
Til samtlige husstande, kontorer og butikker
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AdvokatFyn a/s 

Advokatsekretærelev 
søges til Ærø-kontoret

Se nærmere på vores hjemmeside 
https://advokatfyn.dk/

eller på visitaeroe.dk/job

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DELIKATESSEN

Paneret kalkunschnitzel 
med kartoffelmos 
og rødbeder.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 9/2 fra kl. 11.30-12.30

Kun

55,-

Pr. person

»AFLYST«

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

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

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

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

Første samtale er altid gratis.

Du styrer selv 
din arbejdstid – 
inden for deadline

Du får frisk luft 
og motion, mens 
du tjener penge

Du arbejder 
typisk tæt på 
din bopæl

Du får del 
i vores 
rabataftaler

Scan og se, hvor tæt

Vi har et job til dig
tæt på dit hjem

www.blivomdeler.nu
– eller ring til os på 70 10 40 00

Jobbet som omdeler af reklamer og aviser er et af de mest fleksible job, 
du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritids job eller en ekstra 
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for 
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser 
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

www.blivomdeler.nu

du kan få. Perfekt for dig, der leder efter et fritids job eller en ekstra 
indtægt. Der er omdeling onsdag og torsdag, og du har mulighed for 
at få en eller flere ruter. Vi leverer de pakkede reklamer og aviser 
hos dig – klar til omdeling. Læs mere og søg jobbet her:

det skal fejresdet skal fejres

20%  
rabat på hele brillen*

50%   
på alle solbriller uden styrke

Tilbuddene gælder hele februar måned

* kan ikke kombineres med andre tilbud
* Gælder ved køb af en komplet brilleÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

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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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Fyn mangler nye plejefamilier 
- der søges både aflastning- og plejefamilier.
Kunne det være noget for dig/jer?
Se mere på kommunens hjemmeside under Nyheder.

BØRN OG UNGEOMRÅDET

KVIKTEST for Corona: 
Ændrede åbningstider
Fra onsdag den 26. januar ændredes åbningstider-
ne for KVIKTEST på Torvecentret i Marstal: 
Hver mandag og onsdag klokken 11.00 til 17.00.
Hver søndag klokken 12.00 til 15.30.

Ærø Kommune udbyder 
alkoholrådgivning
en gang om ugen via behandlere fra 
Behandlingscenter Svendborg
Har du er alkoholforbrug, der er ved at tage over-
hånd, 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, 
Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing. 

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

SUNDHEDSOMRÅDET

Skoleindskrivning til 0. klasse 
– Marstal Skole
Digital indskrivning til 0. klasse for det kommende 
skoleår 2022/2023.

Indskrivning til 0. klasse i Ærø Kommune er digital. 
Det betyder at selve indskrivningen til 0. klasse fore-
går via internetadressen https://indskrivning.dk

Den digitale indskrivning er åben nu og frem til fre-
dag den 11. marts 2022.

Du skal bruge din NemID ved indskrivningen. 
Se mere omkring information og vejledning på kom-
munens hjemmeside.

MARSTAL SKOLE

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

Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

Kære interesserede
Børn og Unge og Sundhed og Forebyggelse invite-
rer alle forældre og øvrigt interesserede til en snak 
om alkohol og unge.

Mødet er starten på et forløb, hvor vi ønsker, at 
skabe et bredt samarbejde, om alkohol med bl.a. et 
trygt børne- og ungdomsliv som mål. 

Mødet afholdes i Viften, Halvejen 24, 5960 Marstal, 
fra kl. 18.30 – 21.00 den 10. februar 2022.

S.U. sendes til egu@aeroekommune.dk, hvis du 
ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
MARIA BRYGGER, PERNILLE BOLDING 
OG EYVIND GULBRANDSEN

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!  

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

NY
LÆNESTOL?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

Gudstjenester
Sidste søndag

efter Helligtrekonger
søndag den 6. februar

Bregninge Kirke kl. 11.00
  Trille Bakkiam Brink 

Westergaard og
 Brian Dan Christensen
  Indsættelse af Ærøs nye 

præst.
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Mandag d. 7. februar
  Café Arthur, Søby  

kl. 17.30:
 Ærø Venstre
Tirsdag d. 8. februar
  Ærøhallen, kantinen  

kl. 19.30:
 MH 89

Skov-auktion
Laadenbjerg Naturfond af- 
holder skovauktion lørdag 
den 5. februar kl. 10.00 på 
P-pladsen ved Jørbæksve-
jen. Der bortsælges blandet 
løvtræ, bemærk mobilepay 
kan benyttes.

Koncert 
i Ommel Kirke
Torsdag den 10. februar kl. 
19.30 slår Ommel Kirke dø-
rene op til en koncert med 
Bjarne Finnerup og Karsten 
Hermansen i deres velkendte 
trompet-orgel-konstellation. 
Programmet, som oprindeligt 
skulle have været en nyt-
års-koncert i Marstal Kirke, 

bærer stærkt præg af popu-
lære toner, da en del af mu-
sikken er taget fra Rodgers 
og Hammersteins musical 
»The Sound of Music« og fra 
Disney-tegnefilmene »Pinoc-
chio« og »Klokkeren fra 
Notre Dame«. Desuden bli-
ver der orgelmusik af den 
mere traditionelle slags, så alt 
i alt bliver det lidt af hvert og 
noget for enhver smag.
 Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne til en hygge-
lig time i stemningsfulde 
Ommel Kirke!

Ikke meget 
at rive i
Sneen er smuk, men det 
smukke syn kan koste dyrt.
Hvis der er masser af sne, 
kan planter med spinkel 
grenvækst lide overlast. 
Bank eller ryst derfor 
sneen af de udsatte planter 
- især hvis det er tung 
tøsne.
 Men ellers er der ikke 
alverden at foretage sig i 
haven. Hold eventuelt et 
godt øje med planterne på 
altanen, for de er udsat for 
store temperaturudsving i 
løbet af døgnet. Det kan 
eventuelt være en god ide 
at dække med granris eller 
lignende.

Februar er 
blidemåned
I februar kan vi rigtig 
mærke, at lyset vender til-
bage. En gammel nordisk 
kalenderbetegnelse for fe-
bruar var Blidemåned, og 
blid betyder på oldnordisk 
netop lys og skinnende, 
måske fordi vejret i februar 
bliver klarere.

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
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SLUTSPURT
SIDSTE CHANCE

UDSALGS

SPAR 70%
GÆLDER DE SIDSTE UDSALGSRESTER

Udsalget slutter lørdag den 5. marts

FREDAG OG LØRDAG

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

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

Se alle ejendommene på Øbolig.dk

Skippergade 50 · 5960 Marstal · Mobil: 2021 0269 · øbolig.dk

Vi mangler ejendomme over hele Ærø
så går du med salgstanker, 

så kontakt din lokale og 
Ærøs selvstændige ejendomsmægler

Ring 2021 0269 for GRATIS 
Øbolig- salgstjek.

 

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Boligareal: 100
Kælder/udhus 8/50
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 603
Opført/omb: 1930
Energimærke: C
Kontant 725.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1131

Rødstensvilla nær skøn natur
Skøn udsigt over markerne. Nyt tag 
og badeværelse i 2021.
Rummelig med...

Kongeballevej 5, St. Rise

NYT

Birkholm 7, Birkholm

Strandstræde 29, Marstal

SOLGT

SOLGT

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal
Tlf. 21 27 00 80, 
e-mail:j.r.graver@mail.dk

JEG HOLDER FERIE I UGE 7 OG 8
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Din hund SKAL forsikres

Sød og sorgløs ser hundehvalpen ud, men der kan og vil ske mange ting i et hundeliv, og 
derfor kan det være en god ide at overveje forsikringer udover den lovpligtige ansvars-
forsikring. Foto: Ingimage.com

Det er dyrt at have dyr. De 
skal have foder, vandskå-
le, kurve og tæpper og se-
ler og bure og legetøj og 
kradsebræt og alt muligt 
andet. At besøge en dyre-
forretning kan være lige så 
bekosteligt som at besøge 
en børneudstyrsbutik som 
nybagte forældre. Og så 
har vi ikke engang snakket 
forsikringer endnu. 
 For hunde skal ifølge lo-
ven være dækket af en hun-
deansvarsforsikring. For- 
sikringen dækker skader, 
som hunden forvolder på 

andre personer eller deres 
ting. Men går du til træning 
med hunden, kan du over-
veje også at købe en udvi-
det ansvarsforsikring, hvis 
nu Fido skulle finde på at 
bide træneren eller dom-
meren til en hundekon-
kurrence. Er der andre, der 
passer din hund, og den 
laver skader imens, dækker 
den almindelige lovpligti-
ge ansvarsforsikring ikke. 
Det gør en udvidet. 
 Er man hundeejer hund-
rede procent og hele livet, 
og ved man, at man aldrig 

skal leve uden hund, kan 
det være en god ide at teg-
ne en livsforsikring på sin 
hund. Dør den i for ung en 
alder, på grund af sygdom 
eller ulykke, dækker en 
livsforsikring typisk sam-
me beløb, som man har be-
talt for hunden.
 Det koster også, hvis 
vores kæledyr bliver syge, 
får en tandskade, skal ind-
lægges eller opereres. Til 
det formål kan man væl-
ge at tegne en sygeforsik-
ring, som dækker sygdom 
og ulykke. Der kan være 

forskellige krav, der skal 
opfyldes, før du kan tegne 
sygeforsikringen. Krave-
ne varierer fra selskab til 
selskab. For eksempel kan 
det være, at kæledyret skal 
være fyldt et vist antal uger 
eller måneder og ikke må 
være over en vis alder, før 
forsikringen tegnes.
 Derudover kan det være 
et krav, at visse vaccinati-
oner er foretaget, ligesom 
det kan kræves, at dyret er 
udstyret med mikrochip og 
er stambogsført.
 Tal med forsikringssel-
skabet eller besøg deres 
hjemmeside, og få hjælp 
til at finde den løsning, der 
passer bedst til netop dig 
og dit kæledyr.

Prinsesserne har 
fødselsdag
Februar byder på to royale 
fødselsdage. Vi ønsker til-
lykke til Mary Elizabeth, 
Hendes Kongelige Højhed 
Kronprinsessen, Kronprin-
sesse af Danmark, grevinde 
af Monpezat, som d. 5. fe-
bruar fylder 50 år, og Marie 
Agathe Odile, Hendes Kon-
gelige Højhed Prinsesse af 
Danmark, grevinde af Mon-
pezat, som 6. februar fylder 
46 år.

Nordens 
apostel
Ansgar, denne franskmand, 
som i 800-tallet tog nordpå 
for at udbrede det kristne 
budskab og som fik beteg-
nelsen Nordens apostel, har 
helgendag 3. februar.
 Han var født i Amiens i 
Frankrig og var i 800-tallet 
missionær i Danmark. I He-
deby i Slesvig oprettede han 
blandt andet en missions-
børneskole.
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Rundt om Ærø

Af Olivia Karlsson Hansen

Mød en ærøbo:

Freja Kjøllers vilde eventyr 
på havet

Freja Kjøller, der tidligere 
boede i Marstal med sin fa-
milie, har en meget inspire-
rende historie, i en meget 
ung alder. Hun dimitterede 
på Svendborg Gymnasium 
i 2019 og har stort set været 
ude at rejse lige siden. I skri-
vende stund befinder hun sig 
på Saint Vincent og
Grenadinerne, som er en 
østat i det Caribiske Hav, 
sammen med cirka 45 andre 
unge mennesker fordelt på 
tre både. Hun er skipper på 
båden »Sydsolen« og fortæl-
ler meget ærligt om sine rej-
ser, eventyr og ansvar i dette 
interview.

Rejsens udvikling
I januar 2020 pakkede Freja 
Kjøller og veninden Frida 
Frydendahl deres back-
packertasker og drog afsted 
mod nye eventyr. Hvilken 
rejse de havde i vente de 
næste år, var der ingen, der 
kunne forudse, og Freja selv 
er meget overrasket over rej-
sens gang: »Det er lidt en sjov 
historie, for det har egentlig 
aldrig rigtig ligget i kortene, 
at jeg skulle ende med at være 
skipper på »Sydsolen«.
 Min veninde og jeg var ude 
at rejse tilbage i 2020, hvor vi 
var i New Zealand og Austra-
lien. Vi var lige kommet til 
Australien, hvor Corona 
pandemien ramte i marts. Vi 
håbede, at vi kunne finde et 
arbejde, for vi havde aldrig 
forestillet os, at hele pande-
mien ville være så langvarig. 
Det var sværere, end vi lige 
troede, men så var det heldigt, 
at vi så et opslag fra Jannick 
på Facebook. Han søgte ga-
ster, der allerede befandt sig 
i Australien. Vi havde tænkt, 
at vi blot ville være der i to 
uger, men så endte det bare 
med, at vi blev på båden og 
rejste rundt i 7 måneder. Det 
var helt fantastisk, at vi fik lov 
til at møde en masse skønne 
mennesker, og det er jo et helt 
andet liv, man lever. Man le-
ver i denne her lille boble, og 
det eneste, der betyder noget, 

Freja Kjøller på Tobago Cays

er båden og de mennesker, 
man er sammen med. Jeg tog 
hjem med følelsen af, at jeg 
var mættet af at rejse, og så 
havde jeg ærlig talt ikke fle-
re penge tilbage. Der gik dog 
ikke længe, før jeg blev kon-
taktet for at høre, om jeg ville 
være skipper på »Sydsolen«, 
og den mulighed kunne jeg 
ikke takke nej til.«

Et stort ansvar
At være skipper for 14 men-
nesker er et stort ansvar og 
på trods af, at det er ufor-
glemmelige oplevelser, kan 
det stadig være hårdt: »Det 
er helt fantastisk at få lov til 
at opleve så meget forskel-
ligt, men det er også hårdt. 
Jeg har altid sejlet meget med 
min far og haft stor interesse 
for det, men jeg havde aldrig 
nogensinde forestillet mig, 
at jeg ville kunne leve af- og 
for det, som jeg gør nu. Jeg 
tror aldrig, at jeg forventede 
af mig selv, at jeg ville stå i 
sådan en autoritær- og an-
svarsfuld rolle allerede. For 
det første skal jeg sørge for, 
at båden ikke synker, og at alt 
bare fungerer. Derudover er 
der alt det humane i det, hvor 
jeg skal passe på alle de her 
mennesker og sørge for, at de 
trives - for de er mit ansvar. 
Jeg skal sørge for, at der ikke 
sker dem noget, og at der er et 
strukturelt skema til dem, så 
de får opfyldt deres behov og 
forventninger. Det er også et 
kæmpe pres i sig selv, at man 
ved, at de har betalt en sum 
penge, de har arbejdet hårdt 
for, og derfor selvfølgelig har 
en masse forventninger, som 
jeg alene skal kunne opfylde. 
Det var en hård start, for jeg 
nåede ikke rigtig at have tid til 
at overveje, om jeg ville kun-
ne klare det. Der har været 
mange op- og nedture, men 
jeg tager en dag ad gangen og 
lærer noget nyt hver dag. Jeg 
har heldigvis de andre skip-
pere, der kan hjælpe mig. Det 
er først nu, at jeg skal være 
den eneste skipper på »Syd-
solen«, og Niklas den anden 

skipper og jeg har været gode 
til at aflaste hinanden - men 
jeg tager udfordringen op.«

Et projekt med idéen 
om noget større
Der findes mange forskelli-
ge måder at opleve verden 
på, og hver især har de noget 
forskelligt at byde på. Der 
er ingen tvivl om, at man på 
»Sydsolen« får erfaringer, der 
tages med videre i livet: »Det 
er ikke en charterbåd, det her. 
Dette er et projekt med idéen 
om, at gasterne skal være en 
del af noget større. Vi er en 
lille familie, hvor alle hjælper 
til med alt det praktiske, og 
det er en måde, de kan blive 
inkorporeret i sejler verdenen 
på. Der er rigtig mange, der 
kommer hjem herfra med en 
følelse af, at de har fået opfyldt 
deres behov på alle fronter. Vi 
er 15 på hver båd, men snart 
kommer vi ned på 12. Vi har 
kæmpet for at få lov til at blive 
færre mennesker, for ham vi 
arbejder under, har lige skulle 
indse, at det er for mange men-
nesker på en båd. Det er ikke 
noget, vi bare gør for vores 
egen skyld, det handler også 
om, at gasterne skal føle, at der 
er plads til dem individuelt her 
på båden og har en køje, de 
har lyst til at sove i. Da jeg var 
gast i 7 måneder, blev jeg me-
get inspireret af de andre men-
nesker, og jeg lærte enormt 
meget om mig selv. Det giver 
enormt meget, når man kan 
bidrage til et fællesskab i form 
af det sociale, praktiske og 
faglige med en følelse af, at 
man kan, hvad man vil. Jeg 
kom hjem med følelsen af, at 
jeg havde lært enormt meget, 
som både handlede om mig 
selv personligt, men også de 
små sejre som at fikse ting, der 
gør, at det hele fungerer - for 
de er enormt betydelige her på 
båden. Man har simpelthen 
ikke andet valg end at springe 
ud i det og finde en løsning på 
tingene, og det er meget den 
mentalitet, vi har her.«

Gode råd fra en 
efterhånden garvet 
globetrotter
Måske går du rundt med 
lysten til at rejse, men ikke 
helt har modet. Til netop dig 
har Freja et godt råd: »Mit 
råd ville være at springe ud 
i det og tro på sig selv. Man 
skal ikke have bekræftelse fra 
andre til at gøre det, derimod 
skal man bekræfte sig selv i, 
at hvis man har et ønske om 
noget, så er det dét, man skal 
gå efter. Det kan være, at det 
ender ud i et nederlag, men 
processen dertil ville jo ikke 
være et nederlag. Det vil-
le derimod være en kæmpe 

sejr at finde ud af, at man har 
gjort, hvad man kan. Tager 
jeg udgangspunkt i mig selv, 
er det en kæmpe sejr. Jeg har 
jo også været igennem følel-
sen af nederlag på rejsen her-
til, men det hele har været en 
del af noget større.
 Det handler også om at se 
positivt på det og at bruge det 
hele progressivt. Jeg tror må-
ske, der er mange, som frygter 
at få et nederlag, bekymrer sig 
om pengene eller andre fakto-
rer, men jeg tror bare, at man 
skal springe ud i det og tage 
en dag af gangen. Alle starter 
et sted, og alle har forskellige 
forventninger. Sammensæt-
ningen af de mennesker, der 
er her på båden, gør, at man 
lærer noget nyt hver dag fra 
man står op til man går i seng. 
Det er en kæmpe udviklings-
mulighed at blive sat på så 
lidt plads med en masse men-
nesker, og det er lidt et krav, at 
man er omstillingsparat - her 
er der ingen planer, der helt 
går helt som planlagt.«

En stærk relation og
fremtidsplaner
At rejse ud i den store ver-
den med et andet menneske 
gør, at man oplever hinanden 
i mange situationer, hvilket i 
Freja og Fridas tilfælde har 
været meget styrkende for 
deres venskab: »Jeg er meget 
stolt og
taknemmelig over, at min 
veninde og jeg har grebet de 
muligheder, vi har fået. Det 
har været en vild rejse som 
veninder, og vi er simpelthen 
blevet så tætte, for der er snart 
ikke én situation, vi ikke har 
stået i sammen. Vi havde en 
slags overlevelsesperiode i 
Australien grundet Corona, 
hvor vi ikke havde noget sted 
at bo, og derfor boede hos 
forskellige familier. Vi fandt 
ud af det hele sammen, og det 
er meget specielt at tænke til-
bage på.
 Jeg er ikke helt sikker på, 
hvornår jeg skal hjem, men 
jeg begynder at se frem til at 
få en mere normal hverdag. 
Jeg vil gerne flytte til Køben-
havn, se min familie og så må 
jeg indrømme, at jeg er lidt 
mættet af alle de indtryk og 
fantastiske oplevelser, jeg har 
fået de seneste år. Jeg er ble-
vet bekræftet i, at jeg ikke skal 
have et 8 - 16 job, men have et 
mere varieret arbejdsliv med 
en masse projekter, hvilket er 
rart at vide. 
 Jeg tror først, at det rigtigt 
går op for mig, hvilken vild 
rejse det har været, når jeg 
kommer hjem. Det er mange 
fantastiske oplevelser, jeg har 
fået, og det er jeg meget tak-
nemmelig for.«

Foto fra »Sydsolens« instagram: sydsolen.sailing.

BUTIK
Vi fører bl.a.: 
• Højtryksrensere fra Nilfisk Alto
• Alt i kileremme
• Regntøj til børn og voksne
• Arbejdstøj til børn og voksne
• Firma- eller logotryk på tøj
• Termotøj til damer og herrer
• Sikkerhedsfodtøj
• Træsko
• Alt til haven
• Alt i værktøj
• Legetøj
• Plæneklippere, motorsave mm.
• Miljøbenzin
• Sikkerhedsudstyr til motorsave mm.
• Maling
• Alt i bolte, skiver og møtrikker
•  Alt i olie-, brændstof-, hydraulik-  

og luftfiltre
• Støvsugere fra Nilfisk Alto

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

4 Butik-Ærø Maskiner-2 sp

Autorisationsnummer ved 
Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

BEMÆRK..!
KONTORET LUKKET

for ekspeditioner hele ugen 
grundet Corona i familien.

Telefonen er åben.

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

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

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
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OURE KOSTGYMNASIUM
DYRK DIN PASSION INDEN FOR SPORT,  MUSIK,

DANS OG SKUESPIL.  FÅ DIN STUDENTERHUE OG
OPLEV OURES FANTASTISKE FÆLLESSKAB.

OURE.DK
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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

 

 

Alger og mos på taget

Et tag rent for alger og mos er også typisk et sundt tag. Foto: Ingimage.com
Begroninger på taget kan 
trække fugt ind og føre til 
langt større problemer end 
blot de kosmetiske, og derfor 
skal algerne fjernes i tide.

Og det selvom der, med lidt 
god vilje, måske er noget 
charmerende over et gam-
melt tegltag, hvor algebegro-
ninger og små striber mos 

viser tidens tand og årenes 
gang.   Men hvis man tager 
den nostalgiske brille af og 
ser byggeteknisk på den 
grønne pynt, så er det småt 

med charmen. Alger og mos 
kan nemlig føre til store 
problemer i form af fugt-
indtrængning og utætheder i 
tagkonstruktionen. 
 Når alger og mos får fat, 
binder det fugten i taget. Tegl-
stenene tørrer aldrig helt ud, 
og det gør dem sårbare for 
frostskader. Derfor er det vig-
tigt, at man i tide får fjernet 
alger og begroninger fra taget. 
 Algerensning kan gøres 
fra jorden eller med stillads, 
og det kan ske både manu-
elt som med et algebekæm-
pelsesmiddel. Sidstnævnte 
forefindes i glimrende mil-
jøvenlige varianter, så husk 
at spørge efter de produkter, 
hvis du selv vil i gang. Der er 
også fagfolk, som har specia-
liseret sig i at fjerne alger-
ne effektivt og nænsomt, så 
hverken tag eller miljø lider 
overlast. Kast et hurtigt blik 
på taget og måske kan du, 
hvis det er tiltrængt,  allerede 
nu sætte forårets første pro-
jekt i kalenderen.
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Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 6536 2020
 info@aeroeoptik.dk · www.ærøoptik.dk

Tilbuddet gælder til og med 
den 19/2-2022

Januartilbud

Kampagne

  
SPAR 50% 
på alle Tom Ford stel

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

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

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
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� V I  DÆKKER HELE  ØEN �

� DØGNVAGT �

� 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 �

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

Selv små farveklatter kan 
gøre en stor forskel

Et stilrent og måske hvidt køkken får både kant og identitet, når det er tilført kontrastfar-
ver i udsmykning og køkkenudstyr. Foto: Ingimage.com

I mange hjem er køkkenet 
det rum, der er dyrest at 
indrette. 
 Hårde hvidevarer og 
køkkenelementer er en be-
kostelig affære, og derfor 
har mange af os en tendens 
til at holde lidt igen og spil-
le de sikre kort på farve- 
og materialevalget. 
 Forståeligt nok: Har man 
en gang været i et køkken, 
hvor nogen har givet den 
fuld skrue og kørt lilla sig-
naturfarve helt igennem, 

så ved man, at køkkenvalg 
bør træffes med omtanke.
 Omvendt kan et køkken 
helt i hvidt få et instituti-
onelt præg eller ligefrem 
være kedeligt – og det er 
jo heller ikke meningen. 
Man kan godt kombine-
re det klassiske og stilre-
ne med farver og ballade. 
Vælg en smuk kaffemaski-
ne i en kontrastfarve eller 
et sprælsk design. Find en 
røremaskine i kobber eller 
stål, eksempelvis, eller ta-
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petser en væg med mod og 
temperament. 
 Små ting som en kulørt 
krukke til grydeskeerne, 
et vægur med kant, et ca-
feskilt med duft af fransk 
idyl eller et par pendler 
med blus på farveskalaen 
gør meget.
 Man kan også indret-
te med mad. Potter med 
friske krydderurter liver 
både op i maden og i vin-
dueskarmen, og et par 
smukke kogebøger kræver 
blot en smal hylde for at 
give liv og farve.

Grønne marker 
om vinteren
Mange marker står grøn-
ne her om vinteren. Det er 
typisk marker tilsået med 
det, der på landmands-
sprog hedder vintersæd, 
altså kornsorter, som sås 
og spirer om efteråret, står 
grønne på markerne om 
vinteren og modnes og hø-
stes om sommeren.

Hjælp til 
køkkenarbejdet
Kræfterne i hænderne 
svinder med alderen eller 
i forbindelse med eksem-
pelvis gigt, og det kan give 
problemer med de daglige 
gøremål i køkkenet. Hel-
digvis findes der masser af 
hjælpemidler. 
 Det kan eksempelvis 
være køkkenknive med 
ekstra store greb eller er-
gonomisk korrekt udfor-
mede åbnere, som klarer 
at åbne for en flaske med 
genstridigt skruelåg.

Fuglene sparer 
på energien
Læg engang mærke til, at 
fuglene i den kolde tid 
næsten kun er aktive om-
kring foderbrættet, når de 
fodres i våger og andre 
steder, hvor der er mad. 
Det skyldes, at fuglene ofte 

sulter og derfor skal spare 
så meget som muligt på 
energiforbruget. Og fugle-
ne sparer bedst muligt ved 
at holde sig i ro. 

Rengøring af 
kobber
Citronsyre kan for eksem-
pel bruges til rensning af 
kobber. 
 Kobberet dyppes hurtigt 
i en citronsyreopløsning 
(1 spsk. citronsyre pr. liter 
vand), skylles rent med 
vand og tørres.

Vildsvin er ikke 
velkomne
Den oprindelige danske 
bestand af vildsvin uddøde 
i begyndelsen af 1800-tal-
let. Men alligevel hører vi 
fra tid til anden om vildt-
levende vildsvin i først og 
fremmest Sønderjylland. 
Så sent som i sommeren 
2021 meldte Naturstyrel-
sen, at det sidste vildsvin 
i Danmark var skudt – i 
denne omgang.
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

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

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

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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Lejlighed udlejes
i Marstal. Ca. 40 m2, ledig 
fra 1. februar.
Henvendelse:

Tlf. 23 20 21 98

Mindre lejlighed
søges

i Søby eller omegn.
Tlf. 51 53 96 46

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

Medhjælper 
søges

til pasning af cykeludlej-
ning fra Ærøskøbing Lyst-
bådehavn. Perioden fra 1. 
juli til og med 15. august. 
Alle ugens dage kl. 10.00-
13.00. Løn efter aftale.
Henvendelse:
Sejl- og Presenningsservice

Tlf. 23 20 21 98

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

Generalforsamling
TORSDAG d. 24. febr.

kl. 19.00
i Rise Sognehus

St. Rise Landevej 13.

Amerikansk lotteri.
Kaffe og hjemmebag.

aeroe@haveselskabet.dk
Solvejg Fischer Jonge 

tlf. 23 36 25 30

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

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

BTU afholder 

GENERAL-
FORSAMLING
LØRDAG d. 26. februar 

kl. 18.30
på Sletagervej 7 

Vindeballe
Dagsorden iflg. 
vedtægterne.
Nye forslag til 
drøftelse på 

generalforsamlingen 
fremsendes til 

formanden, senest 
dagen før.

Tilmelding er 
nødvendig på 
tlf. 61 61 68 96
BESTYRELSEN

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

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

Hør mere på 23720320 

Naturterapi mod stress
Psykoterapi og clairvoyance

Skal der ske noget
 nyt i dit liv? 

Få healing og handlekraft nu
med Marieke fra Hjertemod.dk
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Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider: 

tirsdage og torsdage 
13.15 - 18.00

Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

Parterapi	
og	individuel	terapi	

Gitte	Duus	
Psykoterapeut,	Ph.d.	

Certi3iceret	parterapeut	

	
Vestergade	23	Ærøskøbing	

Tlf.	40458320	
www.gitteduus.dk	
Også	klinik	i	København	

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Ærøskøbing 
Marineforening

afholder

Generalforsamling 
Søndag d. 20. februar 

kl. 10.00
Bestyrelsen

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Min kære mand

Jan Morsing
er stille sovet ind

den 17. januar
På familiens vegne

Eva
Hjertelig tak for blomster 

og deltagelse ved 
bisættelsen den 29. januar

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
Tak

for opmærksomheden ved 
vores guldbryllup.

Lotte og Ivar Skov

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

»Spiderman 3
No way home«
i Andelen

Fra torsdag d. 3. februar 
viser Andelen den ameri-
kanske Superheltefilm 
»Spider-Man 3. No way 
home«. For første gang 
kan Spider-Man ikke læn-
gere gemme sig bag mas-
ken, og han kan ikke 
længere adskille sit liv som 
superhelt fra sit normale 
liv. Da han spørger Doctor 
Strange om hjælp, kommer 
der endnu mere på spil, 
hvilket tvinger ham til at 
finde ud af, hvad det i vir-
keligheden betyder at være 
Spider-Man.
 Filmen er instrueret af 
Jon Watts og blandt de 
medvirkende er Tom Hol-
land, Zendaya og Benedict 
Cumberbatch.
 Filmen varer 2 timer og 
30 min og den er tilladt for 
alle over 11 år.

Undgå ærgrelser 
med bilens 
batteri
Mange ærgrelser kunne 
være undgået, hvis man i 
tide havde gjort noget for 
at komme dem i forkøbet. 
Tænk blot på hvor dumt 
det er først at opdage, at 
bilens batteri trænger til 
udskiftning, når det virke-
lig er helt fladt. Den situa-
tion opstår typisk en meget 
kold vintermorgen. Batte-
riets ydeevne falder i takt 
med temperaturen, og den 
kolde morgen, når der skal 
bruges masser af power for 
at trække den dybfrosne 
motor i gang, demonstre-
rer batteriet så, at det 
burde være udskiftet for 

flere måneder siden. Et nyt 
batteri til bilen er en inve-
stering til nogle hundrede 
kroner, så er du den mind-
ste smule i tvivl, om batte-
riet er i topform, så se at få 
det tjekket på værkstedet. 
Og bed så værkstedet ud-
skifte det, hvis det er ved at 
være på retur, når de nu 
alligevel har åbnet motor-
hjelmen.

Vinterferie siden 
1980’erne

Et snedækket Danmark er en drøm for børn, der holder 
vinterferie, og som gerne vil ud at lege i den hvide verden. 
Foto: Kehlet.

Vinter og februar rimer på 
ferie, og i skolernes vinter-
ferie må der - af hensyn til 
børnene - gerne komme et 
pænt drys af det hvide fra 
oven.
 Skolernes vinterferie i 
februar sender - også i en 
tid med corona - masser af 
danskere syd- eller nordpå. 
Enten til skisportssteder 
eller til varme strande, men 
hovedparten bliver trods 
alt hjemme i Dannevang, 
og så håber friske skoleele-
ver med mod på noget glat 
under slæder, ski og skøjter 
altså på rigtigt vintervejr.
 Vinterferien har for-
holdsvis få år på bagen i 
Danmark. I 1970’erne blev 
det mere og mere almin- 
deligt at tage på skiferie, 
og efterhånden blev der 
indført en egentlig vin-
terferie på landet skoler, 
men det var først i løbet 
af 1980’erne, at en uges 
vinterferie i skolerne blev 
landsdækkende.
 I andre lande har man 
en tradition for vinterfe-
rie, der går meget længere 
tilbage. I Sverige indførte 
man vinterferie i skolerne 
i 1940. Ikke fordi børnene 
skulle ud at lege i sneen 

men for at spare på op-
varmningen af skolerne, 
og vinterferien blev der-
for kaldt koks-lov eller på 
dansk koks-ferie.
 Vinterferien er for man-
ge et kærkomment puste-
rum i den kolde tid mellem 
juleferie og påskeferie, 
og som en rigtig skolefe-
rie påvirker vinterferien i 
høj grad store dele af det 
danske samfund. Der er 
ifølge Danmarks Statistik 
cirka 690.000 elever  alene 
i grundskolen, og når også 
mange forældre tager ferie 
samtidig med børnene, er 
samfundet en smule på vå-
geblus i vinterferien.
 Men selvom mange ta-
ger til udlandet i vinterfe-
rien, er det stadig flertal-
let, der holder vinterferie 
indenfor landets grænser. 
Heldigvis er der masser af 
særlige vinterferieaktivite-
ter, og hvem ved, om der 
netop i 2022 er dømt mas-
ser af sne og sjov på den lo-
kale kælkebakke til glæde 
for både børn og voksne.
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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

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

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

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp.indd   1 28/08/17   09.44

Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, lørdag, 

søndag, tirsdag og onsdag 
kl. 19.30

samt søndag kl. 15.00:

148 min.
TILLADT OVER 11 ÅR

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

hvad der sker på Andelen.

156 min.
TILLADT  OVER 11 ÅR

NÆSTE UGE:
Den 10., 11., 12., 13., 15. og 16.  

februar kl. 19.30
samt den 13. februar kl. 15.00:

Ring for nærmere
information til: 

Erik: Tlf. 40 24 39 88
Vi tager også 

pakker/gods med 
fra Ærø

3 DAGLIGE
AFGANGE

fra Svendborg
mandag-fredag

Oplever du problemer 
med at dine pakker/

gods ikke kan leveres 
til Ærø 

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

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

videre til Ærø.

Ærø-Bilen - fast

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

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36
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RØDE KORS, ÆRØ AFDELING 
afholder

GENERALFORSAMLING
MANDAG den 21. februar 2022 kl. 18.00
i Mamrelund, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Dagsorden i.h.t. vedtægterne
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om afdelingens virksomhed
 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse
 4. Afdelingens planer for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
   1. Formand
   2. Medlemmer af bestyrelsen
   3. Suppleanter
   4. Revisorer
 7. Eventuelt

Venlig hilsen
BESTYRELSEN 

Kære 
forældre
Inden længe skal 
jeres barn i skole
I den forbindelse afholder vi informationsaften på Ærø 
Friskole, hvor vi vil fortælle om skolens dagligdag, for-
ældresamarbejdet, vores visioner for fremtidens børn 
og meget mere.

Informationsaftenen er torsdag den 10. februar 
kl. 19.30 og foregår i skolens samlingssal.

Der vil også blive mulighed for at få en rundvisning på 
skolen.
Da vi godt vil være vært for en kop kaffe/te og kage, be-
des I meddele os hvor mange I kommer. Tilmelding skal 
ske på e-mail: skoleleder@aeroefriskole.dk
Har I spørgsmål, eller kommentarer, er I velkomne til at 
kontakte os.

Med venlig hilsen
ALLAN GARDERSØE

Skoleleder

Ledig lejlighed 
i Søndertoften 

Der er en 2 rums bolig, klar til indflytning 1. marts 2022.
Lejligheden er på 69 m2. Indskud kr. 25.100,-.
Månedlig husleje kr. 6.063,-
Der kan søges boligtilskud efter gældende regler.
Du / I bedes give besked inden 14 dage fra dags dato.
Lejligheden udlejes efter prioriteret rækkefølge fra 
ventelisten.
Skriftlig ansøgning til:

Lise Brogaard, Søndertoften 19, 5960 Marstal
Forespørgsel til Lise tlf. 23 25 16 94

RENGØRINGSASSISTENT
SØGES PR. 1. MARTS 2022

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

Marstal Navigationsskole søger 
en rengøringsassistent der kan indgå i vores 

team i rengøring- og pedelområdet.
Vi søger:
En selvstændig, engageret rengøringsassistent, 
der har flair for rengøring og vil være med til at 
Marstal Navigationsskole altid fremstår indbyden-
de og pæn.
Som kommende medarbejder vil du skulle indgå i 
teamet med rengøring og pedeller og stå for den 
daglige rengøring på skolen, havearbejde, perio-
devis rengøring på skolehjem samt andet forefal-
dende arbejde, der hidrører området.
Vi lægger vægt på
 • Er selvstændig og ansvarsfuld.
 •  Er god til at planlægge dit arbejde og kan 

arbejde struktureret.
 • At du har et godt humør.
Løn i henhold til organisationsaftale mellem Skat-
teministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer 
(OAO-S fællesoverenskomsten).
Arbejdstid:
Stillingen er på 32 timer ugentligt.
Ansøgningsfrist den mandag den 7. februar 
2022 kl. 09.00.
Ansøgning sendes via www.marnav.dk/ansøg
For yderligere oplysninger rettes henvendelse til 
Pedel Anders Bothe tlf. 40 46 10 75.

Præsteindsættelse
Bregninge Kirke

Søndag den 6. februar kl. 11.00
Brian Dan Christensen indsættes af 

provst Trille Westergaard.
Efterfølgende er der lidt godt til ganen.

Koncert
i Ommel Kirke

Torsdag den 10. februar kl. 19.30
Bjarne Finnerup, trompet
Karsten Hermansen, orgel
Fri entré - alle er velkomne.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

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
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Når kræfterne 
ikke slår til
Mange – ofte ældre og gigt-
patienter – har en hverdag, 
hvor noget så enkelt som at 
åbne et skruelåg på en so-
davandsflaske kan være et 
uoverkommeligt problem. 
Kræfterne slår simpelthen 
ikke til, men heldigvis kan 
man købe et stort udvalg 
af hjælpemidler.
 Hjælpemidlerne kan for 
eksempel være særlige greb, 
som gør det nemt at åbne 
konservesdåser med træk-
ring og glasemballage med 
stramt siddende skruelåg. 
Ergonomisk korrekt udfor-
mede åbnere, der kan skub-
bes ned over skruelåget på 
en sodavandsflaske, gør det 
muligt for personer med 
svage hænder at åbne for 
flasken, og der findes så-
mænd også særlige åbnere, 
som gør det nemt at åbne 
de sikkerheds-skruelåg, 
der er på mange medicin- 
og kemikalieflasker.
 Hvis kræfterne i hæn-
derne ikke er, hvad de har 
været, kan det også være 
besværligt at bruge almin-
delige køkkenredskaber. 
 Her kan løsningen for 
eksempel være køkken-
knive med savgreb, og 
bestik der kan vinkles og 
tilpasses den individuelle 
bruger.

Tåge i dalen 
- sol på bjerget
Mange hundredetusinde 
danskere tager hvert år på 
skiferie, og de oplever ofte 
meget skiftende vejrfor-
hold. Men selv om det er 
tåget og surt vejr i dalen 
om morgenen, så skal man 
ikke fortvivle. Ofte dækker 
skyerne kun dalen, og når 
man kommer op på bjer-
get, kommer man op i so-
len over tågen.
 Regn i dalen kan være 
lig med sne på toppen, for 
temperaturen falder cirka 
en halv grad for hver 100 
højdemeter, man bevæger 
sig op ad bjerget.

Vitaminer 
i salaten
Man må ikke glemme at få 
nok vitaminer her i vinter-
tiden. Spis derfor salat til 
maden - for eksempel den-
ne vitaminrige og meget 
nemme tomatsalat:
Fem tomater skæres i ski-
ver, og herover drysses to 
finthakkede skalotteløg og 
lidt fintklippet purløg eller 
andet grønt. Hertil passer 
en fin marinade fremstil-
let af halvanden dl. olie, 
en halv dl. rødvinseddike 
samt salt, peber og et fed 
knust hvidløg.
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Ét kort – fyldt med fordele. 
Se mere på STARK.dk

BLIV 
SELVBYG
MEDLEM

BLIV KLAR. NY SÆSON.

UDENDØRS.
749.-
(Ex. moms 599,20)

UDSTYRSPAKKE    
Til Raptor Boogie 1.
(Best. nr. 9690604)
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8.995.-
(Ex. moms 7.196,-)

TJEK PRISEN

5.495.-
(Ex. moms 4.396,-)

STÆRK PRIS

499.-
(Ex. moms 399,20)

UDSTYRSPAKKE    
Til Raptor Tippy 1.
(Best. nr. 9690601)

VI KLARER 
indregistreringen 

RAPTOR TRAILER    
Boogie 1. Stort ladmål: 
260×150×35 cm. og 4 oplukkelige 
og aftagelige sider. Totalvægt: 
750 kg. Nyttelast: 505 kg. 
Hjul: 13”. Aksler: 2 stk. 
Uden bremser. 
Excl. registreringsafgift. 
Bestillingsvare.
(Best. nr. 9689879)

RAPTOR TRAILER    
Tippy 1. Standard med udvendige 
surringskroge, presenningsknapper, 
kraftig 750 kg. aksel, 13” hjul, hængs-
let bagsmæk og med tip. Stål. Mål: 
205 x 122 x 35 cm. Nyttelast 380 kg. 
Excl. registreringsafgift. 
Bestillingsvare.
(Best. nr. 9689875)

499.
(Ex. moms 

UDSTYRSPAKKE    
Til Raptor Tippy 1.
(Best. nr. 9690601)

749.
(Ex. moms 

UDSTYRSPAKKE    
Til Raptor Boogie 1.
(Best. nr. 9690604)

Se åbningstiderne
på STARK.dk

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

10%
MEDLEMSRABAT PÅ 

TUSINDVIS AF VARER*
*Kan ikke kombineres med 
andre rabataftaler, gælder

 ikke nedsatte varer.


