
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 5. januar 2022 - Nr. 1 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
retstvister og fører
retssager for byret,
landsret og
højesteret.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale redningskrans 
på Ærø ønsker dig god 

vind i det nye år!
Første samtale er altid gratis.

DE L IKATESSE N

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 12/1 fra kl. 11.30-12.30

Skaftkotelet
med kartofler,  
paprikasovs  
og dampet grønt.

Kun

50,-

Pr. person

 

                                                                                                                           

                                        

 
 
 
 
Fra den 03. januar 2022 vil der 
være tidsbestilling for patienter til 
blodprøver og EKG på Klinisk 
Biokemisk Ambulatorium,  
ÆRØ Sygehus. 
 
 
Du bedes bestille tid på denne bookingside 
www.booking.rsyd.dk 
 
 
Hvis du har problemer med tidsbestillingen, kan du ringe 
til Sekretariatet Klinisk Biokemisk Afdeling på tlf. nr. 
63202520. 
 
 

Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en 
positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye 
tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder 
– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus)  ·  Tlf. 62 21 54 03 
Odense C Torvegade 1 (Hafniahus)  ·  Tlf. 66 13 64 66 
Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret)  ·  Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Socialrådgiver/socialformidler 
søges til Børn og Ungeafdelingen
Børn og Ungeafdelingen søger en fuldtids socialråd-
giver/socialformidler, der indgår i team med de tre 
socialrådgivere. De udgør sammen med en familie-
konsulent, en SSP-medarbejder og en sekretær, Børn 
og ungeafdelingens børneteam. 

Ansættelse pr. 1. februar 2022 eller tidligst muligt 
derefter.

Ansøgningsfrist: Søndag den 16. januar 2022.

BØRN OG UNGEAFDELINGEN

Projektleder søges til 
etablering af faste og 
selvstyrende teams 
i Hjemmeplejen i Ærø Kommune 
fra 1. februar 2022 eller snarest 
muligt. 
Stillingerne er på 37 timer og 
løber frem til 31.december 2023
Projektleder søges til tværfagligt projekt, hvor der skal 
udvikles og afprøves en ny model for en helhedstæn-
kende hjemmepleje i Ærø Kommune. Projektet løber 
over to år og hedder: »Borgeren først – gennem nær-
hed og stabilitet«.

Brænder du for at stå i spidsen for et nyt og spæn-
dende udviklingsprojekt med fokus på forbedret kva-
litet for borgere, der modtager hjemmehjælp? I et tæt 
samarbejde med den enkelte borger, medarbejdere, 
ledere og et eksternt konsulentfirma? Vil du være 
med til at nytænke og omorganisere hjemmeplejen 
360 grader? Så er du måske vores nye kollega.

Læs mere om stillingen via kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 10. januar 2022 kl. 09.00.  

Udviklingssygeplejerske søges 
til tværfagligt projekt, 
hvor der skal udvikles og 
afprøves en ny model for 
en helhedstænkende 
hjemmepleje i Ærø Kommune
Projektet løber over to år og hedder: »Borgeren først 
– gennem nærhed og stabilitet«. Vi søger en udvik-
lingssygeplejerske som brænder for kompetenceud-
vikling og som evner, at stille gode og relevante 
spørgsmål med henblik på at igangsætte og udvikle 
faglig refleksion i hverdagen. 

Ansættelse er pr. 1. februar 2022 eller snarest muligt. 
Stillingen er på 37 timer og løber frem til 31. decem-
ber 2023.

Ansøgningsfrist: Søndag den 23. januar 2022. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Læs mere om stillingerne via kommunens 
hjemmeside.

Svømmehallen holder lukket
Åbner igen for offentlig svømning lørdag 8. januar 
2022.

KULTUROMRÅDET

Vedtagelse af 
Kommuneplantillæg 
Byer og landsbyer
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. 
december 2021 vedtaget Kommuneplantillæg Byer 
og landsbyer. 

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 
Byer og landsbyer, var der en række emner, som 
Kommunalbestyrelsen ønskede at ændre på eller lave 
tilføjelser til. Derfor blev emnerne ikke vedtaget. Nyt 
materiale vil blive sendt i høring i 2022. Høringen 
annonceres på Ærø Kommunes hjemmeside og i Ærø 
Ugeavis.

Yderligere information
Planen, ændringerne og bekendtgørelsen med klage-
vejledning kan ses på kommunens hjemmeside.

TEKNISK AFDELING

Indbydelse til opstillings- 
og valgmøde 
til Folkeoplysningsudvalget
Ærø Kommune holder valg til Folkeoplysningsudval-
get for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025. 

Valget afholdes mandag den 17. januar kl. 19.00 i 
Kantinen på Ærø Rådhus.  

Ærø Kommune indbyder to repræsentanter for hver 
folkeoplysende forening til at deltage i mødet, hvor 
der skal vælges brugerrepræsentanter til Folkeoplys-
ningsudvalget. 

Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der har 
modtaget tilskud eller fået anvist faciliteter til folkeop-
lysning i Ærø Kommune i 2021, kan opstille kandida-
ter og stemme på valgdagen. 

Folkeoplysningsudvalget består af 10 medlemmer:
 •  3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen 

blandt dens medlemmer.
 •  2 medlemmer indstilles af repræsentanter for den 

folkeoplysende voksenundervisning.
 •  5 medlemmer indstilles af det frivillige folkeoply-

sende foreningsarbejde. Hvis der kun indstilles 1 
medlem af den folkeoplysende voksenundervis-
ning kan der indstilles yderligere 1 medlem af det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

På mødet skal der både udpeges repræsentanter og 
stedfortrædere blandt de opstillingsberettigede kan-
didater fra de folkeoplysende foreninger. Det kræver 
imidlertid enighed blandt de fremmødte. 

Opnås der ikke enighed på mødet, vælger kommu-
nalbestyrelsen repræsentanter og stedfortrædere for 
brugerne efter indstilling foreningerne. Indstillingerne 
kan afleveres på mødet den 17. januar 2022 og skal 
foreligge senest 7 dage efter mødet.

Hvis der ved fristens udløb ikke foreligger et tilstræk-
keligt antal indstillinger, udpeger kommunalbestyrel-

sen det manglende antal medlemmer og deres sted-
fortrædere. 

Ligestillingsloven
Ligestillingslovens bestemmelser indebærer, at for-
eningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. 
Ved ulige antal indstillinger, skal der indstilles et lige 
antal mænd og kvinder. Foreningerne kan fravige 
ligestillingsreglerne, hvis der foreligger særlige grun-
de. 

Valgresultatet vil blive offentliggjort på www.aeroe-
kommune.dk, hvor du også kan læse mere om Folke-
oplysningsudvalget under emnet: Kultur og Fritid. 

KULTURAFDELINGEN

Ærø Kommune udbyder 
alkoholrådgivning en gang 
om ugen via behandlere fra 
Behandlingscenter Svendborg
Har du er alkoholforbrug, der er ved at tage overhånd, 
eller kender du en, der drikker for meget så er der 
hjælp at hente.

Fra onsdag den 5. januar 2022, er der mulighed for at 
møde op og tale med en alkoholrådgiver hver onsdag 
imellem kl 12.00 og 13.00. 

Du kan møde op, hvis du selv ønsker rådgivning 
omkring dit alkoholforbrug, eller hvis du har brug for 
hjælp med at få en pårørende i behandling. 

Mød op og få en snak i Sundhedshuset, Sygehusve-
jen 18 5970 Ærøskøbing. 

Indgang via laboratoriet og lokalet er det lille lige 
overfor blodprøvetagningen. 

Har du en idé til, hvordan 
sundheden på Ærø 
kan forbedres?
Så har du mulighed for at søge penge til en indsats 
eller et projekt senest 1. februar 2022. 

Region Syddanmark ønsker at forbedre sundheden 
på Ærø og har derfor oprettet en pulje med 1 mio. kr. 
om året, som borgere, sundhedsmedarbejdere, for-
eninger og organisationer kan søge midler fra. 

Regionen er særligt interesseret i forslag, som skaber 
mere lighed i sundhed, eller som kan forbedre det 
beredskab, der er på Ærø, når man har akut brug for 
hjælp. Andre sundhedsprojekter kan dog også kom-
me i betragtning til puljemidlerne. 

Søg midler på regionens hjemmeside regionsyddan-
mark.dk/ærøpuljemidler. 

Her kan du også læse mere om de kriterier, som 
ansøgningerne bliver vurderet ud fra.  

SUNDHEDSOMRÅDET

Seniorrådet
Formand Pia Susanne Hjort,
Søvænget 1, 
5960 Marstal
Tlf. 61 33 41 08

CR Revision
Registreret revisor

v/ Richard Christensen
Krarupvej 1 · 5771 Stenstrup
Web: www.cr-revision.dk
Email: cr@cr-revision.dk

Telefon 62 21 40 35

CR Revision - fast

Gudstjenester
1. søndag e. Helligtrekonger

søndag den 9. januar
Ærøskøbing Kirke kl. 9.00
 Wandsøe Kristiansen
Marstal Kirke kl. 11.00
 Wandsøe Kristiansen
Bregninge Kirke kl. 13.00
 Wandsøe Kristiansen
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

Regnmængden
I Marstal faldt der i decem-
ber måned 44,1 mm regn 
imod 42,9 mm sidste år 
samme tid og sted.
---
I Søby faldt der i december 
måned 47 mm regn imod 69 
mm sidste år samme tid og 
sted. LÆGEVAGTEN

TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Hjælp ved 
færdselsuheld
Hvis nogen er kommet til 
skade, så er det vigtigste 
straks at undersøge, om der 
er behov for hjælp. Sørg 
selv for at hjælpe, hvis du 
har mulighed for det, og 
tilkald assistance via 1-1-2.
Herefter handler det om 
at begrænse ulykken. Fjern 

hurtigst muligt køretøjer-
ne og efterladenskaberne 
(glas, olie etc.) fra vejen. 
Aktivér havariblinket på 
bilen og sæt evt. advarsel-
strekant op, hvis bilerne 
ikke straks kan fjernes fra 
vejen. (Kilde FDM)
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UDSALGET 
STARTER

Lørdag d. 8. januar kl. 10-15
søndag d. 9. januar kl. 11-15

på sportstøj, sko, jakker m.m.

Vi har masser af udsalgsvarer til både børn, damer og herrer 

SPAR

30% 40%50%60%

Sportigan Ærø · Kongensgade 33 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1407 · aeroe@sportigan.dk

Spar op til 50%

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

starter lørdag d. 8. januar kl. 9.30-15.00
søndag fra kl. 11.00-15.00

VINTER-UDSALG

Åbningstider:
Mandag-fredag  9.30-17.30
Lørdag.. . . . . . . . 9.30-15.00
Søndag. . . . . . . 11.00-15.00

UDSALG
Lørdag den 8. januar kl. 10-15
Søndag den 9. januar kl. 11-15

TØM STATIVERNE
 

DXEL PIGE
Str. 8-16 år

Uanset førpris

Frit valg kr. 50,-

 

 
ZHENZI

ONLY CARMACOMA
str. 42-54/56

Uanset førpris

Frit valg kr. 150,-

 
ONLY

str. xs-xl
Uanset førpris

Frit valg kr. 100,-

ZEZE - OFELIA
MARC LAUGE 

VANTING
str. 34-46

Uanset førpris

Frit valg kr. 100,-

Gælder så længe lager haves
Udover kan du også spare fra 

25-50% på udvalgte varer i butikken

Klædeskabet
Tlf. 62 52 27 84

Dametøj · Børnetøj

Kirkestræde 16 · 5960 Marstal 

Vi er der for dig 
hele året

Starter lørdag d. 8. januar 
kl. 9.30-15.00

Navn

Kongensgade 36 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 44

CVR-nr. 18593815

Eksped. Dato Kr. Øre

Adresse

Ved reklamation el. ombytning bedes denne nota medbragt.
Evt. ombytning inden 8 dage.

Freddy Sko nota  08/09/06  13:57  Side 1

TAMARIS
Dame sort
Før 799,-

ECCO HERRE
Sort
Før kr. 1.000- NU

599,-

MARCO TOZZI
Dame taupe
Før kr. 399,- NU

249,-

BLUNDSTONE HERRE
m/uldsål
før kr. 1.599,-

NU
999,-

NU
399,-

Søndag den 9. januar åbent kl. 11.00-15.00

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

Udsalg i Marstal
Chr. H, Klædeskabet, Spor-
tigan og Freddy Sko starter 
udsalg den førstkommende 
weekend.
 Ovennævnte butikker star- 
ter udsalg lørdag d. 8. januar 
og har denne dag åbent til kl. 
15.00.
Der er også søndagsåbent d. 
9. januar fra kl. 11.00-15.00.
 Der vil være rigtig mange 
gode udsalgsvarer i butik-
kerne, så kom til Marstal i 
weekenden og gør et godt 
udsalgskøb.
 Udsalget fortsætter i de 
fleste butikker også ugen 
efter.Vi står klar til at hjælpe 
jer og vi har selvfølgelig 
håndsprit, bærer visir og hol-
der afstand.
 Så vi ses hos Chr. H, Klæ-
deskabet, Sportigan og 
Freddy Sko.

Et ekstra pift 
til maden
Vinter - så er det lækkert at 
forkæle sig selv og ven-
nerne med god mad. Vinen 
drikker man som regel til 
maden, men det giver også 
et ekstra pift at komme vin 
i mange retter.
 Hvidvin er perfekt i lette 
retter - særligt i fiskeretter, 
men der er heldigvis ingen 
faste regler. Normalt vil 
man bruge rødvin i krafti-
gere kødretter, men her 
kan hvidvin også bruges 
med stor succes. I al almin-
delighed er tør vin bedst i 
maden - med mindre det 
drejer sig om desserter.
 Man behøver ikke nød-
vendigvis ikke bruge 100 
kroners rødvinen i en okse-
ragout. 
 Til gengæld skal du hel-
ler ikke hælde den allerbil-
ligste i en lækker kødret. 
Det kan smages, hvis der er 
brugt en god vin. Du kan 
for eksempel bruge det 
princip at anvende samme 
slags vin i maden, som du 
har tænkt dig at servere til.
Når vi taler desserter, så 
skal der eksempelvis port-
vin, sherry eller madeira i. 
Eller eventuelt en smule 
likør, rom eller cognac. 
Nogle hedvine kan endvi-
dere bruges i saucer - det 
gælder for eksempel 
sherry.
 Men som sagt: Der er 
ingen faste regler. Prøv jer 
frem - så finder I ud af, at 
vin i maden ofte giver det 
ekstra lille afgørende pift.

Vintergækker 
og erantis
I skrivende stund ved vi 
naturligvis ikke, hvordan 
vintervejret vil arte sig. 
Men sædvanligvis kan man 
se de første vintergækker i 
januar, og snart følger 
erantis efter. 
 Prøv eventuelt at tage 
lidt forskud på blomsterg-
læderne ved at grave nogle 
klumper med vintergækker 
og erantis op af jorden og 
anbringe dem i potter 
inden døre.
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ALTERNATIV ENERGI
ALTERNATIV ENERGI
Når du bestiller et jordvarme- eller solvarmeanlæg, kommer 
vi og dimensionerer og beregner det nye anlægs størrelse så 
det netop passer til dit behov.
Vi sørger for gravearbejdet og myndighedsbehandling mm.

OLIEFYRSSERVICE
Vi udfører det lovpligtige årlige oliefyrsservice med OR-test. 
Ring og bestil dit næste oliefyrstjek og fortæl om du vil med 
på vores liste med årlige faste besøg.

Vi udfører alt i: 
• Jordvarme
• Solvarme
• Varmepumpe
• Luft til vand
• Stokeranlæg
• Brændefyr
•  Tilslutning af  

brændeovne
• Reparation af oliefyr
•  Salg af oliefyr fra  

Elektro-Energy

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

3 Alternativ Energi-Ærø Maskiner-3 sp

Autorisationsnummer ved Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

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

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

Der tilbydes: ● Alt malerarbejde samt opsætning
af tapet, væv og filt m.m.

● Lettere murerarbejde 
- såsom renovering af facader,
ødelagte fuger m.m.

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

Kan dette have interesse for dig,
så ring og hør nærmere hos:

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14

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

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 21.00 
send da en mail til: 

info@aeroeugeavis.dk eller 
ring fredag fra kl. 09.00

på tlf. 62 53 11 53.

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

HUSK!HUSK!  

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

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

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

Vi har samme adresse 
fra den 3. januar 2022

Smedegyden 2 5985 Søby Ærø

Skovby Smede- og 
Maskinforretning
Salg, service og 
reparation af landbrugs- 
og haveparkmaskiner

Tlf. 62 58 12 10

DSJ Auto
• Autoreparation
• Service
• Skader
• Karosseriarbejde

Tlf. 91 56 59 27

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag kl. 7.15-16.00  

Fredag kl. 7.15-12.30

NYE GARDEROBE-
SKABE? - kig ind til BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

Nicholas Care
Gydeager 2, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 25 25 · Mobil 30 47 59 70
E-mail: nicholascare@gmail.com

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

Øget livskvalitet med 
hjælpemidler

Tøv ikke med at bruge hjælpemidler, der kan forbedre 
livskvaliteten. Foto: Ingimage.com

Fjernsynet sender pludse-
lig med så lav lydfrekvens. 
Avisen begynder at trykke 
artiklerne med meget små 
typer. 
 Trapperne begynder at 
blive stejle, og pludselig 
ligger fortovsfliserne ikke 
helt så lige, som de plejer.
 Jo, der er meget i sam-
fundet, der holder op med 
at være, som det plejer, i 
takt med, at vi bliver ældre. 
Eller, som det jo nok nær-
mere er tilfældet: Der er 
meget i os, der ændrer sig, i 
takt med, at vi bliver ældre. 
Kroppen skal nok fortælle 
dig, at det er ved at være 
på tide at få lidt hjælp. Det 
er det, den gør, når avisens 
tekster er gnidrede og for-
tovet føles som en offro-
ad-bane. Om du hører ef-
ter er dog en anden snak. 
 Der er nemlig rigtig 
mange seniorer, som er 
længe om at tage alders-
betingede hjælpemidler til 
sig. Vi kan fint leve med 

briller, og høreapparatet er 
også blevet acceptabelt for 
de fleste. Men rollatorer, 
trappestole og særlige køk-
kenredskaber er stadig et 
tabu for mange, og derfor 
venter vi med at tage dem 
til os, til det er allermest 
nødvendigt.
 Men det er noget pjat! 
For det første har vi nem-
mere ved at klare os og 
lære et nyt hjælpemiddel 
at kende, mens vi stadig 
kan klare os nogenlun-
de uden. For det andet er 
hjælpemidlerne en hjælp 
– ikke en personlig kritik. 
Det siger intet om dig, at 
du har brug for en rollator, 
en støttestrømpe eller en 
stok. Det siger noget om 
din alder. Den er du fak-
tisk fuldstændig uden ind-
flydelse på – men du kan 
med et hjælpemiddel gøre 
meget ved det, som alde-
ren gør ved dig.

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
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ORIENTERINGSAFTEN 
OG MINI-LØRDAG 

På Nyborg Gymnasium har 
vi samlet syv forskellige 
ungdoms- og erhvervs-
uddannelser på ét sted. 
Her kan du finde den 
uddannelse og retning, 
der passer præcis til dig.

Se med på 
www.nyborg-gym.dk
11. januar 2022, kl. 19.00 

ORIENTERINGSAFTEN 
VIRTUEL

MINI-LØRDAG 
Har du ikke mulighed 
for at komme til 
orienteringsaften,  
så afholder vi 
Mini-Lørdag. 

Se med på 
www.nyborg-gym.dk
15. januar 2022, kl. 10.00

VIRTUEL

 

STX | HF | HHX | IB | 
EUD | 10. | EUX | KOST

Ét valg - en verden af muligheder   

VIRTUEL

Rundt om Ærø

Af Ida Kørner

Bådebyggerdatter 
debuterer som forfatter 
med billedrigt portræt af 
Ebbes Bådebyggeri

Foto: Kai Greisler.
Over en periode på tre år 
har Nina Rydahl Andersen 
interviewet sin far, Ebbe 
Andersen, og indsamlet bil-
leder fra hans lange karriere 
som bådebygger. I 2022 ud-
kommer resultatet af mange 
timers samtale som bog på 
Marstal Søfartsmuseum. 

En skattekiste
Det var i anledningen af 
bådebygger Ebbe Ander-
sens 70 års fødselsdag i 
2018, at hans datter Nina 
Rydahl Andersen fik idéen 
til projektet: »Oprindeligt 
ville jeg overraske min far. 
Jeg tog kontakt til den tyske 

fotograf Kai Greisler, som, 
jeg vidste, havde fotografe-
ret meget i Marstal i 80’erne 
og 90’erne, og som efter si-
gende lå inde med mange 
billeder af min fars skibe«, 
fortæller Nina.
 Da mængden af billeder 
viste sig at være omfatten-
de, forkastede Nina idéen 
om billederne som en fød- 
selsdagsoverraskelse. I ste-
det rejste hun med sine 
forældre til Greislers hjem 
i Nordtyskland for at tage 
samlingen i øjesyn: »Det 
var en skattekiste! Han er 
virkelig dygtig og har taget 
flere tusind flotte billeder.«
 Tilbage i Marstal fik 
Nina hjælp af Søfartsmuse-
et til at digitalisere de man-
ge billeder. Og så begynd-
te et arbejde som mange 
med digitalkameraer og 
smartphones sikkert kan 
genkende som en energi-
krævende proces: »Det var 
jo overvældende. Hvor skal 
man starte? Jeg begyndte at 
systematisere – og inddele 
billederne efter årstal. Og 
da det hele lå der foran mig 
kunne jeg pludselig se, at 
det var en bog.«

Fra beskedne drømme til 
imponerende livsværk
For Nina, der til dagligt ar-
bejder som tilrettelægger 
på Danmarks Radio og er 
medejer af Motorfabrik-
ken Marstal, er dokumen-
tationen af sin fars virk-
somhed i bogform en helt 
ny erfaring. Med støtte fra 

Marstal Søfartsmuseum og 
med Karsten Hermansen 
som redaktør kastede hun 
sig ud i projektet og be-
gyndte at interviewe sin far.
Med kaffe på kanden og 
båndoptager imellem sig 
har Nina og Ebbe over de 
sidste par år snakket sig 
igennem selskabets histo-
rie – fra bådebyggeriets 
spæde start i ’74 til det blev 
solgt i august 2013. »Da 
min far kom til Ærø, var 
han en ung idealist på 24 
år med beskedne drømme. 
Han ville »bygge en båd«, 
sælge den og bygge en ny,« 
fortæller Nina. 
 Samtalerne har taget ud- 
gangspunkt i billederne 
fra Greislers samling. Nina 
fortæller begejstret om, 
hvordan hvert skib har sin 
egen historie. Der er både 
nybygningerne, som er fo-
todokumenteret i alle led 
af processen – nogle gange 
helt fra træet bliver fæl-
det – og restaureringerne 
af ældre skibe, som måske 
har sejlet i 100 år. 
 Ninas bog om Ebbes Bå- 
debyggeri bliver således 
både et virksomhedspor-
træt og et katalog over alle 
nybygningerne. Det er be-
skrivelsen af et livsværk 
over knap 40 år, som Nina 
også af personlige årsager 
finder vigtigt at dokumen-
tere: »For mig og min sø-
ster er det vigtigt at få over-
blik over historien. Bogen 
er tænkt som et dokument 
for eftertiden, så vi kan sva-

re på spørgsmål, også efter 
min far en dag ikke er her 
længere.«

Bog i julehandlen 2022
Nu er Nina færdig med at 
interviewe og er ved at læg-
ge sidste hånd på værket. 
Bogen, som både bliver på 
dansk og tysk, kommer ef-
ter planen i julehandlen i 
2022. Nu ser Nina tilbage 
på mange gode samtaler: 
»Mest af alt har det været 
virkelig hyggeligt at snakke 
med min far. Jeg anbefaler 
alle at snakke med deres 
forældre og høre om deres 
liv. Der gemmer sig mange 
gode historier.« 
 Afsluttende kommer Ni- 
na med en opfordring til 
avisens læsere: »Jeg har 
ikke så mange billeder fra 
70’erne. Så hvis nogle ligger 
inde med billedmateriale af 

min far og hans virksom-
hed fra den tid, bliver jeg 
meget glad, hvis de henven-
der sig!«. 

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

KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 61 38 44 41

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp

Foto: Kai Greisler.
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Vægkalendere
Igen i år har vi fremstillet store væg-
kalendere, som vore kunder og læsere 
gratis kan afhente på Ugeavisen.

Kalenderne for 2022 er nu trykt og klar til 
udlevering.

Mange giver udtryk for, at de gerne vil 
give et beløb for kalenderen. Derfor har vi 
opsat en sparegris, hvor du, til gengæld for 
en eller fl ere kalendere, har mulighed for 
at erlægge et frivilligt bidrag.

Det indkomne beløb går i år ubeskåret til

Ærø Søredningsforening
Kalenderen er trykt i et oplag på 500 stk. og 
»først til mølle«-princippet gælder.

Den 16. februar 2022 vil repræsentanter fra foreningen 
være til stede på vort kontor når grisen slagtes. 
Ærø  Søredningsforening vil modtage et, forhåbentligt 
pænt, beløb til en sag, der kan redde liv på havet!.

Med venlig hilsen - UGEAVISEN, Møllevejen 33A, Marstal

Vægkalendere - 17-10-2021 8:51

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

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk
Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.

NB! Jeg kører over hele øen.

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

Økonomisk rådgiver/revisor
Tony Jul Haugsted-Jakobsen
Tlf. 60 98 13 82 - info@aktivmail.dk
Ærø - Den Gamle Købmandsgaard
Torvet 5, 1. sal tv. - 5970 Ærøskøbing

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

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 s- - 4-05-2017 8:25

Ærø Hushåndværk ny- fast- 2 sp.indd   1 28/08/17   09.21

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

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

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Euforiserende stoffer 
og bilkørsel
Alkohol og bilkørsel er en 
farlig cocktail. Men det er 
også farligt – og ulovligt 
– at køre bil, hvis man er 
påvirket af andre euforise-
rende stoffer.
 Stoffer påvirker nemlig 
evnen til at køre bil, og 
dermed øges risikoen for 
at blive involveret i en tra-
fikulykke.
 Blandt de ulovlige stof-
fer nævner Rådet for Sik-
ker Trafik: Amfetamin 
(speed), kokain, cannabis 
(hash, marihuana, pot), 
LSD, ecstasy, heroin, svam-
pe, der indeholder psilocin 
og psilocybin, khat, pop-
pers (amylnitrit), GHB 
(fantasy), morfin, metadon, 
benzodiazepiner, der ikke 
er på recept.
 Nogle af stofferne vir-
ker beroligende og sløven-
de, og det er bestemt ikke 
hensigtsmæssigt, når man 
begiver sig ud i trafikken. 
Andre stoffer virker op-
kvikkende, og nogle gi-
ver vrangforestillinger og 
hallucinationer. Risikoen 
for at blive involveret i en 
ulykke øges selvsagt, hvis 

man kører, når man er på-
virket af stoffer, og blander 
man stoffer med alkohol, 
stiger risikoen for at blive 
involveret i en trafikulykke 
endnu mere.

Forholdsvis 
sen påske
Hvis I her først på året er 
ved at planlægge årets fe-
rier, skal I være opmærk-
somme på, at påsken - og 
dermed påskeferien – fal-
der forholdsvis sent i år. 
Påskedagene hører til de 
forskydelige helligdage, 
og det kan være påskedag 
mellem 22. marts og 25. 
april. I år er påskedag den 
17. april.
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10%*
SPAR

*Kan ikke kombineres med andre rabataftaler, 
gælder ikke nedsatte varer.

MEDLEMSRABAT
FOR SELVBYGGERE

FÅ HJÆLP TIL
VEDLIGEHOLDELSE
AF DIN BOLIG

BLIV SELVBYG MEDLEM OG

KONTAKT EN MEDARBEJDER OG BLIV MEDLEM NU!

VEDLIGEHOLDELSE

BLIV SELVBYG MEDLEM OG

KONTAKT EN MEDARBEJDER OG BLIV MEDLEM NU!BLIV MEDLEM NU!

78
71

5

STARK Ærø
Industrivej 5 • 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121
Info.aeroe@stark.dk

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

Se fl ere SelvByg fordele
på STARK.dk/selvbyg

* Kan ikke kombineres med andre rabataftaler, gælder ikke nedsatte varer og skaffevarer og varer markeret 
med ”God kvalitet til faste lave priser”. Se varekategorier med selvbyg rabat på STARK.dk/10procent
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FLOTTE BILLEDBØGER
FRA ÆRØ

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:

Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum,
Creutz Hjørne,

Ærøskøbing Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

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

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

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

ÆRØ

YEU

YEU

ÆRØ

J A C Q U E S B E R G

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

To gange ø
Deux fois île

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

Ole Ege

 

 

Vinterdæk er ikke et 
lovkrav - men…

Vinterdæk er ikke et lovkrav i Danmark, men de fleste 
sætter dem på bilen alligevel, fordi det simpelthen gør en 
mærkbar forskel. Foto: Kehlet
Allerede når den første 
frost sætter ind og vejene 
pludselig er glatte og lum-
ske, så er der kø ved auto-
værksteder og dækcentre. 

Heldigvis for det, og hvis 
du ikke allerede har været 
der, så er det på høje tid at 
komme afsted.
 Det er ikke et lovkrav, 

at man kører på vinterdæk 
i Danmark, men heldigvis 
er der stadig rigtig mange 
bilister, som vælger at skif-
te sommerskoene ud med 
ordentligt fodtøj, når vi går 
ind i tiden med rusk, regn, 
frost og sne.
 Man kan måske fristes til 
at lade være, særligt oven-
på en række milde vintre, 
som vi efterhånden har 
haft. Men selv om det er 
småt med frostgrader, så er 
vinterdæk stadig en rigtig 
god investering. Allerede 
fra plus 7 grader giver vin-
terdæk en markant forskel 
på vejgreb og bremselæng-
de. Lad dig ikke vildlede af, 
at der er rigeligt mønster 
på dine sommerdæk; det 
er ikke det, der giver bid i 
vejen. 
 Det compound – gum-
miblanding – som vinter-
dæk er lavet af, er bløde-
re end sommerdækkenes 
compound. Det betyder, 
at dækkene er smidigere 

også ved lave temperatu-
rer. Helårsdæk, som der 
stadig er en del, der svær-
ger til, er et kompromis 
mellem to meget forskel-
lige dæktyper og dermed 
ikke perfekte til nogle af 
delene. Du er med andre 
ord ikke optimalt kørende 
hele året. 
 Husk på, at du med som-
mer/vinterdæk kun bruger 
dine dæk halvdelen af ti-
den. Opbevarer du dem 
ordentligt, vil behovet for 
nye dæk ikke blive ander-
ledes end ved brug af hel-
årsdæk.
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læses i Ugeavisen
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Nicorette® (nikotin) QuickMist mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksa� ængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdssto� erne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, 
som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart 
efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, 
kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering:
Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat 
til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan 
rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com Juni 2018. Zymelin® ukonserveret næsespray 1 mg/ml (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse med tilstoppet næse, eller bihulebetændelse. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Børn under 10 år: Kun 
efter lægens anvisning. Børn under 2 år: Må ikke anvendes, da de kan få alvorlige bivirkninger, selv ved lave doser. Må ikke anvendes: Ved allergi overfor xylometazolin eller et hjælpestof, grøn stær med snæver kammervinkel, efter � ernelse af hypofysen/operation i hjernen gennem næse/mund. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør 
ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug: Kan medføre hævelse af næseslimhinden, øget sekretion fra næsen. Anvendes med forsigtighed: Ved søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen, forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Kun efter lægens anvisning: Stofskiftesygdomme, diabetes, svært forhøjet 
blodtryk, alvorlige hjerte-kar-sygdomme (f.eks. langt QT syndrom), vandladningsbesvær pga. prostata, svulst i binyrerne, samtidig behandling med medicin mod depression/Parkinsons sygdom. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig/uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Børn under 2 år: Evt. 
koma. Dette kan også opstå ved forkert indtagelse (f.eks. gennem munden). Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Kun efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse/svælg, tør/irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen, øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Meget sjældne: Alvorlige 
allergiske reaktioner. Pakninger: 10 ml og 2x10 ml. Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Gaviscon Virkning: Mod halsbrand, sure opstød og ved spiserørsbrok. Dosering: Tyggetabletter: Voksne: 1-3 tyggetabletter efter behov ca. ½ time efter et måltid samt lige 
før sengetid el. efter lægens anvisning. Tyg tabletten grundigt, og skyl evt. ned med en lille smule vand efter behov. Tyggetabletten må ikke synkes hel. Børn: Må kun anvendes til børn under 15 år efter lægens anvisning. Oral suspension: Voksne og børn over 2 år: 10-20 ml efter behov ½ time efter måltid og umiddelbart før sengetid el. efter lægens 
anvisning. Børn ½-2 år: 5-10 ml per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Børn under ½ år: 1-2 ml per kg legemsvægt per døgn fordelt på fl ere doser, helst efter måltid. Må kun gives til nyfødte og småbørn efter lægens anvisning. Oral suspension omrystes umiddelbart inden brug. Kan tages med en lille smule vand efter behov. Advarsler og 
forsigtighedsregler: Må ikke anvendes ved allergi over for de aktive sto� er el. et hjælpestof. Tal med lægen hvis du har nedsat nyrefunktion. Tal med lægen ved behandling med lægemidler, der indeholder: fl uoroquinoloner, tetracykliner, ketoconazol, estramustin, tyreoideahormoner, digoxin, sotalol, clodronat, mycophenolatmofetil, gabapentin, 
penicillamin, difl unisal. Gaviscon nedsætter virkningen af jernpræparater, og lægemidlerne bør tages med mindst to timers mellemrum. Må ikke bruges sammen med drikkevarer, der indeholder citronsyre. Tag ikke dobbeltdosis som erstatning for glemt dosis. Tyggetabletter: Indeholder mannitol (kan have en mild a� ørende virkning). Oral suspension:
Indeholder natrium. Tal med din læge, hvis du har brug for at tage Gaviscon på daglig basis over en længere periode, især hvis du er blevet rådet til at følge en saltfattig diæt. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Bivirkninger: Meget 
sjælden: Udslæt, kløe og væskeophobning under huden. Pakninger: Tyggetabletter: Blisterpakninger á 20 og 120 stk. Oral suspension: Flasker á 100, 400 og 500 ml. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen før brug.

Vi udleverer fra

Det gør vi, fordi vi gerne vil give dig præcis den rådgivning, som du har brug 
for. Vi vil gerne være sikre på, at du får den medicin, der passer bedst til dig, 
og at du ved, hvordan du skal bruge og tage din medicin. Derfor spørger vi. 
Det tager som regel kun et kort øjeblik.
Hvis du har brug for at vide mere om din medicin, så tilbyder vi gerne en 
medicinsamtale med faguddannet personale.

Hvorfor stiller personalet
altid så mange spørgsmål?

Kom ind 
på apoteket 
og få faglig 
rådgivning

Duolac® 50+ Vitalitet
Dagligt kosttilskud med 10 mia. mælkesyre-
bakterier til dig, der er fyldt 50 år. Med 
C-vitamin, som bidrager til immunforsvarets 
normale funktion samt D-vitamin, der bidrager 
til at vedligeholde normale knogler. 30 stk.

Ceridal® Fedtcreme
Ceridal Fedtcreme er 100% fri for vand. 
Anvendes til meget tør hud og hudområder 
med særligt behov. Cremen danner en 
beskyttende hinde på huden, der beskytter 
mod vind og vejr. Også til pleje af tørre og 
sprukne læber. 150 ml.

Nicorette®

Nicorette® QuickMist er klinisk bevist til 
at reducere din rygetrang efter kun 30 
sekunder, så du kan stoppe for altid. Frisk 
pebermyntesmag. 1 stk. (150 spraydoser).

Zymelin®

Er næsen stoppet? Du kan lindre din 
forkølelse med Zymelin®. Anvendes ved 
tilstoppet næse ved forkølelse og bihulebe-
tændelse. Virker ved at mindske hævelsen 
af slimhinderne, så du får nemmere ved at 
trække vejret gennem næsen. Virkningen 
holder i op til 10-12 timer. Konserveringsfri. Til 
voksne og børn fra 10 år. 10 ml.

Gaviscon®

Tyggetablet der virker hurtigt ved halsbrand. 
Tabletten danner et skumlåg over maveind-
holdet og forhindrer tilbageløb. Kan anven-
des under graviditet og i ammeperioden. Mild 
smag af vanilje, hindbær, citron. 120 stk.

Med venlig hilsen

Hanna Magnussen
Apoteker på Marstal Apotek

Marstal Apotek 
Kirkestræde 23 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 10 68

Decubal Lipid 
Cream, 200 ml.

Decubal Repair, 
100 g

VitaCare Baldrian 
og Humle, 60 stk.

VitaCare Tranebær, 
30 stk.

Multi-tabs Omega-3 
Kids, 120 stk.

Multi-tabs Hindbær 
Jordbær + Calcium, 
60 stk.

APOVIT D-vitamin
35 µg, 300 stk.

APOVIT D-vitamin
25 µg, 300 stk.

SPAR
20% 

På udvalgte frihandelsvarer

Gælder fra den 3. januar 
til den 23. januar 2022

*Priserne gælder fra 3. januar – 23. januar 2022, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for prisændringer.

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

20%
SPAR

kr. 21400

kr. 4495

kr. 17900 kr. 20495
kr. 15500
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Kirkestræde 9 • Tlf. 62 53 11 28

Torsdag, fredag 
lørdag 

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

Godt Nytår
Jeg er frisk igen. 

Herresalonen 
åbner igen i uge 2, 
torsdag
den 13. januar.

Agerjord søges
til leje evt. køb. Beliggende 
Rise sogn (midt-øen).

Ib Thomsen 
Bakkely, Nevre
Tlf. 24 24 65 95

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

AutomobilerLille lejlighed/
værelse udlejes

med eget te-køkken og 
badeværelse. Vesterbro 13, 
Ærøskøbing.

Johan Røhling
Øens VVS 

Tlf. 21 63 71 78

Lejlighed 
i Marstal

Strandstræde 39A, udlejes 
pr. 15. januar 2022. 
Husleje kr. 3.200,- + for-
brug.
Henvendelse:

Tlf. 24 43 14 03

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

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

Henvendelse:
TLF. 42 57 57 47

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

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

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

OPSTART
Vores aktiviteter 

starter op igen i uge 2.
Vel mødt

RSI

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS
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Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

Blue Riband Translations - fast.indd   1 28/08/17   10.21

KLARENSTOK
afholdes

mandag d. 10. januar
kl. 19.30 

hos Krista og Bent 
Oldevej 26

Tilmelding på
 tlf. 23 48 38 22

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Du ønskes 
et hjerteligt tillykke 

med de 70 år 
i søndags.

Kærlig hilsen
LINE, MILLE, LÆRKE, 

FREJA, ANDREA, 
IDA OG AKSEL

Kære 
Farmor/Mormor

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...

Tag på langrendsski i Danmark

Når sneen er faldet og ligger i et pænt lag, er de danske skove et hit med langrendsski 
under fødderne. Foto: ingimage.com
Vi drager nord- og syd-
på i hobetal for at stå på 
ski. Men når Danmark er 
klædt i hvidt, byder landet 
faktisk på fornemme for-
hold for at kunne dyrke 
langrend.
 Vi har både fladt og bak- 
ket landskab, store skov- 
strækninger og masser af 
offentligt tilgængelige om-
råder. Og når der ligger et 
pænt lag af det hvide drys 
over Danmark, er landet 
perfekt til langrend.
 Sneen har vækket den 
indre skiløber i mange 
danskere. En del steder 

er der alpine bakker med 
lifte, og endnu flere steder 
trækkes der langrends-
spor på offentlige arealer, 
og det giver mulighed for 
langrend på flere hundre-
de kilometer langrends-
spor over hele Danmark. 
I øvrigt er et spor ikke en 
forudsætning for, at man 
kan dyrke langrend. 
 Man kan sagtens lægge 
sin helt egen rute ad stier, 
ud over de store snedæk-
kede vidder eller ud og ind 
mellem træerne i de offent-
lige skove, hvor man gerne 
må færdes udenfor veje og 

stier. Når sneen dækker is-
lagte søer og fjorde, er også 
disse steder oplagte mål 
for søndagsturen på lang-
rendsski - hvis ellers isen 
kan bære.
 Langrendsski og -støvler 
er normalt billigere udstyr 
end alpinski og alpinstøv-
ler. Det kan godt lade sig 
gøre at blive ekviperet 
med langrendsski, stave 
og støvler fra omkring to 
til tre tusind kroner, men 
udstyret findes i alle pris-
lag, og der findes flere for-
skellige slags langrendsski. 
Typen af udstyr afhænger 

blandt andet af, om du står 
klassisk eller anvender den 
skøjtestil, du kender fra tv. 
Her gælder det om at tage 
imod råd og vejledning i 
forretningen, hvor man 
godt ved, at familien Dan-
mark, der for første gang 
skal ud at opleve naturen 
på langrendsski, ikke skal 
iklædes udstyr som det, det 
norske landshold benytter.
Langrend er en super sund 
sportsgren. 
 Pulsen kommer op, hvil-
ket er godt for dit kredsløb, 
og man bruger stort set 
hele kroppen i bestræbel-
serne på at komme fremad. 
Du bruger virkelig dig selv 
under skituren, og skal det 
gå stærkt, kommer du altså 
til at svede. 
 Så medmindre du vil 
holde mange pauser un-
dervejs, skal du ikke tage 
for meget varmt tøj på. 
Men du har naturligvis en 
lille rygsæk med ekstra tøj 
med til de pauser, som ny-
begynderen har brug for.
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Søby Vandværk
www.soeby-vandvaerk.com

TAKSTBLAD
for 2022

Alle priser er incl. moms og gælder de beløb, 
der opkræves af Søby Vandværk.

Fast årlig afgift pr. bolig/boenhed . . . . . . . . . . . . 1.600,00 kr.
Heraf til BNBO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   464,00 kr.
Vandpris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,40 kr. pr. m3

Heraf til BNBO#  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,44 kr. pr. m3

Grøn afgift til staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7,96 kr. pr. m3

Drikkevandsbidrag* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,00 kr pr. m3

Bidrag ledningsført vand . . . . . . . . . . . . . . . .    7,96 kr pr. m3 
Samlet vandpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16,36 kr. pr. m3

Vand til videresalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    25,00 kr. pr. m3

Tilslutningstakster     Søby Vandværks forsyningsområde  
Hovedanlægsbidrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.109,70 kr.
Forsyningsledningsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . .   34.285,61 kr.
Stikledningsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14.705,31 kr.
Samlet tilslutningsbidrag . . . . . . . . . . . . . . .   53.100,62 kr.

Gebyrer
Nedlæggelse af stik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kr. 
Rykker 1. gang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50,00 kr.
Rykker 2. gang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100,00 kr.
Aflæsning af måler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 kr.
Genåbning efter lukning **  . . . .   500,00 kr. + omkostninger
#BNBO ((600 x 464 kr + 1,44 kr x 50.000 m3) = 350.000 kr. 
Sådan kunne det fordeles mellem forbrug og fast afgift
*Grøn afgift udspecificeret. 
**Andelshaveren betaler selv udgiften til entreprenør og smed 
i forbindelse med genåbning efter lukning p.g.a. manglende 
betaling til vandværket. Genåbning finder først sted, når det 
manglende beløb + gebyr er indbetalt.
Nye projekter uden for fremført hovedledning påbegyndes kun, 
såfremt der er tilstrækkelig tilslutning til det.
Ved vandspild/ brud efter måler afregnes altid for de første 300 
m3 ud over normalt årsforbrug + div. afgifter. ( hvis vandspildet 
overstiger 300 m3).
Uændrede vandpriser og tilslutningsbidrag i 2022.

BESTYRELSEN FOR SØBY VANDVÆRK

Gigtforeningen
Lokal-afdelingen Ærø

Vandgymnastik/aquapunkt
- skånsom træning i vand  

Holdene bliver som følger:
Mandag fra kl. 16.30-17.30
Onsdag fra kl. 16.30-17.30
Torsdag fra kl. 11.15-12.15

Der er opstart i uge 2.
Pris kr. 600,- for perioden uge 2-18 2022.

 Tilmelding senest lørdag den 8. januar 2022
til Christa på christamc@live.dk eller tlf. 21 69 24 74

HVER 8. HAR GIGT

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

Maskegudstjeneste i Bregninge Kirke
Lørdag den 8. januar kl. 19.00

Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus
Torsdag den 13. januar kl. 14.30

Nytårskoncert i Marstal Kirke
Torsdag den 13. januar kl. 19.30

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 82732

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

AFLYST

Aflæsning Marstal Vandværk 
samt brønde med måler
Du kan give os dine aflæsninger på 3 forskellige 
måder:

• Servicetelefon 33 41 20 79

• Indberetning via internet på www.aeroevand.dk 
• Indsende det udfyldte aflæsningskort

Indberetning skal ske senest 15. januar 2022.

Husk! Er du tilmeldt e-boks, så modtages aflæs-
ningskortet i den elektroniske postkasse. 

Industrivej 6, 5960 Marstal
Tlf. 63 52 63 63 · Mail: fas@aeroeforsyning.dk

ÆRØ SVØMMEKLUB 

TILMELDING 2022
til sæson januar/juni er åben

Nu med »drop-in-svøm« (enkeltgangsbooking) 
på udvalgte hold.
Se nærmere på klubbens 
hjemmeside: 
www.ærøsvømmeklub.dk

ÆRØ SVØMMEKLUB

Kend fuglene på foderbrættet

Den smukke musvit er fast vintergæst i mange haver. 
Foto: Kehlet

Den er overvejende mat 
grønlig og med en tydelig 
gul kant på vingen samt 
lidt gult på halsen. Næbbet 
er kraftigt, og fuglen er på 

størrelse med en gråspurv.
Fru Hansen har fået noget 
at tænke over. Hun ken-
der i forvejen musvitterne 
og gråspurvene på foder-

brættet, men den grønne 
fugl? Her er kun én vej 
frem, og det er at søge 
hjælp på nettet eller kigge 
i en fuglebog. Fru Hansen 
skal ikke bladre ret længe 
i sektionen for spurvefugle, 
før hun finder ud af, at den 
ubekendte fugl er en grøni-
risk.  Og efterhånden lærer 
hun på denne måde også 
de andre af foderbrættets 
gæster at kende: sjaggeren, 
flagspætten, skovspurven, 
blåmejsen osv.
 Et foderbræt er i det 
hele taget en fantastisk 
god platform som afsæt 
for den videre interesse for 
vore fjerede venner. Her 
får man dem på tæt hold, 
og har man først én gang 
selv artsbestemt de enkel-
te fugle, glemmer man dem 
ikke lige med det samme.

Der er også lyd på
Næste skridt for den, der 
nu er blevet fascineret af 
at kunne kende forskel på 
mere og andet end blot en 
solsort og måge, kan være 
at studere fuglestemmer, 
som man også nemt kan 
finde prøver på, hvis man 
leder på nettet. Det varer 
nemlig ikke så længe, før 
foderbrættets gæster så 
småt vejrer forår og begyn-
der at synge. Og hvis du i 
løbet af vinteren har fået 
sangene lagret i hukom-
melsen, har du den store 
fornøjelse at kunne gen-
kende dine fugles stemmer 
i løbet af foråret. Ofte kan 
man kun høre og ikke se 
fuglene, og det er da skægt 
at kunne genkende sangen 
fra de musvitter og andre 
fugle, man har serveret for 
hele vinteren. Nogle fugle 
– blandt andet musvitten 
– kan finde på at synge på 
solrige vinterdage. Solsor-
ten er så småt i humør til 
at give en lille sang ofte 
allerede hen i slutningen af 
februar, og herefter følger 
de enkelte fuglearter lidt 
efter lidt.
 Men først står den altså 
på en omgang solid vinter-
fodring og smugkig fra dig, 
inden fuglene i det tidli-
ge forår kvitterer med en 
sang.

Smager kaffen 
ikke til UG
Du har måske oplevet, at 
kaffen ikke rigtig smager, 
som den skal. Det kan der 
være flere årsager til, og 
hos Dansk Kaffeinforma-
tion, der er kaffebranchens 
fælles informationsforum 
om kaffens vej fra spire til 
kop, nævner man blandt 
andet følgende:
-  Vandet kan enten være 

for varmt eller koldt. 
Den optimale tempera-
tur er ca. 96 grader. En 

for høj temperatur kan 
resultere i en besk kaffe, 
mens en for lav tempera-
tur ikke formår at udnyt-
te kaffens aromastoffer 
optimalt.

-  Formalingsgraden skal 
tilpasses den tid, »maski-
nen« bruger på at afleve-
re vandet. Jo længere tid, 
desto finere formalings-
grad.

-   Vandet løber for hurtigt 
eller for langsomt igen-
nem kaffen. Et vandgen-
nemløb på ca. 5 minutter 
er optimalt.

-   Specielt i store kaffema-
skiner er det vigtigt at 
tilberede mindst 3/4 af 
maskinens kapacitet. El-
lers bliver kontakttiden 
mellem kaffe og vand 
for kort.

-  Hvis kaffen ligger skråt 
i filteret, opnår en del af 
kaffen ikke kontakt med 
vandet. Sørg derfor for 
at fordele kaffen jævnt i 
filteret.

(Kilde: kaffeinfo.dk)
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 HARDIEPLANK FACADEBRÆT
Meget høj kvalitet og minimal vedligehold. Montagen er hurtig, enkel 
og fl eksibel med mulighed for at montere både vandret, lodret, som 
klinkbeklædning, en-på-to-beklædning eller med åbne fuger op til 8 mm. 
HardiePlank® fås i 21 naturtro farver. Det naturlige cedertræmønster 
sikrer en naturlig fi nish og mønstervariation. Mål: 8 x 180 x 3600 mm. 
15 års garanti på HardiePlank®. Farve: sort, hvid eller antracit.
(Best. nr. 1942387, 1990851, 1942383)

SLIDSTÆRKE 
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DYRUP VÆG PRO 05
9 liter. Hvid. Indendørs maling med god 
dækkeevne og gode arbejdsegenskaber. Glans 5 
mat er velegnet til brug i almindelige opholdsrum. 
Pr. spand 460,- (Ex. moms 368,-)
  (Best. nr. 9703444)

TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.
STÆRKE VINTERTILBUD.

14988
(Ex. moms 119,80)

FRIT VALG
TA’ 4 STK. BETAL FOR 2

RAPTOR THINSULATE BEANIE 
ELLER HANDSKER
Beanie: One size. Farve: gul, orange eller sort. 
Handske: Farve: sort. 2 modeller. Pr. stk. 74,94 (Ex. moms 59,95)
(Best. nr. 9756741, 9756740, 9756739, 9756745, 9756744, 9756743, 9756742)

RAPTOR 
STRIKHALS-
TØRKLÆDE
One size. Farve: blå eller sort. 
Pr. stk. 161,25 (Ex. moms 129,-)
(Best. nr. 9756751, 9756752) Ti
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18750
(Ex. moms 150,-)

TA’ 2 STK.

dækkeevne og gode arbejdsegenskaber. Glans 5 
mat er velegnet til brug i almindelige opholdsrum. 
dækkeevne og gode arbejdsegenskaber. Glans 5 
mat er velegnet til brug i almindelige opholdsrum. 

390.-
(Ex. moms 312,-)

PR. SPANDV/KØB AF 3 SPANDE

TÆRKE 
Har din 

postkasse ikke 
klaret nytåret, 
SÅ KØB EN NY 

HOS OS

Se åbningstiderne
på STARK.dk

80.-
(Ex. moms 64,-)

PR. STK.

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

STARK Rudkøbing
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1145

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99
5700 Svendborg
Tlf. 6221 2428


