velkom-
men til Rise Sparekasse. Tag 
rigtig godt imod Lars Ri-
ber-Bruun, 51 år, der tiltræ-
der som vores nye privat- og 
erhvervsrådgiver på vores 
kontor i Rise. 
 Han kommer med en 
solid erfaring fra branchen, 
da han tidligere har arbejdet 
med privat- og erhvervskun-
der igennem mange år og 
kommer senest fra en lig-
nende stilling i SparNord, 
Støvring afdelingen. Han har 

desuden mange års leder- 
erfaring fra bankverdenen på 
top- og mellemlederniveauet. 
 »Jeg er glad og stolt over 
at arbejde i et pengeinstitut, 
som har et aktiv tilvalg til at 
bidrage og bakke op om-
kring lokalsamfundet.« siger 
Lars Riber-Bruun.
 Når Lars ikke arbejder 
med privat- og erhvervskun-
der i Rise Sparekasse, nyder 
han fordybelsen i naturen 
med gå/vandreture, en god 
bog, en drøm om at sejle hav-
kajak samt aktivt medlem af 
Lions. Lars har været gift 
med Sanne i over 25 år og har 
sammen 2 voksne drenge.
 Endnu engang velkom-
men til holdet! Vi er glade 
for, at Sanne og Lars er flyt-
tet til Ærø.
 Kig forbi Rise Sparekasse 
og hils på Lars eller fang 
ham på tlf. 63 24 21 01 og 
mail: lrb@sparekassen.dk.

»Retfærdighedens ryttere«
i Andelen

Fra torsdag d. 6. maj viser 
Andelen igen komedien Ret-
færdighedens ryttere. Vi var 
begyndt at vise denne film i 
december, da biografen luk-
kede ned pga corona, så vi 
har valgt at fejre genåbnin-
gen med at fortsætte visnin-
gen af denne morsomme og 
velbesøgte film. I filmen må 
den udstationerede soldat 
Markus tage hjem, da hans 

kone på tragisk vis omkom-
mer i en togulykke. På over-
fladen ligner det et uheld, 
men den excentriske mate-
matiker Otto, der også var 
ombord på toget, og hans to 
kolleger Lennart og Em-
menthaler er overbeviste om, 
at det ikke var et uheld. Fil-
mens instruktør gav os tidli-
gere film som »Blinkende 
lygter« og »De grønne slag-
tere«. Desuden genkendes 
flere af skuespillerne fra de 
tidligere film.
Filmen er produceret i 2020 
og instrueret af Anders Tho-
mas Jensen. Blandt de med-
virkende er Mads Mikkelsen, 
Nikolaj Lie Kaas, Gustav 
Lindh, Roland Møller og Ni-
colas Bro.
 Filmen er tilladt for børn 
over 15 år.
 Husk at der kun er plads til 
25 personer i biografen på 
grund af corona restriktio-
ner. Derfor vigtigt at bestille 
billetter. Husk også mund-
bind og coronapas.

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

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



8  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 5. MAJ 2021



ONSDAG DEN 5. MAJ  2021 ÆRØ UGEAVIS  9

ærørøgeri.dk

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Nyrøget

SILDEFILET
alle ugens dage kl. 11.00

TATA’’MEDMED
- eller nyd på havnen
- eller nyd på havnen

ISENKRAM & ANTIK

VI KØBER TEAK -  
PALISANDER -

OG DESIGN MØBLER
Vi afhenter hurtigt og 
betaler dig kontant. 
Send gerne billeder hvis 
det er muligt og få en 
vurdering eller ring gerne 

Tlf. 20 78 54 57
mail: 

info@isenkram-antik.dk  
www.isenkram-antik.dk

v/Brian Rasmussen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Erhvervslokaler 
udlejes

150 m2, pæne lokaler, 
centralt beliggende i 
Marstal, gode tilkør-
selsforhold velegnet til 
kontor, mindre produk-
tionsvirksomhed, lager 
eller andet. 
Egen indgang, WC, mu-
lighed for køkken, samt 
1 p-plads.
Henvendelse:  

Tlf. 41 15 85 85 

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have
når du ikke kan

Ring til Freya på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Generalforsamling
TORSDAG d. 20. maj

kl. 19.00
i Rise Sognehus

St. Rise Landevej 13.

Amerikansk lotteri.
Kaffe og hjemmebag.

Grundet Covid-19 
tilmelding senest 

den 17. maj til
aeroe@haveselskabet.dk

eller tlf. 23 36 25 30

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•  Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•  Rensning af 

tagrender
•  Små  

reparationer
•  Malerarbejde

Østergade 13, Ærøskøbing
42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Nørregade 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

i2i media - fast.indd   1 28/08/17   09.36

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

ÆRØPLUS
Borgerindragelse 

og åbenhed

...støt vore aktiviteter

TURNERINGSKAMPE
PÅ MARSTAL STADION

MM
AA

RR
SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015

Yderligere info - www.marstalif.dk

LØRDAG d. 8. maj:
11.40: Herre Serie 4 - Marstal/Rise - Tved BK
13.30: Herre Serie 3 - Marstal/Rise - Nr. Søby BK

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

AutomobilerHjertelig tak
for al opmærksomhed ved 
min 80 års fødselsdag.

Christen Albert

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Mors Dag med fuld 
skrue på forkælelse

Mor fortjener altid at vide, hun er verdens bedste - men 
især på Mors Dag. Foto: Ingimage.com

Mors Dag er dagen, hvor 
vi anerkender, at vi faktisk 
godt ved, at vi næsten ikke 
fortjener hende. 
 At vi er med på, at tøjet 
ikke vandrer magisk fra 
teenagerens gulv og hen 
på plads i skabet. At vi er 
helt med på, at det er hen-
de, der husker os på alt fra 
mærkedage og madpakker 
til tandlægebesøg og ter-
minsprøver. 
 Mors Dag er dagen, hvor 
vi kryber til korset og giver 
igen. Hvor vi tager en dag 
som mor for mor – hvor 
det er os, der varter hende 
op og sørger for at få vist 
og sagt, at vi værdsætter alt 
det, hun løser for os i hver-
dagen. 
 Man skal stå tidligt op 
for at få skovlen under 
mor sådan en dag – bogsta-
veligt talt. Op og til bage-
ren eller ovnen og få gang 
i noget morgenmad på sen-
gen. Blomster og en gave 
er heller ikke af vejen. Og 
hvis I så også husker at 
rydde op i køkkenet efter 
morgenmaden, så ligner 
det efterhånden lidt. 
 Herefter kan man bru-
ge dagen på at gøre noget 
sammen med mor – en 
travetur, et spil eller en 
udflugt – der er meget, en 
mor vil blive glad for. 
 Ikke mindst er hun glad 
for at slippe for alt det, hun 
knokler med til hverdag. 
Så grib støvsugeren, stry-
gejernet eller støvkluden 
og tag fat og tag fra, så hun 
slipper.
 Mors Dag kom i øvrigt 
til Danmark i 1929 men 
blev opfundet i USA cirka 
20 år tidligere.
 Den første Mors Dag 
blev markeret i St. An-
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drews Methodists Episco-
pal Church Grafton, West 
Virginia i 1908. Det var 
en højtidelighed til ære 
for moderens gerning for 
sin familie, og afspejlede 
samtidigt stifteren Miss 
Anna Jarvis´ ønske om at 
mindes sin egen mor, Ann 
Maria Reeves Jarvis, som 
var død nogle år før, den 9. 
maj 1905.

Kvælstof til 
køkkenhaven
Der er for alvor ved at 
komme gang i køkkenha-
verne, og i løbet af maj vil 
et tilskud af ren kvælstof-
gødning være med til at sti-
mulere plantevæksten hos 
de mange små planter, som 
skyder op. Husk altid at 
vande efter gødskning og 
hav i det hele taget et godt 
øje til, om køkkenhaven 
trænger til vand.

Husker du 
CD-ROM
For ikke ret mange år si-
den brugte vi konstant ud-
trykket CD-ROM, der er 
og var de metalskiver, der 
indeholder data til aflæs-
ning i en computer. CD-
ROM er forkortelsen for 
Compact Disc Read Only 
Memory, og en CD-ROM 
kan typisk rumme op til 
cirka 700 Megabyte pro-
grammer, billeder, tekst 
eller andre data.
 Tankevækkende at vi 
anno 2021 kan lagre op til 
flere hundrede gange så 
meget  data på et lille USB 
stik, der intet fylder. 

Minus 18 grader
Der kan være både penge 
og energi at spare ved at 
hæve temperaturen i fry-
seren. 
 Energistyrelsen beteg-
ner minus 18 grader som 
en fornuftig temperatur 
i fryseren, men mange 
holder alligevel en lavere 
temperatur. For hver grad, 
man sænker temperaturen 
i fryseren under -18 °C, sti-
ger elforbruget med ca. 2-3 
%. For hver grad, tempera-
turen er under 5 °C i køle-
skabet, stiger elforbruget 
med ca. 5 %.
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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...
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Ærø kirkeliv
Præstens ord: Glæde er 
ikke blot en følelse
Det er forår, der er lethed i luften. En 
lethed, som passer godt til, at det snart er 
Kristi Himmelfartsdag, hvor det fortælles, 
at Jesus lettede! Ja, han løfter hænderne til 
velsignelse og svæver så op til himlen.
Der er en lethed over begivenheden, der 
smager af solskin og lammeskyer. 
Det kan dog være en anfægtelse for et 
logisk tænkende menneske at høre til 
en religion, der rummer så vidtløftig en 
historie. For nogle er Himmelfarten en 
af de fortællinger, der truer med at gøre 
kristendommen til en karikatur.
Men når vi taler om Himlen i 
kristendommen, så er det ikke 
nødvendigvis identisk med den fysiske 
himmel, vi ser ovenover os, men Himlen 
er der, hvor det er himmelsk at være.  
Det er den kærlighedsfyldte virkelighed, 
Jesus drog mennesker ind i, mens han gik 
omkring på jorden. Himlen er der, hvor 
Kristus hører hjemme, og hvor han har 
lovet os, at vi også gør det. Det er også der, 
vi kan håbe på, at vores døde er.
På Kr. Himmelfartsdag er hovedbudskabet 
således, at Kristus, der tidligere var 
begrænset af tid og sted, nu kan være 
nærværende overalt. Og det er da et 
opløftende og glædeligt budskab. 
Et glædeligt budskab!  Jeg synes, der er en 

tendens til, at vi tænker alt for små tanker 
om glæden. Sommetider forveksler vi 
glæde med overfladisk godt humør, – men 
glæde er meget mere end fest og ballade.
Og meget mere end blot en følelse. Det er 
en grundstemning givet med tilværelsen 
selv: På en måde er der allerede glæde i 
universet selv i form af solens lys, farverne, 
lydene, sproget osv.
Forestil dig verden minus farver, lyd, tale, 
lys, eller at naturen var grim – sådan en 
verden ville få øjne, ører og sind til at krølle 
sammen som en vissen blomst. Verden er 
ikke et neutralt og intetsigende råstof.
Verden er skabt af Gud, villet af Gud og 
han så, at det var godt. Verden er god, 
ikke sådan at der ikke findes ondskab og 
elendighed i verden – det må vi desværre 
alle sammen igen og igen erfare – men 
glæden er et grundvilkår i verden og 
samtidig en indstilling til tilværelsen.
Glæde bunder i den grundlæggende 
holdning, at livet er en gave, som vi får 
givet uden at have gjort os fortjent til 
det – og som kommer til udtryk, når vi 
deler livet med hinanden, i fællesskab, i 
selvforglemmelse og i hengivelse til det, 
der er større end os selv - til den Gud, 
der for til himmels, gjorde sig til ét med 
kærligheden og er til stede i vores liv. I dit 
liv, og i mit liv.

Af ø-præst Henny Kvist

Gudstjenester
Søndag den 9. maj
Marstal kl. 10 - Vandrup
Tranderup kl. 14 - Vandrup
Søby kl. 14 - Kvist
Rise kl. 19 - Kvist

Kristi Himmelfart torsdag den 13. maj
Marstal kl. 10 - Vandrup
Ærøskøbing kl. 10 - Dupont
Ommel kl. 19 - Dupont

ærøkirkeliv.dk
Kirkerne på Ærø har fået nyt 

MobilePay   82 70 32

Agnes Haugaard: 2142 8295
Pia Vandrup: 3044 8083
Henny Kvist: 2810 0863
Rikke Dupont: 3044 8085

Maj-Visen

Der er sølvklang i majbækkens vove,
gyldent skær gennem aftenen lang,
hver en grøft bliver blomstrende skove
langs den kornrige, bølgende vang:
disse bølger, o de stiger
med min sjæl over solskyens rand -
rundt i verden er dejlige riger,
ingen vår som en maj i vort land!

Tekst: Holger Drachmann, 1897
Foto: Anne Røndal

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Tors., fre., lør., søn. og tirsdag 

kl 19.30
samt søndag kl. 15.00: 

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

hvad der sker på Andelen.
HUSK!!!

MUNDBIND 
OG CORONA PAS

OPERA I ANDELEN
Lørdag den 8. maj kl. 15.00

116 min.
TILLADT OVER 15 ÅR

Kr. 150,-
incl. en gratis genstand.

GL. FILM 
I ANDELEN

Mandag den 10. maj kl. 19.30:

Filmkritiker 
Ann Lind Andersen fortæller 

om Susanne Bier

NÆSTE UGE:
Den 13., 14., 15., 16. 

18. og 19. maj kl 19.30
samt den 16. maj kl. 15.00: 

102 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

Biografklub Danmark

S N O W G L O B E  P R Æ S E N T E R E R

JESPER CHRISTENSEN KAREN-LISE MYNSTER MIA LYHNE SARAH GRÜNEWALD
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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

Snedkermester Erik K. Boye
søger 

SNEDKER ELLER TØMRER
Vi søger en erfaren snedker/tømrer, der har mod på 
en afvekslende arbejdsdag hvor opgaverne er alt lige 
fra mindre snedkeropgaver til større renoveringer.

Vi søger en snedker/tømrer:
•  Der har hænder og hoved skruet godt på.
•  Som er kvalitetsbevidst og ved hvad god 

service er.
•  Som kan arbejde selvstændigt og  

sammen med kollegaer.
• Som har B-kørekort.

Har du lyst til at vide mere, 
kan du kontakte Erik 

Tlf. 30 24 29 99, eboye@mail.dk
Industrivej 1, 5960 Marstal

Der indkaldes herved til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

ONSDAG d. 26. maj 2021
kl. 19.00 i kantinen i Ærøhallen
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Husk! Gyldigt Coronapas skal fremvises. 
Indgang fra terrassen.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (kim@mh89.dk).
Der vil blive serveret øl og vand.

Med venlig hilsen
Marstal Håndbold - BESTYRELSEN

 
MASKINLÆRER SØGES

MARSTAL
NAVIGATIONSSKOLE
ELLENET 10 · 5960 MARSTAL
TLF. 62 53 10 75
www.marnav.dk

PR. 1. AUGUST 2021
Se stillingsopslag på www.marnav.dk
Ansøgningsfrist den 15. maj 2021. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Dagsorden m.m. kan ses på:
bregningevandværk.dk.
Mød op og vær medbestemmende.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

ANDELSSELSKABET

Bregninge Vandværk
GENERALFORSAMLING
afholdes 
på Bregninge Sognegård                             
torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00

Danske Handicap-
organisationer - ÆRØ

indkalder til

ÅRSMØDE
mandag d. 31. maj kl. 16.30
på Rådhuset i Ærøskøbing

Dagsorden ifølge lovene.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN
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STARK Ærø
Industrivej 5 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søn- og helligdage Lukket

VI HOLDER ÅBENT  
KR. HIMMELFARTSDAG 

FRA KL. 8.00-13.00


