
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 29. april 2020 - Nr. 18 - 56. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

8 Morten-Gottshau og West_Layout 1 - 27-07-2018 9:26

SERVICE OG REPARATION 
AF SMYKKER, 

ARMBÅNDSURE, 
STANDER- OG STUEURE. 

BATTERISKIFT, 
NYE REMME OG LÆNKER. 
KØB OG VURDERINGER AF 

GAMMELT GULD 
OG SØLV, 

GRAVERINGER...

Thiele Marstal  ·  Kongensgade 31A, 5960 Marstal  ·  Åben  9.30-17

Hver onsdag , - reparationerne sker mens du venter

Kære kunder
Guldsmed Duus er tilbage 

ved optikeren 
i Møllers Hus, Marstal

onsdag d. 6. maj 2020
kl. 09.30 -17.00

Vi glæder os til at se jer. 

FORÅRSTILBUD

Tilbuddet gælder ved køb af komplet brille. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, 
herunder Fast Lavpris og Junior. Montering i eget stel + kr. 300,-

Uanset styrke

2 STANDARD FLERSTYRKE-SOLGLAS

Op til +/-4,0/2. Herover et tillæg på kr. 400

2 STANDARD 
ENKELTSTYRKE-SOLGLAS

1.495,-

495,-

SOLGLAS MED STYRKE 
SPAR OP TIL 50%

50% PÅ ALLE STEL
OGSÅ FORÅRETS NYHEDER

20% PÅ ALLE SOLBRILLER

Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  
omdeling af reklamer og aviser én til to gange  
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem 
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til,  
at din teenager 
tjener sine  
egne penge?
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Når deres  
fødder  
vokser 

- vokser  
forbruget  

også 
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Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

l SELV EN LILLE ANNONCE HAR SIN VIRKNING I ÆRØ UGEAVIS l

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis
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DELIKATESSEN

Se flere gode tilbud her i avisen

Marstal 
Tlf. 62 53 17 80

Onsdag d. 6/5 fra kl. 11.30-12.30

½ Kylling Med sovs, kartofler 
og  hjemmelavet agurkesalat

Kun

50,-

Pr. person
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Rengøringsassistent til 
Børnehaven Kernehuset
Børnehaven Kernehuset i Ærøskøbing, søger pr. 1. 
juni 2020 – gerne tidligere, en rengøringsassistent 
15 timer/uge.  

Der kan være mulighed for ekstra rengøringstimer i 
perioden hvor der er særlige retningslinjer i fht. 
Covid19.

Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 4. maj 2020 kl. 12.00.

BØRN OG UNGE

Sygeplejersker 
til Ærø Kommune
Sygeplejen i Ærø Kommune mangler aktuelt føl-
gende sygeplejersker til faste stillinger:

 •  2 sygeplejersker til udekørende funktion i bor-
gernes hjem kombineret dag- og aftenvagt 
(aktuelt har vi en rulleplan med ca. 6 aftenvag-
ter på en 9 ugers plan og der arbejdes hver 3 
weekend- rulleplanen kan ændres afhængig af 
dine ønsker) 

 •  1 sygeplejerske til plejecenter rute i dagvagt 
på alle hverdage.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 18. maj 2020 kl. 12.00.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. juli 2020 eller sna-
rest derefter.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Se de fulde stillingsopslag på kommunens hjem-
meside under »Job i kommunen«

Borgerforslag 
– stil forslag til dine politikere
Er du borger i Ærø Kommune og fyldt 15 år, kan du 
stille forslag til behandling på et møde i Ærø Kom-
munalbestyrelse. Du kan også støtte et forslag, der 
er fremsat af andre. For at et forslag kan behandles 
skal 278 borgere have støttet det.

Du opretter eller støtter et forslag ved hjælp af 
NemID. 

Det er ikke alt du kan stille forslag om, dette og 
meget mere kan du læse om på kommunens hjem-
meside under Politik »Borgerforslag«.

SEKRETARIATET 

Frist for indsendelse 
af idéer og forslag til 
Kommuneplanens afsnit om 
landskab, natur og jordbrug 
forlænges til den 14. maj 2020
Kommunalbestyrelsen vil revidere Kommunepla-
nens afsnit om planlægning i det åbne land. Kom-
muneplanen sætter rammer og retningslinjer for 
udviklingen inden for Landskab, Natur og Jord-
brug. På kommunens hjemmeside kan du finde 
debatoplægget: Aktivitet i Landskabet. 

Du kan også se andres forslag og ideer. Har du 
selv forslag så skal de være Ærø Kommune i hæn-
de senest torsdag den 14. maj 2020.

TEKNISK AFDELING

NemID nøgleapp
En række servicefunktioner i Danmark er påvirket 
af udbruddet af coronavirus / Covid-19, heriblandt 
betjeningen på Borgerservice.

Det kan få betydning for dig, som har brug for at få 
udstedt et nyt NemID nøglekort, fordi nøglerne på 
det fysiske nøglekort er ved at være opbrugt.
Installér Nøgleapp på din telefon eller ipad

Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler. 
Nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøgle-
kortet og den kan bruges alle de steder du normalt 
logger ind med dit nøglekort, eksempelvis netban-
ken, sundhed.dk eller borger.dk.

For at aktivere NemID nøgleapp på din telefon eller 
ipad, skal du have flere nøgler / koder tilbage på dit 
nøglekort.

Læs mere om nøgleappen og download på Digita-
liseringsstyrelsens hjemmeside.

BORGERSERVICE

Aktuel information om 
COVID-19 / Coronavirus
Kontakt til Ærø Kommune:
Der er lukket for ikke-akutte personlige henvendel-
ser foreløbigt til og med den 10. maj 2020.  

Ældre- og Sundhedskontoret har åbent som nor-
malt på telefonerne, og kan kontaktes på telefon 
nr. 63 52 55 00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
fra kl. 09.00-12.00, torsdage tillige fra kl. 14.00-
16.00. 

Sygeplejen har ligeledes åbent som normalt, og 
sygeplejens hovednummer er 63 52 55 75 og træf-
fes på alle hverdage mellem kl. 08.00 og 12.00.

Ærø Rådhus samt Job- og Voksencenteret kan 
kontaktes på 63 52 50 00 mandag til fredag fra kl. 
09.30 - 13.00. 

Vær opmærksom på, at en stor del af vores perso-
nale er hjemsendt, det kan give ventetid på telefo-
nerne.

Har du et akut behov vedrørende pas, kørekort 
eller NemID kan du ringe til Borgerservice og aftale 
et personligt fremmøde. Det samme gælder, hvis 
du har akutte spørgsmål til Udbetaling Danmarks 
ydelser, og ikke selv kan ringe til UDK. 

Vi opfordrer til at alle ikke akutte henvendelser 
afventer normal åbning og bemanding. 

Vi beder om forståelse for den ekstraordinære situ-
ation vi befinder os i, og vi takker for tålmodighe-
den.

Du kan finde aktuel information på vores hjem-
meside www.aeroekommune.dk, på Ærøfær-
gerne hjemmeside www.aeroe-ferry.dk og på 
myndighedernes fælles side 
www.coronasmitte.dk 

ÆRØ KOMMUNE

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

Rundt om Ærø

Af Katrine Sindal Schlotfeldt

Kend din Ø:

Vejnavne på Ærø 
opkaldt efter ærøboer
I uge 13 lancerede vi artikel-
rækken Kend din Ø, og artik-
len i den pågældende uge 
handlede om vejnavne op-
kaldt efter ærøboer. Avisen 
var allerede bekendt med, at 
der fandtes flere end de fire 
vejnavne, vi beskrev, men vi 
har fået hints om et par styk-
ker mere. I denne udgave om-
taler vi to af dem. 

Hvorfor hedder 
Holmevænget, 
egentlig Holmevænget?
I Ærøskøbing ligger Holme-
vænget. En sidevej til Syge-
husvejen. Det er andensidste 

vej på venstre hånd, inden 
man når Vestre Strand. Ne-
denfor vænget på selve Syge-
husvejen ligger en lille gul 
gård. På denne gård boede fra 
1961 en mand ved navn Peter 
Max Petersen og hans kone 
Line. De overtog gården efter 
Peters far, der hed Holm til 
mellemnavn. Peter selv var 
ikke døbt Holm, men blev al-
drig kaldt andet end Peter 
Holm, og da et konsortium 
bestående af Arne Sækmose, 
Mogens Kristensen og Ri-
chard »Murer« i 1970’erne 
udstykkede jorden og lavede 
en vej, ville medlemmerne 

gerne, at vejen skulle hedde 
»Peter Holms vej«. Det ville 
Peter dog ikke selv have, så 
det blev i stedet til Holme-
vænget, der var knap så per-
sonligt. Gården, hvortil 
jorden havde hørt, blev byg-
get i 1850’erne og havde været 
i Holmslægtens eje lige siden. 
Peter Holm opgav driften af 
gården som levebrød i 1967, 
hvor han lavede vognmands-
forretning, men han og Line 
blev boende og havde stadig-
væk får og heste. 
 Peter Holm og Line fik fire 
sønner. Hans Peter, Leo, Ole 
og Jan. De fik, i modsætning til 
Peter selv, alle det gamle fami-
liemellemnavn Holm. Peter 
Holm døde i 1991, og Line fra-
flyttede gården i 2005, men 
Holm-gården er stadig i famili-
ens eje, da den yngste søn Jan 
Holm nu bor der.

Hvorfor hedder Ejnars Sti, 
egentlig Ejnars Sti?
Nedenfor bymøllen i Ærøskø-
bing ligger Ejnars Sti, som 
forbinder Løkken, Vråvejen 
og Øsemarksvej. Ved indgan-
gene til stien, kan man på in-

fo-standere læse om den, at 
»den går gennem åbent land-
skab med levende hegn og 
vandhuller og byder på fine 
naturoplevelser«. Stien er op-
kaldt efter Ejnar Ernst Peder-
sen, der var født i Ærøskøbing 
i 1927. Ejnar drog som ung til 
København, hvor han arbej-
dede som typograf, men 
vendte tilbage til Ærø i slut-
ningen af 1980’erne for at 
nyde sit otium. 
 Han flyttede ind i sit barn-
domshjem i Søndergade og 
levede her indtil han døde i 
2017. Ejnar var ifølge oplys-
ningerne på infoskiltet ved 
stien »naturglad og en ivrig 
cyklist, og han testamente-
rede 1,2 millioner til etable-
ring af en cykelsti ved 
Ærøskøbing«. Cykelstien Ej-
nars Sti gør det muligt at 
komme ind til Ærøskøbing fra 
Øsemark, Borgnæs, Trande-
rup, Vindeballe og Vestærø 
uden at skulle køre så meget 
på landevej, som før dens til-
blivelse. Især kan det måske 
virke tillokkende for cyklister, 
at man kan undgå et stykke af 
den befærdede hovedvej fra 

Møllebakken og ned til Øse-
mark og Vrå. Stien bliver i 
øvrigt også flittigt brugt af 
vandrere.  

Guldsmed Duus 
åbner igen 
ved optikeren i 
Marstal
Guldsmed Duus har været 
forhindret i, at holde bu-
tik-ken ved optikeren, Hen-
ning Møller i Marstal åben, 
på grund af Covid19. 
 Nu åbner optikeren op 
igen og det betyder også at 
Guldsmed Duus er tilbage i 
Marstal fra onsdag d. 6. maj 
2020 
 Under Covid19 nedluknin- 
gen, har Guldsmed Duus i 
Faaborg holdt åbent med re-
ducerede åbningstider, men 
den  14.  april blev butikken 
udsat for et indbrud, med om-
fattende tyveri af varer.
 Heldigvis er reparationer 
af Ærøboernes smykker og 
ure sikret og der er derfor 
ingen der skal være bekym-

ret for deres indleverede 
ejendele. 
 Guldsmed Duus er klar til 
at reparere ure og smykker, 
men der kan være udfordrin-
ger med at få lavet omfat-
tende reparationer hurtigt, 
da mange leverandører af 
reservedele, fortsat er udfor-
dret af Covid19. 
 Det er også værd at be-
mærke at guldprisen er på 
himmelflugt pga. Covid19. 
Det betyder at smykker der 
skal laves i guld er dyrere 
end normalt, men til gen-
gæld er der gode udbetalin-
ger på gammelt guld, man 
måtte ønske at sælge. 

70 år
Leif Pedersen, Øster Breg-
ninge 67, Bregninge kan lør-
dag den 2. maj fejre sin 70 
års fødselsdag.

60 år
Jane Randi Pedersen, Ves- 
terskovsvej 33, Marstal kan 
lørdag den 2. maj fejre sin 60 
års fødselsdag.  
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visitærø.dk
Kærlig hilsen

Ærø Turist & Erhverv

HVEM SAVNER DU?
Der er helt sikkert nogen, du savner lige nu. 

Savner at kramme, drikke en øl eller gå en tur med.    
  

INVITER DEM TIL ÆRØ  
 

Du behøver hverken lægge hus, seng eller køkken til selv. 
Alt det kan Ærø klare - du skal blot vise din ø frem. 

DEL DIT ÆRØ 
MED DEM DU ELSKER
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DRAGEDAG
MUSIK - SHOW OG
AKTIVITETSDAGE

FREDAG d. 8. maj
LØRDAG d. 9. maj

SØNDAG d. 10. maj

ÆRØ FLYVEPLADS
32. sæson - år 2020

• 3 RASKE DAGE I FLYVNINGENS TEGN •

Vi ses på Flyvepladsen
ÆRØ FLYVEPLADS’ 60 ÅRS JUBILÆUM ER UDSAT TIL SENERE

AFLYST

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

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!  

ELEKTROSMOG, WIFI, MOBILSTRÅLING, SMARTMÅLERE & 5G ER IKKE SUNDT
Du gør en forskel ved at vide mere: https://helbredssikker-telekommunikation.dk

Havnepladsen 8, 5960 Marstal
Tlf. +45 7370 7800, 

info@aeroexpressen.dk · www.aeroexpressen.dk

Kommunalbestyrelsen på Ærø har besluttet, 
at Ærøfærgerne kun skal sælge 

ENKELTBILLETTER 
TIL OG FRA ÆRØ

– Som en konsekvens af denne beslutning vil  
ÆrøXpressen også kun sælge enkeltbilletter fra 
den 1. juni. Det betyder, at der fra 1. juni vil være 
billetkontrol både fra og til Ærø. Hvis du allere- 
de har købt eller i perioden indtil 1. juni køber  
en returbillet hos ÆrøXpressen på vej til Ærø, så 
skal den gemmes og fremvises, hvis din returrej-
se er efter den 1. juni. 

– Vi beklager de forvirrende budskaber, der har 
været om billettering de seneste måneder. Ærø-
færgerne vil ikke længere godkende kort fra 
ÆrøXpressen som gyldig billet. Derfor kan kort 
fra Ærøfærgerne heller ikke bruges på ÆrøXpres-
sen fremover. Kort købt hos ÆrøXpressen kan 
naturligvis fortsat anvendes på ÆrøXpressen.

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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Akustiske gevinster er 
størst i højden

Ved at sætte støjdæmpende plader på loftet, får man væ-
sentlige forbedringer til akustikken, hvilket især er en for-
del i køkkener med klinkegulve og mange rustikke mate-
rialer. Foto: Kehlet
En ulempe ved de moder-
ne byggerier med store 
rum og glatte overflader er, 
at lyden ind i mellem kan 
virke temmelig voldsom. 
De mange hårde flader 
gør, at lyden hopper rundt, 
og en lille skramlen med 
en stol eller en tallerken 
bliver til larm, og en høj 
latter eller et hundeglam 
kan høres i hele huset.
 Ønsker man at bo mi-
nimalistisk, behøver man 
ikke gå på kompromis med 
sine ører og lydkomfort for 
at få den rette arkitektur. 
Man kan lyddæmpe - og 
det gør man mest effektivt 
i højden, har forskning vist. 
Lyd breder sig i hele rum-
met, men fordi vi lytter i 
højden er lydisolering dér 
mest effektivt. 
 Hvis du forbedrer aku-
stikken over ørehøjde får 
du langt den bedste effekt 
- og det har så den heldige 
sideeffekt, at man kan væl-

ge optimale akustiske ma-
terialer, fordi de gerne skal 
være bløde, hvilket gør 
dem sårbare ved placering 
i gulvhøjde.  Der er masser 
af produkter, der hjælper 
på den dårlige akustik, og 
en kombination vil ofte 
være det mest effektive. 

Temperatur 
i drivhuset
I maj kan der være hunde-
koldt - og stegende hedt. I 
drivhuset er der grund til 
at passe på de svingende 
temperaturer. Læg eventu-
elt flamingokasser over de 
sarte vækster om natten, 
hvis det er koldt. Når tem-
peraturen på den anden 
side over cirka 25 grader, 
bør der luftes ud.

LÆGEVAGTEN
TLF. 63 52 30 90

Lægevagten - hver uge

Lægevagten - hver uge.indd   1 28/08/17   09.41
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Dunkærgade 22 · Dunkær
Tlf. 62 52 20 80 • www.aemv.dk

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ORAS ELECTRA 6150F
incl. ny bundventil

HÅNDFRIT 
BLANDINGSBATTERI

Kr. 3.130,-  
incl. moms og
opsætning/montage

kloakmestrenes 
kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

HAVE OG ANLÆGSGARTNER

RØDE KORS ÆRØ’S
butikker åbner den 5. maj
TØJBUTIKKEN - Vestergade 53, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 90
Tirsdag-fredag ............................... kl. 13.00-17.00
Lørdag ........................................... kl. 10.00-13.00

MØBELBUTIKKEN - Pilebækken 12, Ærøskøbing
Tlf. 24 77 56 20

Tirsdag-fredag ............................... kl. 14.00-17.00
Lørdag............................................ kl. 10.00-13.00

RØDE KORS - ALTID TIL STEDE

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38
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Den snigende topmave

At cykle er rigtig effektivt, når du skal fedtforbrænde, og 
det er fedt, topmaven består af. Foto: Kehlet
Det begynder med, at man 
føler sig lidt oppustet – og 
en dag finder man ud af, at 
man faktisk har taget på. 
Lige der, midt på maven, 
har en topmave slået sig 
ned. 
 Og er der noget, der er 
vanskeligt, så er det at få 
den væk igen. 
 Der findes stadig en 
gængs opfattelse af, at ma-
vedellerne skyldes slappe 
mavemuskler. Sådan behø-
ver det ikke være, og vejen 
til en flad mave kan nemt 
blive ufrugtbar, hvis du 
søger at løse den gennem 
mavebøjninger og andre 
maveøvelser: Topmaven 
er et udtryk for, at du for-
brænder for lidt fedt – ikke 
at du gør for lidt ved mave-
øvelserne.
 Topmaven er en ofte al-
dersbetingede minikuffert, 
som sætter ind ved de fle-
ste af os. Den næres af kon-

torarbejde, sofasnolder, 
hormonforandringer og et 
ændret aktivitetsniveau, så 
hvis du vil bekæmpe den, 
skal du tilsvarende sætte 
ind med et bombardement 
fra flere sider!
Skal vi have bugt med top-
maven, skal du gøre det 
med en blanding af sund 
kost, konditionstræning 
og styrketræning. Meget 
af det kan dyrkes i det fri; 
eksempelvis er trænings-
former som cykling, roning 
og løb rigtig effektive, når 
du skal fedtforbrænde – og 
det er fedt, topmaven be-
står af. 
Et andet positivt element 
ved at træne i det fri er, at 
det reducerer stress. Forsk-
ning har påvist, at stress 
gør dig tyk – specielt på 
maven. Så ud på cyklen, 
find løbeskoene frem eller 
tag en travetur med hun-
den!
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Fyringsolie og 
diesel til dit
landbrug
leveret fra dag-til-dag

Bestil hos
Ærø Olie 

62 52 11 85

Øens VVS - fast

Øens VVS - fast.indd   1 28/08/17   09.47

Ærø Produktforretning 

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

E-mail: helge7913@gmail.com

Modtager: jern og skrot

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

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

Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

Erik K.  Boye - fast - 12-09-2017 5:37

Erik K.  Boye - fast.indd   1 12/09/17   05.37

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 21 – 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 - 25-11-2019 11:20

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

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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Røde Kors’ to 
butikker åbner 
igen den 5. maj
I Røde Kors er vi rigtig glade 
for, at vi tirsdag den 5. maj 
genåbner både Møbelbutik-
ken og Tøjbutikken.
Vi følger naturligvis myndig-
hedernes henstillinger, som vi 
jo efterhånden kender. Vi er 
sikre på, at vore trofaste kun-
der vil hjælpe med til at det 
kan ske selv i vore ikke altid 
lige praktiske lokaler.
 I Tøjbutikken starter vi 
med følgende midlertidige åb-
ningstider: Tirsdag-fredag 13-
17, lørdag 10-13.

 I Møbelbutikken har vi de 
vanlige åbningstider: 
Tirsdag-fredag 14-17, lørdag 
10-13.
 Også udbringning og af-
hentning fungerer fra og med 
uge 19, dog således, at vi 
fremover kun henter og leve-
rer fra kantsten eller foran 
hoveddør, men ikke inde fra 
selve boligen.
 Husk også, at vi har gratis 
lånetrailer.
 Vi glæder os til igen at være 
et aktivt led i øens liv og til 
igen at leve op til Røde Kors 
ambition:
»ALTID TIL STEDE«.
 
Velkommen tilbage.
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Andagter 

3. søndag efter påske den 3. maj kl. 10
Livestream fra Ommel Kirke. 
Ved præst Rikke Dupont 
og organist Karsten Hermansen

4. søndag efter påske den 10. maj kl. 10
Livestream fra Søby Kirke
Ved præst Agnes Haugaard
og organist Paul Nedergaard

Sogneliv

Ærø kirkeliv

Af Ø-præst Agnes Haugaard

Anna Sophie Seidelin fortæller i bogen 
Vidunderligst af alt på jord (Gad 1975) 
om dengang, hendes forældre blev 
præstefolk - underforstået faderen blev 
præst og moderen præstefrue.
Dengang var der også smitsomme 
sygdomme - især tuberkulose. Brystsygen, 
som sygdommen  blev  kaldt,  var farlig, 
fordi folk drak af samme ølkrus og spiste 
af samme grødfad. De sov sammen i deres 
meget små alkovesenge med de tunge 
dyner, - bedsteforældre, far, mor og mange 
børn. Lige pludselig kunne de ikke tåle det 
længere. De begyndte at dø i hele familier 
- hele husstande.
Den familie, der havde sovet sammen, 
drukket af samme krus og spist med 
samme ske, blev pludselig udslettet.
Men tuberkulosen var smitsom, meget 
smitsom, og ordet bacille kom på alles 
læber - ligesom særlige ord i vores tid fra 
lægevidenskaben og Seruminstituttet er 
blevet folkeeje.
Nu er vi alle kommet på fornavne 
med personer, der normalt ikke har 
været almindeligt kendt for andre end 
specialister, såsom infektionsmediciner 
Kåre og Sundhedsstyrelsens Søren.
Dengang skulle dyner pludselig luftes 
især i solen, spyttekrus blev indført med 
låg - det var slut med at spytte i stuen, 
eller hvor man nu havde lyst, og særligt 
porcelæn blev indført til hver enkelt.
Sanatorier blev oprettet - mange på Ærø 
kan huske, at familiemedlemmer havde 
været på Nakkebølle Sanatorium, de syge 
blev isoleret, og maden blev også bedre.
Men hvad med kirkens nadver - det 
rituelle måltid ved altergangen, hvor man 
drak af samme kalk (bæger)? Var det 
undtaget, fordi det var kirken?
Det fælles ølkrus var udskiftet; men 
alterkalken var stadig fælles. Man troede, 
at alle bacillerne standsede ved randen 
af sølvkalken -  at kirkens fornemme 
altersølv måtte være fri for brystsygens 
dødelige baciller...

Folk drak af fælleskalken, mens de 
skævede til den hostende syge ved siden 
af  og  bad  en stille  bøn om, at ”Herre, 
vor Gud ville lade den kalk gå mig forbi” 
(Matthæus 26,39).
Livets kilde var i denne kalk; men nu var 
frygtens kilde i denne hellige kalk. Frygten 
var der for alvor! 
Præsten gik rundt, drejede og tørrede 
kanten, og frygten sad i alle omkring 
alterbordet - usikkerhed og ængstelse - 
hvem blev den næste. Enhver kunne se 
aftrykket af en mund på sølvet – et aftryk, 
der gjorde indtryk.
Denne gamle, ja ældgamle, hellige 
handling var nu truet af tiden, og hvad der 
før var en handling til livet, blev i stedet en 
handling til døden og en trussel.
Det fællesskab med Kristus omkring 
bordet blev nu en påtvunget hellig handling 
forbundet med stor fare for liv og lemmer. 
Folk gik til alters, fordi de skulle og ikke 
vovede at protestere. Måltidsfællesskabet 
gav skæbnefællesskab.
"Gør dette til min ihukommelse" står der 
i indstiftelsesordene til altergangen. Nu 
blev ordene skadelige.
Men som Seidelin skriver: "Man overvejer 
ikke et øjeblik at opgive tegnet, (...) 
det er oplyst,  at enhver usynlig bacille 
kan komme og træde på det, ja, jo i 
virkeligheden har hånet det lige fra 
begyndelsen. Man overvejer at bringe 
det i ly for den berettigede kritik. Man 
må jo tage det ansvar, der følger med at 
vide besked. Det var aldrig Jesu mening, 
at nogen skulle frygte. Hvem ved, måske 
havde de slet ikke fælleskalk ved den 
første nadver?"
Nu hoster nabomanden - her er skæbne- 
fællesskabets dødelige virkelighed, her er 
skæbnefællesskabet mellem to, der rører 
ved hinandens hænder.
Nu sker det på afstand foran  en  mobil, 
og i mange år har vi i Danmark haft hvert 
vores lille bæger ved altergangen - i mange 
andre lande har man stadig fælleskalken!

Præstens ord: Fælleskalken - en dugget 
halvmåne på det blanke sølv

Kirkeliv i Ærø Ugeavis
Velkommen til Kirkebladet i Ugeavisen. 
Nye tider kræver forandring. Så vi vil 
de næste 3 måneder forsøge et andet 
format - som betyder, at Kirkebladet i sin 
oprindelige form udgår - men til gengæld 
får I nyheder, artikler  samt en mere 
aktuel kalender hver 14. dag - lige her i 

Ærø Ugeavis. Vi i kirkebladsredaktionen 
vil gerne prøve endnu en ny ting - en lille 
artikelserie under overskriften: “Corona-
dagbog”.  Så send os en lille tekst, hvor 
du fortæller om dine oplevelser, tanker, 
bekymringer og glæder under corona-
krisen. Send til kirkebladet@live.dk.

Aftensang 

Aftensang onsdag den 29. april kl. 20 
Livestream fra Bregninge Kirke. 
Ved præst Agnes Haugaard
og organist Karsten Hermansen

Aftensang onsdag den 6. maj kl. 20 
Livestream fra Ærøskøbing Kirke. 
Ved præst Henny Kvist
og organist Paul Nedergaard

Af Anne Røndal

”Fra storby over Grønland til Ærø
Siden jeg var helt lille, har jeg drømt om at bo 
på landet og gerne tæt på havet. Jeg er født 
og opvokset i Sorgenfri, og da jeg flyttede 
hjemmefra, flyttede jeg til København, og 
det at flytte væk fra ens venner og familie 
syntes som et ganske stort skridt. Jeg blev 
uddannet sygeplejerske i 2012, og efter at 
have arbejdet et par år i Danmark tog jeg 
til Grønland og arbejdede. Her mødte jeg 
Petra, som er født og opvokset på Ærø. Da 
vi sad og talte om, hvad vi drømte om, at 
vi skulle, når vi kom hjem fra Grønland, 
sagde hun til mig, at hun syntes, jeg skulle 
flytte til Ærø, for det var lige stedet for 
mig. Først slog jeg den ide væk, men da 
den havde ligget gemt væk et års tid, blev 
den taget frem igen og støvet af. Jeg var 
heldig, at der var en stilling ledig som 
hjemmesygeplejerske, jeg fandt et sted at 
bo, og så tog jeg af sted.
Der kommer familie til
På Ærø mødte jeg Lars, der er landmand. 
Vi blev hurtigt kærester og har nu en 

pige på to og en lille dreng, der blev født 
i januar, så der er nok at se til! Jeg er for 
nuværende på barsel med vores søn, og 
vores datter er i dagpleje i Rise. Jeg er også 
med i dagplejens bestyrelse, og her taler 
vi en del om, at børnetallet desværre er 
faldende herovre. Vi har i bestyrelsen talt 
om, hvordan vi kan få flere tilflyttere, og 
hvordan vi kan få dem, som er fra Ærø, 
til at komme tilbage. Mange taler om, at 
en af de største udfordringer, der er i at få 
tilflyttere, er manglende jobmuligheder. 
Men det synes, som om mulighederne 
for at arbejde hjemmefra eller blive 
iværksætter er store herovre. Ellers er der 
altid mulighed for arbejde i plejesektoren! 
Det er et rigtig spændende job at være 
sygeplejerske. Da vi jo bor på en ø, må man 
tit tænke kreativt, og jeg har nogle gode 
kollegaer. Vi har et godt samarbejde på 
tværs af sektorerne og et godt samarbejde 
med de andre sundhedsprofessionelle i 
kommunen.

Forsættes i uge 20, hvor Cæcilie fortæller 
om kirkeliv og lokalt engagement.

Småbørnsmor og menighedsrådsmedlem

I reglen er medlemmer af menighedsrådet folk i moden alder, der har deres 
børn fra hånden, og overskriften lyder som noget, der ikke umiddelbart 
passer sammen. Cæcilie Siø Holm Pedersen i Søby er en undtagelse, der har 
forstået kunsten at forene de to ting. Hun er mor til to og yngste medlem af 
det ærøske menighedsråd. Da kirkebladets udsendte møder op hos Cæcilie, 
står hun med sin spæde søn i armene. Det er en hjertelig velkomst at få. Har 
du lyst til at høre Cæcilie fortælle? Så læs med i det følgende:

Af Ø-præst Henny Kvist

I alle Ærøs kirker vil der den 4. maj være 
tændt levende lys i vinduerne mellem kl. 
21 og 22.
Den 4. maj for 75 år siden blev en glædens 
og en håbets aften for Danmark – 5 års 
tysk besættelse var slut. Bornholm dog 
først befriet den 5. april 1946.
De forhadte mørklægningsgardiner blev 
revet ned og spontant erstattet af levende 
lys i vinduerne.
Lys, der fik lov at stråle, mens mennesker 
samledes og jublede i en stor glædesrus. 
Alting føltes nyt, Danmark var frit, og fra 
nu af kunne det kun blive bedre.
Lige siden denne aften har mange den 4. 
maj sat tændte stearinlys frem i vinduerne. 
Og i år lader vi lyset fra de lukkede kirker 
skinne ud for at erindre denne tid i vores 
historie og for at minde os selv om, at fred 
i Danmark og i verden ikke er en selvfølge, 
men noget, vi aktivt skal værne om.
Nogen af os er for unge til at huske 
denne aften, men har måske en erindring 
gennem glæden i vore forældres eller 
bedsteforældres blik, når de fortalte om 
den, eller gennem tv-serien Matador, 
hvor både besættelsestiden og befrielsen 
skildres levende. 
Bare det at forestille sig at skulle leve med, 
at der ikke måtte slippe lys ud fra en eneste 

sprække mellem vindue og gardin, er et 
sigende billede på, hvor mørke og tunge 
de år må have været. Der er ikke noget at 
sige til, at der var jubel over atter at slippe 
lyset fri.
For lys og håb er helt afgørende for vores 
liv. Vi tænker måske ikke så meget over 
det, når vi har det, men er vi ved at tabe 
det af syne, mærker vi tydeligt, at vi savner 
det.
Som i denne tid, hvor coronavirussen truer 
vores verden, og hvor vi savner fællesskab 
og fysisk nærvær. 
Lyset fra kirkernes vinduer d. 4. maj skal 
minde os om, at for 75 år siden spredte 
lyset og glæden sig over Danmark. 
Og på samme måde skal vi lade lyset og 
håbet fylde os netop nu, så vi kan være 
lysbærere i hinandens og i verdens liv.
Halfdan Rasmussen skriver sådan 
her om lyset: "Tænd  lys  for drømme. 
Skumringstimen kalder.
Den største drøm er uden tid og alder.
Tænd lys for dem, der sover blidt erindret
bag alt det onde, der har overvintret.
Tænd  lys  for fred på Jorden. Værn om 
flammen.
Vi får kun fred, hvis vi tør leve sammen.
Tænd lys for krigens ofre af i dag,
for flygtende og undertrykt og svag.
Skal livet ånde frit, må det fornys.
Tænd lys! Tænd lys!"                                                           

Levende lys i alle Ærøs kirker den 4. maj 

“Europavejen i Coronaens tid”
Fredag den 1. maj kl. 15
Marstal klokketårn.

“Be’ om” - en ønskekoncert
St. Bededag fredag den 8. maj kl. 15
Marstal klokketårn.
Ønsker sendes til rdds@km.dk, på sms: 
3044 8085 eller via vores facebookside 
Ærø pastorat

Klokkespilskoncerter

Lys i alle øens kirkevinduer

Mandag den 4. maj er det 75 årsdagen for 
Danmarks befrielse. Dette markeres ved 
lys i vinduerne - og i år også i alle øens 
kirkevinduer fra kl. 21 til 22. 

Livestreams er fra Facebooksiden:
Ærø Pastorat
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SEJLBÅD SÆLGES

Rival 22, 37 fod svenskbygget skærgårdskrydser 
med brøkdelsrig og selvslående fok.
Bygget  omk. 1980. Båden er generelt i god stand, 
bl.a. nyrenoveret indenbords motor, tank, slanger 
og tændingssystem. Relevant tilbehør medfølger. 
Står p.t. på land og kan besigtiges på Kirkevejen 68, 
Ommel. Pris kr. 50.000,-. Stativ kan evt. medfølge.
Personlig henvendelse eller 

Tlf. 40 34 70 44

Sælges
LM-32 motorsejler, årgang 
1986, motor: Bukh Sme 48 
HK, årgang 2002. Pris kr. 
350.000,-.
Henvendelse:

Helge Stærke
Tlf. 21 47 46 28

Brugt El-scooter 
sælges

med nye batterier. Kører 
perfekt. Pris kr. 6.000,-.

Tlf. 41 59 23 35

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hus til leje
pr. 1. august 2020. Grøn-
næsvej 6 i Lille Rise. 120 m2, 
3 værelser - stue - spisekøk-
ken. 
Husopvarmning: Pillefyr + 
brændeovn i stuen.
Grund 720 m2. Husleje kr. 
4.000,- pr. mdr. + forbrug, 3 
mdr. depositum.

Tlf. 23 47 14 13

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Mangler du eller din 
virksomhed tiden til 
selv at forfatte og skri-
ve pressemeddelelser, 
blog-indlæg, brochurer, 
breve, annoncer, artik-
ler eller hjemmeside-
tekster? 
Så kan det være, vi skal 
indgå et samarbejde?

Kontakt: 
K-Art-House 

Tlf. 61 60 30 63 eller

v/Katrine 
Sindal Schlotfeldt

k-art-house@outlook.com

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Ring for nærmere
information til: 

Erik: Tlf. 40 24 39 88
Vi tager også 

pakker/gods med 
fra Ærø

3 DAGLIGE
AFGANGE

fra Svendborg
mandag-fredag

Oplever du problemer 
med at dine pakker/

gods ikke kan leveres 
til Ærø 

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

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

videre til Ærø.

Ærø-Bilen - fast

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

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26

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

TANK BENZIN
DØGNET RUNDT

92-95 blyfri
FYRINGSOLIE

EFTER LUKKETID
PÅ AUTOMAT MED

Dankort -
50 kr. og 100 kr. sedler

NØRREMARK
CYKELFORRETNING

PETER
THYGESEN
Møllevejen 77
Marstal

      Tlf. 62 53 14 77

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

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Ærøskøbing
Medborgerhus

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

Bliv medlem!
Ring tlf. 25 67 64 13 

eller 61 71 27 73

Ærøskøbing Medborgerhus 1 sp.

Ærøskøbing Medborgerhus 1 sp..indd   1 28/08/17   10.02

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

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

 
Det er med stor smerte og sorg i mit sind

at skulle sige farvel 
til min elskede mand og bedste ven

Dieter Wilhelm Schumann
(Ærøbanen)

Han døde fredag morgen, den 17. april, kun 66 år.

Et kæmpe stort hjerte gik i stå.
Lad alle engle du møder, dig passe på.

På gensyn min konge.
Evigt savn, evig kærlighed.

Tak for alt skat
Din kone

Bisættelsen finder sted  når kirken åbner igen.

Vores kære

Marion Bronée
Ommel

er stille sovet ind, den 16. april 2020
Vibeke og Flemming Brosted

Bisættelsen har fundet sted.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og blomster ved Jørgen 
Bastholms sygdom og bisættelse.
En særlig tak til Hjemme- og Sygeplejen for 
en omsorgsfuld og kærlig pleje og hjælp under 
Jørgens sygdom.

På familiens vegne
KAREN BASTHOLM

Hjertelig tak
for al opmærksomhed den 
13.  og 23. april ved vores 
fødselsdage.

Anni og Regner
Stokkeby Smedie

Hjertelig tak
for al opmærksomhed og 
den fine fejring af vores 
krondiamantbryllup.

Hansine og Hans 
Gilleballehus

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Vi ønsker dig hjertelig 
tillykke med din 70 års 
fødselsdag den 2. maj.

Kærlige hilsner fra
MILLE, LÆRKE

FREJA, ANDREA
IDA OG AKSEL

Kære 
Farfar/Morfar

Tillykke med de 60 år 
den 2. maj.

Hilsen
FAMILIEN

Tillykke

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

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

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

Tillykke med de 60 år 
den 2. maj.

Kærlig hilsen
ANNI REHA 
OG JONAS

Kære 
Mormor/Farmor

Fladskærme i 
næsten 25 år
Fladskærms-tv er en selv-
følgelighed i dag, men de 
flade har faktisk kun rela-
tivt få år på bagen. 
 Vi skulle hen til 1997, før 
tv-industrien kunne præ-
sentere de første store, fla-
de skærme baseret på plas-
ma-teknologi, og omkring 
år 2000 begyndte de første 
tv med LCD-skærme at 
dukke op.
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TILBUDDENE GÆLDER FRA 1. TIL 30. APRIL 2020

HAVANA
Parasol m/alustok, 
knæk samt håndsving
Firk. 3x3 m, fås i sort 
eller taupe

499,- 
PR. STK.

HAVEMØBLER
KOM OG SE VORES STORE UDVALG I

STORT 
UDVALG I 

HAVE-
HYNDER

899,- 

1.299,- 

2.999,- 

2.999,- 
PR. SÆT

LISSABON SOFASÆT
Sofasæt incl. hynder, sort el. kubo

TOSCANA HAVEMØBELSÆT
Toscana bord 90x150 cm incl. 4 Napoli stole

Fås også med 6 stole og bord 90x205cm 1.799,-
SARDINEN
Sofasæt m/bord og incl. hynder, sort eller kubo

NANTES
Sofasæt, sort flet, incl. hynder

1.999,- 

SAINT TROPEZ
Lænestol, incl. hynder

VI HOLDER ÅBENT
MANDAG - FREDAG  KL. 7.00 - 17.00
LØRDAGE     KL. 8.00 - 13.00
DIN LOKALE TRÆLAST & BYGGECENTER  - MARSTAL · ÆRØ
TELEFON: 62 53 11 21 · MAIL: info@jsxl.dk

XL BYG GAVEKORT INDLØSES KUN TIL OG MED 18. APRIL 2020

FRIT VALG

2.999,-

RESTSALG 
GASGRIL & 

TILBEHØR FRA 
GRILL GRILL 

-25 %

HUSK VI HAR ÅBENT SKÆRTORSDAG FRA KL. 08.00-13.00
MODENA SOFASÆT  
Sofasæt incl. hynder,  
sort el. kubo
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Sætter du pris
på din ø?

Så er det nu
du skal handle

Hvordan du handler i de kommende
uger og måneder kan betyde mere end
du tror. Og den ø du holder af, har brug
for at du viser det.

Vores fælles fremtid handler nemlig om
hvem du handler med. Så handl med
omtanke.

Handl lokalt, køb lokalt online, køb et
gavekort, giv et gavekort, book en aftale.
Det gør en stor forskel for den ø, du
sætter pris på.

Sæt pris på din ø

Ærø Ugeavis
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DRIFTSLEDER
til Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.
Ansøgningsfrist: Løbende optagelse. 
Forventet start: Efter aftale.
Ansættelsesforhold: Fast.  
Arbejdstid: Fuld tid, andet kan også komme på tale.
Ansættelse: Permanent.
Ærøskøbing Fjernvarme er et 100 % vedvarende 
energiværk, med halmkedel, træpille kedel og solvar-
meanlæg. 
Ærøskøbing Fjernvarme varetager drift og administrati-
on af Rise Fjernvarme, med træpille kedel og solvarme.
Ærøskøbing Fjernvarme søger ny driftsleder til ansæt-
telse snarest muligt. Driftslederen har det overordnede 
ansvar for varmeværkets tekniske og økonomiske drift 
og skal varetage den daglige drift i samarbejde med 
de øvrige ansatte på varmeværket og i tæt samarbejde 
med bestyrelsen. Er du løsningsorienteret, og brænder 
du for at arbejde med drift og forebyggende vedlige-
hold, så kunne denne stilling være noget for dig? 
Driftslederen indgår i vagtordningen.
Du får en bred kontaktflade til og samarbejde med 
både andelshavere, samarbejdspartnere, medarbej-
dere og bestyrelsen. Hverdagen kan indimellem være 
hektisk og vi prøver på, at have en humoristisk 
omgangstone. I en lille virksomhed som denne er vi 
nød til at løfte i flok.

Ønskede kvalifikationer og kompetencer:
 •  Du er uddannet ingeniør/maskinmester eller har 

en tilsvarende teknisk baggrund og med naturlig 
interesse for det administrative arbejde, herunder 
god økonomisk indsigt. Du skal have interesse i at 
videreudvikle en fremtid med vedvarende energi.

 • Erfaring med personaleledelse.
 •  Innovativ tilgang til den daglige drift af varmevær-

ket og flair for at finde/opfinde og løse forskellige 
tekniske problemer.

 • Du skal have kørekort.
 • Service- og forbrugerorienteret.
 •  Gode kommunikations- og forhandlingsev-

ner overfor myndigheder, andelshavere og ikke 
mindst kollegaer og bestyrelse.

 •  Kan tilegne sig og formidle relevant lovfortolkning.
 • IT-kendskab.
 •  Du arbejder struktureret, ansvarsfuldt og kvali-

tetsbevidst.
 •  Fortrolig med indkøb og budgetlægning, samt 

kendskab til regnskab.
 •  Kan træffe nødvendige beslutninger, ofte inden 

for kort tid.
 •  Er bosiddende inden for en kortere afstand af 

varmeværket.

VI TILBYDER:
 •  Et ansvarsfuldt, selvstændigt og udfordrende job 

i en velfungerende forbrugerejet forsyningsvirk-
somhed. Frihed under ansvar - du tilrettelægger 
selv din arbejdsdag.

 • Dygtige medarbejdere.
 • En engageret bestyrelse.
 • Løn efter kvalifikationer.

ANSØGNING:
Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2020. Vi afholder samtaler 
efterhånden, som ansøgningerne modtages.
Er stillingen noget for dig, så send en ansøgning til 
bestyrelsesformand Jess Heinemann på mailadresse: 
jhsoldk@yahoo.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved Jess Heinemann 
på tlf. 23 32 84 75 eller på vores hjemmeside www.
aeroe-varme.dk 

Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a
Lerbækken 23, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 09, www.aeroe-varme.dk

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

FLOTTE BILLEDBØGER
FRA ÆRØ

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:

Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum
Ærø Boghandel, Creuts Boghandel, Ærøshoppen

Ærøskøbing og Marstal Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

Ole Ege

 

 

       

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

Ærø før og nu
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.

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:
Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum

Creutz Hjørne, Ærøshoppen, 
Ærøskøbing og Marstal Turistinformation

FORLAGET MARK& STORM

Ærø Bøger - 

Ærø Bøger.indd   1 14/09/17   15.37

Turene finder sted i lodsdæksbåden EJNO
lørdag den 16. maj kl. 10.00 - ca. 16.00 

fra Rudkøbing til Marstal
søndag den 17. maj fra 10.00 - ca. 16 .00

fra Marstal til Rudkøbing.
Der er 8 pladser inkl. besætning pr. tur. 

Pris inkl. madpakke: 150 kr./person. 
Drikkelse kan købes ombord.

Tilmelding til Henrik Steen 
vindeballe@gmail.com eller 23 29 81 48 

senest 10. maj.
Maritimt Center Ærø arbejder for et levende 

havnemiljø. Følg os på Facebook.

MARITIMT CENTER
ÆRØ

SEJLADS FOR MEDLEMMER AF

Menighedsrådsvalg 
på Ærø 2020

I år skal alle menighedsråd vælges på en valg-
forsamling.
Den nye valgreform indebærer:
*  Orienteringsmøde tirsdag den 9. juni 2020  

fra kl. 19.00-21.00 i Rise Sognehus.
* Valgforsamling den 15. september.
Orienteringsmødet afholdes 
sammen med det årlige 
menighedsmøde.

Fremadrettet kan I læse 
om vores arbejde i Ugeavisen.

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing, 62 52 10 48

Vi holder LUKKET
fredag den 1. maj og 

lørdag den 2. maj

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres
l Tagarbejde - Kviste - Gulve

l Isolering - Rådgivning - Tilbud

Snedkermester 
ALLAN JENSEN · Dunkærgyde 6, Ærøskøbing

Mobil 40 19 60 42

Allan Jensen - fast - lille - 19-02-2020 12:49

www.el-systems.dk

Brøndstræde 23, Marstal
Tlf. 28 18 10 28
Vagt 24 45 59 60

Hele Ærøs El- og Kølemontør
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NYHEDSBREV OG FÅ 
TILBUDSAVISEN PÅ MAIL

TILMELD DIG VORES

TILMELD DIG PÅ XL-BYG.DK

TILBUD
APRIL MÅNEDS

TILBUDTILBUDTILBUD

LED SOLAR FAKKEL
Inkl. spyd til jord og fod til opstilling 
på f.eks. � iser. Inkl. 1×AA. 

GORI 502 TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE
Til udendørs træværk som træfacader, hegn, carporte mv. 
Vandbaseret. Kan tones i tusindvis af farver. Holder op til 4 år. 
*På tonede træbeskyttelser er der 10% mindre i spanden, så 
der er plads til tonepasta. 

LEAF UNIVER-
SALGØDNING
NPK 14-3-15. 10 kg. 
Rækker til 350 m². 

LEAF KALK & GØDNING
Modvirker forsuring og giver din 
græsplæne nyt liv og næring. 
Rækker til 285 m². 10 kg.

BØRNEREDSKABER MED TRÆSKAFT
Vælg mellem kost, spade, rive og løvrive. L75-82 cm

LEAF JORD
Vælg mellem plantejord, blomstermuld eller 
økologisk plantesæk. Pris pr. pose 30,-

OX-ON FLEXIBLE BASIC
Strik handske uden syning. Sort med grå hand� ade. 

80,-
10 KG

FRIT VALG

299,-
5 LTR.*

25,-
FRIT VALG

99,-
4×40 LTR.

299,-

150,-

165,-
FRIT VALG

5 LTR.

50,-

50,-
H58×Ø10 CM

75,-
H70,5×Ø12 CM

95,-
FRIT VALG 
- 6 POSER

GRANITSKÆRVER 
11/16 MM
12 ltr./ca. 20 kg. Sort eller grå.

GARDENA CASUALS GUMMISTØVLER
Lav gummistøvle med høj komfort. 100% vandtætte. 
Der er indsat metalplade i midtersålen. Materiale: 
95% naturgummi, 5% neopren, EVA sål.

GARDENA CASUALS TRÆSKO
Komfortabel og let fritidssko. Med neopren for, 
som giver ekstra god komfort. Vandtætte. 
Materiale: 95% EVA/gummi, 5% neopren. 

ASPEN ALKYLATBENZIN 
2 TAKT ELLER 4 TAKT
Ren alkylatbenzin eller med 2% helsyntetisk olie.  

12 PAR


