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AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

        
         
 
 
             

DDeerr  eerr  jjuulleettrraavvlltt  ii  vvæærrkksstteeddeett..  
  MMååsskkee  ffiinnddeerr  dduu  lliiggee  ddeenn  ggaavvee,,      

ssoomm  dduu  mmaanngglleerr..  
                          Kig ind i Strandstræde 

                     Hvor Pia står med inspiration,  
                     gode ideer og masser af smykker.    

 

                 ÅBNINGSTIDER I DECEMBER: 
Tirsdag, torsdag og fredag……………. kl. 13-17 
Alle lørdage inden jul ……………………… kl. 10-15 
Søndag d. 18.  dec.  ………………………….kl. 11-15          

Lukket fra den 23/12-22 - 3/1-23 

Glædelig jul og godt nytår 
 
 
 

Strandstræde 9 • Marstal  
Tlf. 27 62 48 12 

 
 

www.yourdesign-nordic.dk   

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din redningskrans på Ærø

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.Udført 

Udført med
kalkfrit vand 
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D ELI KATE SSE N

Kalvesteg
kartofler, sovs, 
glaserede løg 
og bønner

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 30/11 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

BOLIGHUSET SØBY ÆRØ
Østerbro 48 · 5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 13 83

E-mail: info@danboaeroe.dk | www.danbomoebler.dk

Den 25. november kl. 09.30-17.30

Åbningstider: Mandag: Lukket · Tirsdag-fredag: 09.30-17.30 · Lørdag: 09.30-13.00 · 1. søndag i måneden: 11.00-15.00

Vi går helt i sort 
og har sat masser af møbler på Black Friday tilbud

KOM IND OG SE DE MANGE TILBUD I BUTIKKEN.

Hvidt spisebord med egeben 
90 x 160 cm incl. 4 stole
Normal pris 4.995,-

BLACK FRIDAY PRIS

2.999,-

www.wonder landbeds.com

342 Medley Elevation m. Svanemærket Classic 
latex topmadras180x200 cm ekskl. ben og gavl

 SPAR 45%    NU 21.152,-    

412 Sonate Elevation m. Svanemærket Classic 
latex topmadras180x200 cm ekskl. ben og gavl

  SPAR 45%    NU 26.228,-    

Medley Boks m. Svanemærket Classic latex 
topmadras 180x200 cm ekskl. ben og gavl

  SPAR 45%    NU 14.383,-   

45%
PÅ ET STORT UDVALG AF 

WONDERLAND BEDS SENGE
*Tilbuddet er tidsbegrænset.

Gælder ikke tilbehør.

DU ER UNIK - DET SKAL DIN SENG OGSÅ VÆRE

90 DAGE* 
*mod gebyr

10+5 ÅR* 
*udvidet ved

online registrering

JUSTERBAR
HOFTEZONE

UNIK
SKULDERZONE

VASKBART
TEKSTIL

VENDBAR
MADRAS

OMBYTNING-
SRET

SÆTNINGS-
GARANTI

GARANTI

DESIGN 
DIN SENG MED 
WONDERLAND
CUSTOMIZER

Scan QR-koden og prøv 
vores CUSTOMIZER
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Medley Kontinental m. 
Svanemærket Classic latex topmadras

180x200 cm ekskl. ben og gavl

SPAR 45%   NU 17.768,-

Sonate Kontinental m. 
Svanemærket Classic latex topmadras

180x200 cm ekskl. ben og gavl

SPAR 45%   NU 20.307,-

S
P

A
R

WONDERLAND
SENGE

-45%

Julie sofa gruppe 2 + 3 personer 
Stof: 100% uld
Normal pris 29.550,-

-30% NU KUN

20.699,-

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         

Ærøfærgerne søger 
skibsassistent 
til M/F Ærøskøbing
Vi søger en befaren skibsassistent snarest muligt 
til M/F Ærøskøbing.

Se stillingsopslag på www.aeroe-ferry.dk under 
ledige stillinger.

ÆRØFÆRGERNE

Ærø Kommune udbyder 
ejendommen Skolevej 11, 5960 
Marstal i offentligt udbud
Ejendommen udbydes af Ærø Kommune til en 
mindstepris på kr. 950.000.

Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 396 af 
3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kom-
munens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Udførligt udbudsmateriale til brug for afgivelse af 
købstilbud kan ses på kommunes hjemmesi-
de under »Udbud og høringer«. 
TEKNISK AFDELING

Ærø Kommune inviterer til 
velkomstmøde 
for nye tilflyttere
Du vil som ny borger på Ærø modtage en indbydel-
se til mødet. Kom og hør om din ø, hils på Borgme-
steren, stil spørgsmål til bosætningsmedarbejde-
ren, Turist- og Erhvervschefen, få en snak med 
repræsentanter fra øens foreningsliv og mød andre 
nye tilflyttere. 

Ærø Rådhus torsdag den 8. december 2022 
kl.16.00-17.30.

Tilmelding hurtigst muligt på tlf.63 52 50 00 eller på 
mail kpo@aeroekommune.dk

BORGMESTER
Peter Hansted

Udskiftning Bro 2 og bro 3 
Marstal Havn
Nedrivning bro 2 og yderste del af bro 3 påbegyn-
des efter planen uge 48.
Anlægsarbejdet forventes afsluttet 31 marts 2023.
I uge 47 bliver der etableret strømstik med måler 
på bro 5 til vinterstrøm.

Brugere bedes venligst henvende sig på havne-
kontoret hvis der ønskes stik til vinterstrøm.

HAVNEFOGEDEN

Ortopædist-skomageren 
kommer til Ærø
Skomageren kommer til Ærø tirsdag den 6. decem-
ber 2022.

Tidsbestilling på tlf. nr. 29 82 66 64 

Sted: Indgang v. Sygeplejeklinik - lokalet over for 
laboratoriet, Sygehusvejen 18, Ærøskøbing.

Sebastian tager sig af sko-indlæg samt alle slags 
fodtøj til alle slags fødder. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Hvad skal Ærøs 
bosætningshus hedde?
Har du et bud på et navn til kommunens prøvebo-
lig i Bregninge? Send os dit forslag inden den 1. 
december og vær med i konkurrencen om en flot 
kurv med lækre ærøske produkter. Forslag sendes 
på mail til flyttilaeroe@aeroekommune.dk eller 
lægges i postkassen på rådhuset. Læs mere på 
Ærø Kommunes hjemmeside.

Produkt til velkomstkufferten
Har I et godt produkt til velkomstkufferten til 
nye tilflyttere?

Ved velkomstmøderne uddeles en velkomstkuffert 
til hver husstand. Har jeres virksomhed eller for-
ening mulighed for at bidrage til kuffertens indhold 
med små Ærø-produkter, rabatkupon eller lignen-
de, der på en gang reklamerer for din virksomhed/
forening, og samtidig giver tilflytterne nogle goder, 
så skal I være så velkomne. 

Kontakt os på mail flyttilaeroe@aeroekommune.dk  
Er der brug for yderligere oplysninger, så ring til os 
på 6352 5003/ 6352 5063. 

BOSÆTNINGSTEAMET

Pårørendegruppe - Demens
Velkommen til pårørendegruppe for pårørende til 
mennesker med en demens sygdom.

Vi mødes mandag den 5. december 2022, kl. 
10.30-12.30.
Sted: I mødelokalet ved dagcenter Søkilden. Ind-
gang fra parkeringspladsen.

Deltagelse i gruppen er et tilbud for nære pårøren-
de til mennesker med en demenssygdom.
Der vil være mulighed for erfaringsudveksling med 
andre pårørende, og efter behov oplæg fra 
demenskoordinatoren. Hvad vi taler om veksler 
således fra gang til gang.  

Af hensyn til forplejning er 
TILMELDING NØDVENDIG.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontaktes 
Demenskoordinator Dorte Dihver på telefon num-
mer 30 34 30 19. Tirsdag til fredag 8.30 og 9.30, 
eller mail ddi@aeroekommune.dk

DEMENSKOORDINATOREN 

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

Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

Dialogmøde om årets 
erhvervsmåling torsdag 
den 1. december 2022
Alle ærøske virksomheder og alle med interesse 
for vores erhvervsliv inviteres hermed til dialogmø-
de om årets erhvervsmåling udført af Dansk 
Erhvervsfremme.

Der serveres kaffe, the, vand og lidt sødt. Tilmel-
ding er ikke nødvendig. 
Du kan se programmet og læse erhvervsmåling 2022 
på hjemmesiden visitaeroe.dk/erhvervsmaaling

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

SEKRETARIATET OG 
ÆRØ TURIST OG ERHVERVSFORENING

Vaccination mod Covid-19 
Efter 1. oktober 2022 vil alle borgere over 50 år 
løbende blive inviteret til en booster Covid-19 vac-
cination. 
Vaccination mod Covid-19 foregår i Ærø Kom-
mune hos egen praktiserende læge. Efter mod-
tagelsen af invitationen, kan der bestilles tid til 
vaccination ved at kontakte egen læge i dennes 
normale åbningstid.
Der vil ikke blive etableret vaccinationscenter 
på Ærø. Såfremt man ønsker vaccination mod 
Covid-19 i et vaccinationscenter uden for Ærø, kan 
der efter modtagelse af indkaldelsen bestilles tid 
via www.vacciner.dk
Vaccination mod influenza i Ærø Kommune 
Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret 
mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. 
eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom 
eller på anden vis er i særlig risiko.
Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at sund-
heds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år 
bliver vaccineret mod influenza.
Vaccination mod influenza foregår hos egen prak-
tiserende læge. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Gudstjenester
Søndag den 27. november

1. søndag i advent 
fra første række

Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
Rise Kirke kl. 14.00
 Kvist
 Krybbespil
Tranderup Kirke kl. 16.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

General-
forsamling
Onsdag d. 30. november
 Vindeballe Kro kl. 19.30:
 Ærøskøbing Vandværk

50 år
Stefan Mark Pedersen, Mark 
& Storm Grafisk, Ringe, Ærø 
Ugeavis, Marstal kan onsdag 
den 30. november fejre sin 50 
års fødselsdag.

50 år
Bjarne Kock Christensen, 
Søby Skibselektro, kan man-
dag den 28. november fejre 
sin 50 års fødselsdag.

60 år
Kirsten Kej, Nyvej 23, Ærøs-
købing kan lørdag den 26. 
november fejre sin 60 års fød-
selsdag.

Koncert i 
Ærøskøbing Kirke
Ærøskøbing Kirke lørdag den 
26. november kl. 16.00 der der 
koncert med musikskolens 
strygeorkester.
 Orkesteret består af børn og 
voksne, der spiller henholdsvis 
violin og cello, og de øver hver 
uge i kirken. De ledes af cellist 
og bassist Claus Kaarsgaard. 
Kig ind fra kulden og kom i 
julestemning. 

Adventsfest
Vestærø Pensionistforening 
indbyder til adventsfest på 
restaurant MUMM onsdag 
den 30. november kl. 14.00. 
Der serveres kaffe, æbleski-
ver og småkager samt under-
holdning. Tilmelding senest 
torsdag den 24. november til 
Bodil på tlf. 24 87 52 11.

Lysandagt i 
Ærøskøbing 
Kirke
I forbindelse med Tusmørke 
i Ærøskøbing er der i Ærøs-
købing Kirke fredag den 25. 
november levende lys i Kir-

ken, når der kl. 17.00 holdes 
lysandagt. Kom og oplev det 
stemningsfulde kirkerum 
med musik, sang, lystænding 
og gode ord i stearinlysenes 
skær. Alle er velkomne!

Koncert i Ommel 
Kirke
Torsdag den 1. december 
synges december godt i gang 
i Ommel Kirke kl. 19 sam-
men med Korallerne. Ad- 
ventstiden er begyndt og ka-
lenderbladet er vendt til årets 
sidste måned. Denne aften er 
der både fællessang fra sal-
mebogstillægget 100 Salmer 
og en enkelt eller to lidt mere 

ukendte fra Salmebogen, 
som Korallerne hjælper os 
med at lære. Heldigvis bliver 
der også tid til blot at slå 
ørerne ud og få en forsmag på 
Nytårskoncerten samme sted 
den 30. december kl. 19. Alle 
er velkomne, og det er natur-
ligvis gratis!

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge
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M A R S TA L  H A N D E L S F O R E N I N G 
I N V I T E R E R  H E L E  Æ R Ø  T I L : 

JulehyggeJulehygge
I MARSTAL

Der er gratis 
Der er gratis godteposer godteposer til børnene til børnene 

(først til mølle - 175 stk)

Fredag d. 25/11 kl. 16.00
Kom og hjælp vores borgmester 

med at tage godt imod julemanden
og hans familie som ankommer

med Samka ved Dampskibsbroen  
(Ved ÆrøXpressens kontor) 

Sammen går vi op til Kompasrosen hvor
vi tænder juletræet og synger julesange.

Konkurrence for børnene (0-10 år):
Tegn en juletegning og deltag 

i lodtrækningen! 

Tegningerne skal afleveres i 
julemandens sæk, senest kl. 16.00. 

Sækken finder du ved juletræet

BUTIKKERNE HOLDER  
ÅBENT TIL KL. 19.00

3%

London open-end sofa i sort Sevilla læder  |  Top-line
London er en smuk sofa med elegante linjer og behageligt koldskum i sædet og latex/silikone i ryggen. Sofaen har en meget blød fornemmelse takket være Sevilla læderet 
af høj kvalitet. Dens stålben giver den et meget moderne look, men samtidig er de robuste nok til at kunne holde til mange års brug. Denne sofa er en af vores absolutte 
bestsellere og er perfekt til enhver stue. Længde: 300 cm | Dybde på open-end: 217 cm.  Vejl. udsalg: 44.736 kr.

Wave plankebord 240 cm inkl. 8 stole i microfiber  |  House of Sander   
Plankebord med bordplade i 30 mm massiv FSC-certificeret egetræ med stjerne-
sokkel i sort lakeret metal. Inkl. otte Beach spisebordsstole i mørkegråt mikrofiber 
betræk og med flotte sorte ben af stål.  Vejl. udsalg: 23.541 kr.

62%

42%

SPAR 5.996,-

43%

SPAR 2.300,-SPAR 4.075,-

50%

SPAR 22.514,-

SPAR 9.986,-

OPUS Home Kontinentalseng sandfarvet i 180 x 200 cm inkl. gavl  |  OPUS
OPUS Home giver dig en øget liggekomfort med 7-zonet fjederindlæg. Sengen kommer derudover med en 8 cm ramme med pocketfjedre samt full-size madras med stor 
liggeflade. En opgradering af din søvn, som dit velvære vil takke dig for hver nat. Du vælger selv topmadras. Vælg mellem; 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm viscoelastisk skum 
eller 65 mm Ergo+ skum, alle uden merpris. I prisen er inkluderet en valgfri sengegavl, dog undtagen OPUS Wing. Ben skal tilkøbes seperat.  Vejl. udsalg: 31.694 kr.  

45%

SPAR 14.861,-

Inkl.
8 stole

Modul-
sofa

Tilbuddene gælder fra 18.11.2022 t.o.m. 27.11. 2022. Der tages forbehold for svigtende leverancer, afgiftsforhøjelser, trykfejl samt udsolgte varer.

Havanna lænestol i kentucky stof  |  Hjort Knudsen
Denne Havanna lænestol kommer med en praktisk 360 graders drejesokkel i sort 
stål. Stolen er beklædt med kentuckey stof som fås i fire forskellige farver. En både 
flot og praktisk stol, som passer perfekt ind i stuen.  Vejl. udsalg: 5.299 kr.

Inkl.
4 stole

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99 Barsø lænestol inkl. fodskammel.

3%

London open-end sofa i sort Sevilla læder  |  Top-line
London er en smuk sofa med elegante linjer og behageligt koldskum i sædet og latex/silikone i ryggen. Sofaen har en meget blød fornemmelse takket være Sevilla læderet 
af høj kvalitet. Dens stålben giver den et meget moderne look, men samtidig er de robuste nok til at kunne holde til mange års brug. Denne sofa er en af vores absolutte 
bestsellere og er perfekt til enhver stue. Længde: 300 cm | Dybde på open-end: 217 cm.  Vejl. udsalg: 44.736 kr.

Wave plankebord 240 cm inkl. 8 stole i microfiber  |  House of Sander   
Plankebord med bordplade i 30 mm massiv FSC-certificeret egetræ med stjerne-
sokkel i sort lakeret metal. Inkl. otte Beach spisebordsstole i mørkegråt mikrofiber 
betræk og med flotte sorte ben af stål.  Vejl. udsalg: 23.541 kr.

62%

42%

SPAR 5.996,-

43%

SPAR 2.300,-SPAR 4.075,-

50%

SPAR 22.514,-

SPAR 9.986,-

OPUS Home Kontinentalseng sandfarvet i 180 x 200 cm inkl. gavl  |  OPUS
OPUS Home giver dig en øget liggekomfort med 7-zonet fjederindlæg. Sengen kommer derudover med en 8 cm ramme med pocketfjedre samt full-size madras med stor 
liggeflade. En opgradering af din søvn, som dit velvære vil takke dig for hver nat. Du vælger selv topmadras. Vælg mellem; 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm viscoelastisk skum 
eller 65 mm Ergo+ skum, alle uden merpris. I prisen er inkluderet en valgfri sengegavl, dog undtagen OPUS Wing. Ben skal tilkøbes seperat.  Vejl. udsalg: 31.694 kr.  

SPAR
45%

SPAR 14.861,-

Inkl.
8 stole

Modul-
sofa

Tilbuddene gælder fra 18.11.2022 t.o.m. 27.11. 2022. Der tages forbehold for svigtende leverancer, afgiftsforhøjelser, trykfejl samt udsolgte varer.

Havanna lænestol i kentucky stof  |  Hjort Knudsen
Denne Havanna lænestol kommer med en praktisk 360 graders drejesokkel i sort 
stål. Stolen er beklædt med kentuckey stof som fås i fire forskellige farver. En både 
flot og praktisk stol, som passer perfekt ind i stuen.  Vejl. udsalg: 5.299 kr.

Inkl.
4 stole

Esther spisebordsæt ø115 cm | CASØ Furniture 
Smukt rundt spisebord i massiv hvidolieret eg med bordplade i enten stonelaminat
eller hvidolieret eg. Med sætte følger fire spisebordsstole i hvidolieret eg med
sorte lædersæder. Der kan tilkøbes to tillægsplader til bordet. Vejl. udsalg: 16.995 kr.

35%

London open-end sofa i sort Sevilla læder  |  Top-line
London er en smuk sofa med elegante linjer og behageligt koldskum i sædet og latex/silikone i ryggen. Sofaen har en meget blød fornemmelse takket være Sevilla læderet 
af høj kvalitet. Dens stålben giver den et meget moderne look, men samtidig er de robuste nok til at kunne holde til mange års brug. Denne sofa er en af vores absolutte 
bestsellere og er perfekt til enhver stue. Længde: 300 cm | Dybde på open-end: 217 cm.  Vejl. udsalg: 44.736 kr.

2 stk. Barsø lænestol inkl. fodskamler  |  Hjort Knudsen
Disse lænestole er klassiske drejestole, som kan dreje 360 grader og med trinløs 
rygregulering. Stolene er monteret med læder og har sort sokkel. Skamlerne er 
ligeledes monteret med læder og har sort sokkel.  Vejl. udsalg: 18.150 kr.

Wave plankebord 240 cm inkl. 8 stole i microfiber  |  House of Sander   
Plankebord med bordplade i 30 mm massiv FSC-certificeret egetræ med stjerne-
sokkel i sort lakeret metal. Inkl. otte Beach spisebordsstole i mørkegråt mikrofiber 
betræk og med flotte sorte ben af stål.  Vejl. udsalg: 23.541 kr.

62% 42%

SPAR 5.996,-

SPAR 19.695,-

43%

SPAR 2.300,-
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OPUS Home Kontinentalseng sandfarvet i 180 x 200 cm inkl. gavl  |  OPUS
OPUS Home giver dig en øget liggekomfort med 7-zonet fjederindlæg. Sengen kommer derudover med en 8 cm ramme med pocketfjedre samt full-size madras med stor 
liggeflade. En opgradering af din søvn, som dit velvære vil takke dig for hver nat. Du vælger selv topmadras. Vælg mellem; 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm viscoelastisk skum 
eller 65 mm Ergo+ skum, alle uden merpris. I prisen er inkluderet en valgfri sengegavl, dog undtagen OPUS Wing. Ben skal tilkøbes seperat.  Vejl. udsalg: 31.694 kr.  
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Sætpris

Inkl.
8 stole

Inkl.
sengegavl

Modul-
sofa

Tilbuddene gælder fra 18.11.2022 t.o.m. 27.11. 2022. Der tages forbehold for svigtende leverancer, afgiftsforhøjelser, trykfejl samt udsolgte varer.

Clausholm 2+3 personers sofasæt i sort Sevilla læder  |  Top-line
Med Clausholm få du et sofasæt i højeste kvalitet. Sofaerne er i sort Sevilla læder. 
Sevilla læderet kendertegner sig ved, at gøre sofaen ekstra blød og smidig. Benene er i 
ubehandlet eg. 3 pers. længde: 210 cm | 2 pers. længde: 144 cm.  Vejl. udsalg: 34.860 kr.

Havanna lænestol i kentucky stof  |  Hjort Knudsen
Denne Havanna lænestol kommer med en praktisk 360 graders drejesokkel i sort 
stål. Stolen er beklædt med kentuckey stof som fås i fire forskellige farver. En både 
flot og praktisk stol, som passer perfekt ind i stuen.  Vejl. udsalg: 5.299 kr.

Inkl.
4 stole

SPAR
3%

London open-end sofa i sort Sevilla læder  |  Top-line
London er en smuk sofa med elegante linjer og behageligt koldskum i sædet og latex/silikone i ryggen. Sofaen har en meget blød fornemmelse takket være Sevilla læderet 
af høj kvalitet. Dens stålben giver den et meget moderne look, men samtidig er de robuste nok til at kunne holde til mange års brug. Denne sofa er en af vores absolutte 
bestsellere og er perfekt til enhver stue. Længde: 300 cm | Dybde på open-end: 217 cm.  Vejl. udsalg: 44.736 kr.

Wave plankebord 240 cm inkl. 8 stole i microfiber  |  House of Sander   
Plankebord med bordplade i 30 mm massiv FSC-certificeret egetræ med stjerne-
sokkel i sort lakeret metal. Inkl. otte Beach spisebordsstole i mørkegråt mikrofiber 
betræk og med flotte sorte ben af stål.  Vejl. udsalg: 23.541 kr.
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liggeflade. En opgradering af din søvn, som dit velvære vil takke dig for hver nat. Du vælger selv topmadras. Vælg mellem; 50 mm zoneinddelt latex, 50 mm viscoelastisk skum 
eller 65 mm Ergo+ skum, alle uden merpris. I prisen er inkluderet en valgfri sengegavl, dog undtagen OPUS Wing. Ben skal tilkøbes seperat.  Vejl. udsalg: 31.694 kr.  dsalg inkl. 
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OPUS Home og Elite serie
Vælg mellem box, kontinetal eller elevation.
Ved køb af Home eller Elite medfølger en valgfri gratis gavl.

BLACK 
FRIDAY

TORSDAG, 
FREDAG, LØRDAG

på alle i forvejen ikke 
nedsatte varer

- gælder ikke gavekort, DBU, Fusion

SPAR

Sportigan Ærø · Kongensgade 33 
5960 Marstal

Tlf. 6253 1407 · aeroe@sportigan.dk

25%

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

LOKAL FREDAGLOKAL FREDAG
Fredag den 25. novemberFredag den 25. november

fra kl. 09.30-19.00fra kl. 09.30-19.00
Vi giver Vi giver 

20%20%  
på alle sæsonvarer i butikken på alle sæsonvarer i butikken 

denne dagdenne dag
- dog ikke på JBS, Triumph, Femilet, - dog ikke på JBS, Triumph, Femilet, 

Sloggie, Kansas, Gavekort og i forvejen Sloggie, Kansas, Gavekort og i forvejen 
nedsatte varernedsatte varer

Kongensgade 36 • Marstal • Tlf. 62 53 17 44

÷20%
på alle varer i butikken

(Gælder ikke i forvejen nedsatte varer 
samt gavekort).

LOKAL FREDAG
FREDAG D. 25. NOV. ÅBENT TIL KL. 19.00

Denne dag giver vi

BLACK FRIDAY TILBUD
Fredag d. 25. november kl. 10.00-19.00

BY GRUBE
KIRKESTRÆDE 12B . MARSTAL

TLF. 62 53 30 42 

Spar 40% 
på 

efterårsvarer 
undtagen
 i forvejen

 nedsatte varer

Spar 10%
på 

A. H. Riise Rom 
(gælder ikke 
julekalender)

Spar 10% 
på 

Summerbird
Chokolade

Spar 20% 
på 

alle smykker

Spar 20% 
på 

Nilens Jord

Smagsprøver på:
Ærø Gløgg, 
Glüx punch og alkoholfri Spritz

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

Verdens største julekugle 
til Marstal
Kom og kig, når verdens 
(måske) største julekugle 
sættes op på plænen foran 
VUC i Marstal.
 Det foregår naturligvis 
den 1. december kl 15, hvor 
vi for alvor skyder julen i 
gang. Kuglen er skabt af 
kunstner, Heine Kjærgaard 
Klausen, som ved siden af 
sin kunstpraksis også under-
viser på Kunsthøjskolen på 
Ærø.
 Julekuglen har været en 
del af udendørs udstillingen, 
Re-Upcycling, lavet af 
Kunsthøjskolen, som hvert 
år udstiller på havneområ-
det og rundt omkring i Søby. 
I 2022 bidrog udstillingens 
ialt 42 værker til klimadebat-
ten med en anderledes vin-
kel, da samtlige værker var 
skabt af genbrugsmaterialer, 
som især blev fundet på 
Genbrugspladsen i Trande-
rup. 
 Efter endt udstillingsperi-
ode blev værkerne skilt ad 
og sendt i recirkulation via 
genbrugspladsen. Men ikke 

kuglen! I samarbejde med 
Kunsthøjskolen, VUC Syd-
fyn, Ærø Forsyning A/S, 
Ærø Turist og Erhverv samt 
to private sponsorer: Artifo 
Aps samt Obernkarbi, er det 
lykkes at få kuglen til VUC i 
Marstal.
 Kjærgaard Klausen sætter 
fokus på affaldsprodukters 
æstetik og genanvendelig-
hed og behovet for at gen-
bruge vores ressourcer frem 
for at smide dem væk. 
 Kuglen er samtidig en 
kommentar til det vestlige 
overforbrug, som blandt 
andet kommer til udtryk i 
netop julemåneden, når vi 
igen køber ny julepynt, jule-
gaver og laver mere mad, 
end vi kan spise.
 Kom og vær med, når vi 
offentliggør værket 1. de-
cember kl.15 - 15.30 på plæ-
nen foran VUC - P. E. 
Pålssons Vej 1. 

For mere info kontakt: 
Susanne Paluszewski-Hau 
susannehau@gmail.com

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
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Der har igen i år været stor deltagelse ved den årlige
JULE-DANSE-KONKURRENCE. Dansernes favorit, træskodansen, 
gik så vildt for sig, at flere af deltagerne mistede træskoene. 
Træskoene ligger nu spredt rundt i avisen, og opgaven er så, 
trin for trin, at kigge avisen igennem og finde de mistede træsko.

Træskoene du skal finde
ser sådan ud

Jeg har fundet            træsko
FRA NÆSTE UGE KA’ DU 

TÆLLE TRÆSKO
MØLLEVEJEN 33A
5960 MARSTAL
Tlf. 62 53 11 53

JULEKONKURRENCE

Vi ses hos

Rentefrit kredit i 6, 12 eller 24 mdr.

2 for 1
ÆRØ OPTIK TILBYDER NU

Betal for den dyreste brille 
og få den billigste med i prisen. 
Gælder på alle stel i butikken.

Tilbuddet gælder til den 30/11-22

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!  

NY
SOVESOFA?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

En fælles march for 
julemærkebørnene
- og mod mobning og mistrivsel

 Hvad er bedre end at starte 
første søndag i december 
med lidt frisk luft og let mo-
tion? 
Det skulle da lige være, hvis 
man samtidig kan støtte 
børns kamp mod mobning 
og mistrivsel, og dermed 
hjælper til at de genfinder 
glæden og det gode børne-
liv? 
 Bingo! Alt dette bliver 
muligt i Ærøskøbing søndag 
d. 4. december, når årets Ju-
lemærkemarch for 46. gang 
samler ind til driften af lan-
dets fem Julemærkehjem. Vi 
går fra ÆIK’s Klubhus kl. 

9.00. Siden 1904 er der hvert 
år udkommet et nyt Jule-
mærke til gavn for Julemær-
kehjemmene og udsatte 
børn i Danmark. Nu om 
dage sendes der ikke mange 
postkort, men mange støtter 
sagen hele året som Jule-
mærkeven. ALLE kan 
hjælpe ved at deltage i det 
sunde og hyggelige initiativ, 
Julemærkemarchen.  En 
symbolsk gåtur i fællesskab 
med tusindvis andre menne-
sker fra 69 forskellige start-
steder i Danmark.

Nyt i år: Julemærkemarchen 
er gået grøn
Den berømte Julemærke-
march-medalje er ikke læn-
gere produceret i metal og 
hentet hjem fra Kina. I år får 
alle en flot medalje udarbej-
det i træ. Træmedaljen er 
fremstillet i FSC certificeret 

birketræ, skovet i Skandina-
vien og hele forarbejdningen 
er dansk og foregår i Mal-
ling.
 Julemærkemarchens be-
styrelse håber, at alle vil 
møde op igen i år, og tage en 
ven med for at vise sin støtte 
sammen med alle de ildsjæle, 
der lægger et stort arbejde 
ude på de lokale Julemærke-
march-startsteder. 

March med stor betydning
Julemærkefonden, som dri-
ver landets fem Julemærke-
hjem, ser med stor glæde og 
tilfredshed på Julemælke-
marchens store indsats:
 - »Julemærkemarchens 
imponerende og frivillige 
hjælpearbejde kaster hvert 
år en flot donation af sig, 
som kan mærkes i det sam-
lede budget. 
 Det fortsatte hjælpear-
bejde, der hvert år gavner 
knap 1000 børn, er afhæn-
gigt af indsamlede midler. 
Det offentlige tilskud dæk-
ker kun 2,8 procent af bud-
gettet. Salget af Julemærker 
er for nedadgående, idet 
stort set ingen længere sen-
der julepost. 
 Derfor sætter vi stor pris 

Formiddags-
foredrag i Marstal 
Menighedshus
Torsdag den 1. december kl. 
10.00 er vi nået til sæsonens 
andet formiddagsforedrag i 
Marstal Menighedshus. 
 Denne gang kommer tidli-
gere højskolelærer Ole Finne-
rup, Lebymark, og for- 
tæller om H. C. Andersen 
under overskriften »Myten og 
mennesket«. Hvem var han 
egentlig den gode Andersen? 
Og hvad er det, der gør hans 
fortællekunst så særlig? Det og 
meget andet vil Ole Finnerup 
kunne gøre os klogere på, og 
så får vi da i øvrigt et par hyg-
gelige timer med snak og fæl-
lessang. Alle er meget 
velkomne, og det koster blot 
kr. 20,- for kaffe og boller.

på vores Julemærkevenner, 
donationer fra virksomhe-
der og fonde samt på Jule-
mærkemarchen«, siger 
direktør Søren Ravn Jensen 
fra Julemærkefonden
 Læs mere om Julemærke-
hjemmene på 
www.julemærket.dk.

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
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I år sparer vi på energien, men der kommer stadig lys i guirlanderne, så ethvert støttebeløb til julebelys-ningen modtages med TAK!  
Mobilpay 5820YH

Husk! 
Vanen tro, 
afholdes 

Lokal fredag - 
Juleindkøb i 

sterinlysets skær 

Fredag 
d.25 november

Kl. 16 -18

Se mere på 

facebooksiden 

@julehygge i 

Ærøskøbing

Program d. 26. november

Ærøskøbing Handelsstandsforening byder alle velkommen til årets julemarked i 
Eventyrbyen - Ærøskøbing. 
Lad dig friste af lokalt producerede gaveidéer & delikatesser, nyd stemningsfyldt 
underholdning og deltag i sjove juleaktiviteter for hele familien. 

Besøg Blåbær Gårdbutiki Pilebækken, hvor du får 
mulighed for at vinde en særligJulemarkedsrabat 

Støt vores lokale butikker, restauranter og 
       producenter og vær med til at gøre denne 
            jul lidt grønnere! 
                

Vi afholder også julemarked d. 3. december 

                   Vi tager forebehold for fejl og evt ændringer i programmet

10:00 - 17:00 Åbent i butikker, caféer & boder i byen 
10:00 - 17:00  Pynt bibliotekets juletræ med drop-in juleklip & besøg arresten
11:00 - 15:00 Besøg byens museum og lær om øens traditioner
12:00 - 15:00  Smed dit eget juletræspynt i værkstedet på værftet
11:00   På Biblioteket læses der  julehistorier op for børn
11:00  Ærø Whisky giver en rundvisning
12:00   Svanen Dukketeater ”Klods Hans” på torvet
13:00  Et levende eventyr – en fortælling der kommer til live på torvet 
14:00  Byvandring med vægteren - Vi mødes på torvet
14:30   Svanen Dukketeater ”Hvad fatter gør er altid det rigtige” på torvet
15:00  Højtlæsning for børn hos Creutz
15:00  Ærø Whisky giver en rundvisning
16:00  Musikskolens strygeorkester underholder i kirken
18:00  Fællesspisning og julesang på Landbogården

Åbningstider: Tirsdag til fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-14.00

Nye åbningstider!

Creutz Boghandel
Bøger

Spil

Legetøj

Kontorartikler

Lotto
Creutz Hjørne

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

 

  

JJUULL  MMEEDD  ÆÆRRØØ  WWHHIISSKKYY  
BBeessøøgg  ddeessttiilllleerriieett  ttiill  åårreettss  jjuulleemmaarrkkeedd  ii  ÆÆrrøøsskkøøbbiinngg 
- VVii  hhaarr  ååbbeenntt  aallllee  mmaarrkkeeddssddaaggee  ffrraa  kkll..  1100..0000--1177..0000  

 
Køb et Ærø Whisky glas + gavekort (100,- kr.) 
og få en gratis smagning af whisky eller rom 
i vores bod på torvet. 
 
Rundvisninger hver dag klokken 11:00 og klokken 15:00. 
Vi mødes i porten til Købmandsgården. 
 
I destilleriet kan du købe julegaver, 
til dem der værdsætter whisky og rom. 
 
Vi har sammensat flere gode jule- og 
nytårspakker, med fordel for dig. 
Se pakkerne på vores hjemmeside. 
 
Køber du på vores webshop, er der fri fragt, 
og alle ordrer vedlægges gavekort  
til rundvisning / smagning uden beregning. 
 

GGoodd  jjuull  ttiill  ddiigg  oogg  ddiinn  ffaammiilliiee!!  

ÆÆRRØØ  WWHHIISSKKYY  AA//SS  ••  TTOORRVVEETT  55  ••  ÆÆRRØØSSKKØØBBIINNGG 
www.aeroewhisky.com 

 

 

Vi har igen åben for tilgang
hos tandlægen.dk Ærø

tandlægen.dk Ærø 
- dit naturlige valg
 
Hos tandlægen.dk på Ærø tilbyder 
vi dig og hele din familie en tryg og 
omsorgsfuld tandplejebehandling.
 
Bestil tid til dit næste tandeftersyn 
i dag, så vi sammen kan sikre dig 
en god tandsundhed.

Vestergade 55  •  Ærøskøbing  •  70 400 265

2022-ugeavisannonce for Ærø-farver.indd   12022-ugeavisannonce for Ærø-farver.indd   1 17-11-2022   09:06:3717-11-2022   09:06:37

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

»Fædre og 
Mødre« 
i Andelen

FÆDRE       FÆDRE       
&&

MØDREMØDRE

Fra torsdag den 24. novem-
ber viser Andelen den dan-
ske komedie Fædre og 
mødre. I filmen kæmper æg-
teparret Piv og Ulrik despe-
rat for at blive inkluderet i 
deres datters nye klasse på 
en meget eftertragtet skole. 
De  er villige til at gå endog 
meget langt, men det er ikke 
helt så nemt, når magtstruk-
turer, dominerende person-
ligheder og traditioner 
allerede er sat i spil, og slet 
ikke, når man skal afsted på 
den årlige hyttetur.
 Filmen er instrueret af 
Paprika Steen og blandt de 
medvirkende er Jacob Loh-
mann, Katrine Greis-Rosen-
thal, Nikolaj Lie Kaas, Lars 
Brygmann, Amanda Collin, 
Lise Baastrup, Line Kruse, 
Rasmus Bjerg, Carsten Bjørn- 
lund og Mikael Birkkjær.
 Filmen varer 1 time og 37 
minutter. Den er tilladt for 
alle, men frarådes for børn 
under 7 år.

Hvad er 
en genstand
Her ved starten af julefro-
kostsæsonen er det måske 
på sin plads at få defineret, 
hvad en genstand er. Ifølge 
Sundhedsstyrelsen er en 
genstand 12 gram ren al-
kohol. 
 Den mængde alkohol 
er der i eksempelvis en 
almindelig øl (33 cl – 4,6 
pct.). En guldøl kan inde-
holde op til to genstande, 
mens der i en flaske vin (75 
cl.) er seks-otte genstande.

Julemarked 
i Søby 
Søndag den 27. november 
kl. 10.00-16.00 afholdes der 
jule- og kræmmermarked i 
Måehallen i Søby.
 Hallen er pyntet op til 
fest med mange flotte stan-
de. 
 Kom og hils på julemor 
kl. 13.30 og se om hun har 
noget i kurven. Der sælges 
gløgg og hjemmelavede 
Ærø-æbleskiver. 
 Tag hele familien med 
og gør et julekup hos de 
handlende og få en hygge-
lig dag.
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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

� 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 �

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

Skovfryd Snedkeri
v/Sarah Thorsøe
Snedkerarbejde 
udføres på hele Ærø
Kontakt@skovfrydsnedkeri.dk
Tlf. 60 65 75 90

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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Tjek din E-boks

Den nye affaldsordning er rykket et skridt 
tættere på – og du kan se de nye priser

Fra 1. januar 2023 træder en 
ny affaldsordning i kraft på 
Ærø. Alle husstande på Ærø 
får i løbet af marts måned 
2023 som udgangspunkt et 
standardsæt på 3 x 240L be-
holdere. Hver beholder har 
to rum. Til husstande med 
meget affald og områder 
med fælles affaldsløsninger, 
har vi valgt nye beholdere 
med udgangspunkt i de be-
holdere, du har i dag.
 Formelt set starter ord-
ningen fra 1. januar 2023 – vi 
skal eksempelvis betale for 
den nye ordning fra 1. ja-
nuar.  I praksis udruller vi 
først den nye ordning i marts 
og april måned 2023. Du får 
et nyt brev i din E-boks i 
slutningen af februar 2023. 
Her kan du se hvilken uge i 
marts, vi kommer ud på din 
adresse med dine nye behol-
dere, og dine gamle behol-
dere tømmes for sidste gang.
Den 26. oktober fik du eller 
din samlever brev i E-boks 
fra Ærø Forsyning om, 
hvilke beholdere, vi har 
valgt til din adresse.
 
Du kan selv ændre på 
størrelsen af dine beholdere
Har du endnu ikke været 
inde på din E-boks og tjek-
ket hvilke beholdere, vi har 
tildelt dig, kan du i perioden 
til og med 9. december 2022 
logge på vores selvbetje-
ningsløsning. Din unikke 
kode til selvbetjeningsløs-
ningen finder du også i bre-
vet. Det er vigtigt, at du går 
ind og kontrollerer, at vi har 
valgt de rigtige beholdere til 
dig. Bor du eksempelvis i by-
kernen i Marstal eller Ærøs-
købing og har fået tildelt en 
sækkeløsning, kan du gå ind 
og skifte til en eller flere be-
holdere, hvis du har plads på 
adressen. 
 Til børnefamilierne anbe-
faler vi, at gå op i størrelse 
på beholderen til plast + 
mad/drikkekartoner samt 
metal, da plast-fraktionen 
fremadrettet kommer til at 
fylde meget. Erfaringen fra 
vores nabokommuner er, at 
plasten sætter sig fast i be-
holderen og besværliggør 
tømningen på skraldebilen, 
hvis den stampes for hårdt 
og ikke passer til din af-
faldsmængde. Til gengæld 
bliver der mindre af dit rest- 
affald, når madaffald og fø-
devarekartoner ikke læn-
gere skal sorteres her.
  Her på forsyningen har vi 
de seneste uger fået en del 

henvendelser fra folk, som 
gerne vil fravælge en eller 
flere beholdere. På Ærø, 
som i resten af landet, er den 
nye affaldsordning en kol-
lektiv løsning og en opgave, 
som vi alle er forpligtiget til 
at løse i fællesskab. Det er 
derfor ikke muligt at fra-
vælge en eller flere affalds-
fraktioner eller beholdere. 
Bor du alene eller har fri-
tidshus på øen, kan du over-
veje at spørge din nabo, om 
I kan indgå en deleordning. 
Det vil sige, at man kan dele 
et sæt beholdere mellem 2 
eller op til 3 husstande. 
Lær dine nye beholdere 
at kende
 Beholder 1: Madaffald og 
Restaffald
Beholder 2: Plast + Mad-/
Drikkekartoner og Metalaf-
fald
Beholder 3: Pap/Papir og 
Glas
Ordningen for farligt affald 
fortsætter uændret. Du får 
sammen med dine nye be-
holdere også en rulle pla-
stiksække til at sortere 
tekstilaffald i. 
Hvad kommer det til at 
koste på ny ordning
Den 16. november god-
kendte Ærø Kommunes 
kommunalbestyrelse det nye 
takstblad, som træder i kraft 
pr. 1. januar 2023. For en 
gennemsnitlig husstand vil 
prisen stige med 1.200 kro-
ner om året.
 Du kan på www.aeroefor-
syning.dk se alle priser for 
den nye ordning – både for 
den private husholdningsaf-
faldsordning og for vores 
nye erhvervsordning.
  Fra 1. januar er det lov-
pligtigt for alle virksomhe-
der i Danmark at sortere i 
de samme 10 fraktioner som 
de private husholdninger.
 Da Ærø ikke er en brofast 
ø, er det i henhold til gæl-
dende lovgivning, muligt for 
Forsyningen at håndtere er-
hvervsaffald. 
 Derfor kan virksomheder 
på øen tilmelde sig Ærø For-
synings erhvervsordning, 
der ligesom den private ord-
ning, formelt set træder i 
kraft på øen 1. januar, men 
som i praksis først går i luf-
ten fra 1. april.
Vil du gerne kigge lidt nær-
mere på lovgivningen, skal 
du tjekke Lov 153 til æn-
dring af Miljøbeskyttelse 
samt lov om Forsyningstilsy-
net af 1. juli 2022.

 Nye procedurer på Affalds-
anlæg og Genbrugsstation
 Også på Husmarken 2 ude i 
Tranderup, sker der meget 
nyt for tiden. Ærø Forsyning 
er i fuld gang med at om-
bygge Affaldsanlægget, så vi 
fra næste år kan håndtere den 
nye fraktion, madaffald. 
 Ligeledes bliver der i disse 
dage bygget et nyt range-
re-system, som kan skifte 
imellem fraktionerne: Rest- 
affald, pap/papir samt den 
nye plastfraktion: hård og 
blød plast samt mad/drikke 
kartoner. Der bliver på Gen-
brugspladsen sat en ny con-
tainer op til tekstilaffald, og 
du skal fra næste år ikke afle-
vere din plastik sorteret som 
henholdsvis hård og blød 
plast, men smide begge dele i 
samme container.
 Der bliver grundet en del 
tyveri på Genbrugspladsen 
sat overvågningskameraer op 
på pladsen inden jul i år, og 
endeligt vil der fra det nye år 
gælde nye procedurer for ind-
vejning af affald for erhvervs-
livet. Dette vil Ærø Forsyning 
løbende kommunikere ud 
omkring.Vi opfordrer både 
erhvervsliv og private til at 
kontakte os med spørgsmål 
og muligheder på den nye 
ordning.Kontakt Ærø Forsy-
ning A/S på info@aeroeforsy-
ning.dk og tlf. 63 52 63 63.

Er du 
kattens ven?
Katte kan knytte sig tæt til 
mennesker og kan blive op 
til 18 år - i nogle tilfælde 
ældre. Du har derfor din ven 
i katteskikkelse i mange år, 
og for at passe godt på din 
kat, er der især fire områder 
du kan sætte ind på: 
 - Få din kat neutraliseret
Neutralisation har mange 
fordele. 
 - Få din kat øremærket 
eller chippet. 
 Registrering hos dyrelæ-
gen er en stor fordel, hvis 
din kat kommer til skade 
udenfor din matrikel eller 
strejfer og bliver fundet 
igen. 
 - Få din kat vaccineret 
hvert år - især hvis du har 
udekat. Udekatte har også 
godt af regelmæssigt at få or-
mekur og loppekur.
 - Sørg for at holde din kil-
ling indenfor indtil den er 
minimum 6 måneder.
 Kattes stedsans er ikke 
fuldt udviklet før katten er 
over et halvt år, og hvis den 
går ud på egen hånd, kan 
den forvilde sig for langt 
væk.  
 Står du i en situation, hvor 
din kat har fået killinger, 
som du ikke ønsker, så er 
løsningen ikke at efterlade 
killingerne til deres egen 
skæbne - enten i en papkasse 
i vejkanten eller sat foran en 
bolig. 
 Dette er i strid med dyre-
værnsloven og er strafbart. 
Kontakt derimod din lokale 
dyreværnsforening. På Ærø 
findes Kattens Ven Ærø, 
som hjælper med at få killin-
ger sikkert på internat, så 
kattene får mulighed for at 
blive et andet menneskes 
bedste ven. 
 Henvendelse kan ske på 
tlf. 61 66 59 70 eller på mail: 
kattensvenaeroe@gmail.com
Finder du et tilskadekom-
met dyr - ring 1812.

Lokal Fredag 
- den 25. november 2022
Glæd dig til at træde ind af 
døren hos de mange hygge-
lige butikker og restauranter, 
der alle lægger sig ekstra 
meget i selen i julemåneden 
for at give dig og dine en god 
oplevelse. Ærøskøbing Han-
delsstandsforenings fornem-
ste opgave er at arbejde for at 
fremme områdets erhvervs-
liv. Her har man altid stået 
for kvalitet, nærhed og kun-
devenlighed, men små butik-
ker kan hurtigt komme til at 
lide under de mange tilbud, 
der kører Black Friday og i 
julemåneden. På sigt kunne 
det betyde lukkede butikker, 
hvis de handlende på Ærø 
sprang på Black Friday-bøl-
gen. Derfor har Ærøskøbing 
Handelsstandsforening valgt 
at sige nej tak til en eventuel 
Black Friday-meromsætning, 
fordi det ville være at gå på 
kompromis med de værdier, 
som byen står for.
 På et medlemsmøde i 2017 
blev det besluttet at gå mod 

strømmen med en lokal mod-
bevægelse til Black Friday og 
i stedet indføre »Lokal Fre-
dag«. Ligesom Black Friday 
finder Lokal Fredag sted d. 
25. november i år for at sende 
et tydeligt signal, der opfor-
drer godtfolk til at lægge jule-
handlen lokalt i ugerne op til 
jul, såvel som resten af året til 
gavn for lokalsamfundet.
 Lokal Fredag markeres 
ved, at flere af eventyrbyens 
butikker fredag d. 25 novem-
ber tænder stearinlys fra kl. 
16-18 og fra kl. 18.00 overta-
ger restauranterne og afhol-
der Tusmørke-aften, der lyser 
op med levende lys og skaber 
ekstra hyggestemning.
 Kl. 17.00 er der lysandagt i 
Ærøskøbing Kirke. Her invi-
teres du til at opleve det 
stemningsfulde kirkerum i 
stearinlysenes skær med 
musik, sang, lystænding og 
gode ord. Alle er velkomne!

Ærøskøbing 
Handelsstandsforening
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JULEGAVER 
MED

STEMNING
GLÆDELIG

JUL
fra

På Ærø er det hyggeligt at handle julegaver. 
Ingen storcenter-stemning eller plastikgran.

Her får du nærværende betjening og god service. 
Til hverdag og til de særlige julearrangementer.

Det gør nemlig en forskel, når du handler lokalt. 
Det betyder noget.

For butikkerne. For dig. For hele Ærø.

visitærø.dkvisitærø.dk

 

HUSK!
Tjek dine nye affaldsbeholdere 

senest 9. december

For spørgsmål kontakt:
TLF: 63 52 63 63/mail: info@aeroeforsyning.dk

Med venlig hilsen

Du har fået brev i E-boks 
eller i din postkasse fra Ærø Kommune.
Indtil den 9. december 2022 kan du se

 i selvbetjeningsløsningen, hvilke beholdere, 
du har fået tildelt og foretage ændringer.

JULEHYGGE
Søndag den 27/11 

klokken 11-15
LODTRÆKNING

Bliv inspireret, find gaver 
Få lidt julegodt til ganen

LANGEVRÆTTE 14 | tlf. 29 66 36 59 

instagram @herremark

BOLIGHUSET SØBY ÆRØ
Østerbro 48 · 5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 13 83
www.danboaeroe.dk

Butikken er fyldt med
lækre ting til hjemmet
Puder – Plaider – Lys og Brugskunst
          og meget mere... 

Åbningstider i julen
Alle 4 søndage i advent kl. 11.00-15.00
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 9.30-17.30
Lørdag kl. 9.30-13.00

Mangler du 
gaveideer?
– så lad os hjælpe

God jul

Anden Julemarkedsdag 
i Ærøskøbing

I år har vi blandt meget 
andet fornøjelsen at tilbyde 
hele to forestillinger fra Sva-
nen Dukketeater på jule-
markedet i Ærøskøbing 
lørdag d. 26. november. 
 Svanen er et dansk-tjek-
kisk dukketeater, som gen-
nem de sidste 29 år har 
underholdt mange børn og 
voksne og som har formidlet 
mange af H.C. Andersens 
eventyr på fornemmeste vis. 
De modtog tidligere i år 

H.C. Andersen prisen 2022.
 Svanen Dukketeater »Klods- 
Hans« og »Hvad Fatter gør er 
altid det rigtige« på Torvet 
henholdsvis kl.12.00 og kl. 
14.30 og varer ca. 35 min.🐐🐐🐐
 Så tag dit barn i hånden og 
kom og oplev en fantastisk 
forestilling.🐐
 Se hele programmet for 
Julemarkedet i annoncen 
her i ugeavisen eller på Fa-
cebook @julehygge i Even-
tyrbyen.

Regler for køb af øl og spiritus
Kombinationen af unge og 
alkohol er mange steder et 
problem. Vi hører jævnligt 
om unge danskeres alkohol-
forbrug, som i international 
målestok ligger meget højt. 
Der er dog visse begræns-
ninger for de unges adgang 
til at købe alkohol, og reg-
lerne kan kort skitseres så-
ledes:
 Unge skal kunne fremvi-
se gyldig billedlegitimation 
- dvs. et id-kort med billede 
- hvis man vil købe øl eller 

spiritus i en butik. Butikker-
ne må sælge øl, alkoholisk 
sodavand og vin til perso-
ner over 16 år, og man skal 
være over 18 for at købe 
spiritus og hedvin med en 
alkoholprocent på over 16,5. 
Billedlegitimationen, som 
butikkerne kan kræve at 
se, uanset hvilken af alders-
grænserne det handler om, 
kan eksempelvis være køre-
kort eller pas. Man kan også 
bestille et legitimationskort 
hos kommunen.

Ingen skam at blive ældre

Fordi hørelsen er nedsat, behøver livskvaliteten ikke være 
det samme, da der er masser af hjælp at hente. Foto: Ingi-
mage.com

Det kan for mange være 
grænseoverskridende at skul-
le vise sig offentligt med ty-
delige beviser på, at man er 
blevet ældre. 
 Det begynder med en læ-
sebrille for mange af os et 
sted i 40-års alderen, og så går 
det ellers bare nedad der fra.
 Men hvor en læsebrille nok 
kan afføde godmodigt drille-
ri fra kollegerne, som trods 
alt er til at smile af, så er det 
straks værre med de større 
og mere synlige tegn på, at vi 
mærker alderen trykke. Det 
kan være noget fysisk som 
et høreapparat eller en stok, 
eller det kan være, at vi har 
brug for at tage et hvil på den 
trappe, vi før tog i fem hurti-
ge trin. 
 For nogle kan det være 
grænseoverskridende at 
skulle erkende og stå ved, at 
vi ikke er så friske og rørige, 
som vi var engang. 
 Men det er vigtigt, at vi 
ikke lader alderens skavan-
ker begrænse os. Det er ingen 
skam at blive ældre, og det er 
ingen skam at have brug for 
lidt hjælp. Også selv om de 
andre i svømmehallen eller 
fitnesscenteret ser din støtte-
strømpe.
 Hjælpemidler sikrer, at 
vi kan blive ved med at leve, 
som vi har gjort hidtil. Og 
det er lige netop det, der er 
gevinsten. Der kan være stor 
livskvalitet i at vælge en cykel 
med et batteri eller et ekstra 
hjul til balancen. Og hvis det 
er en trappestol, stok eller 
rollator, der skal til for at hol-

de dig aktiv og selvhjulpen, 
så er det den vej, du skal gå. 
Vigtigst er det, at man tager 
de hjælpemidler i brug, der er 
behov for, når behovet er der.

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1
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JULEHJÆLP
RØDE KORS ÆRØ

Røde Kors er sat i ver-
den for at hjælpe. 

I internationale katastro-
fer og krige og i mindre 
lokale sammenhænge. 

Derfor pakker Røde 
Kors på Ærø også i år 

julekurve til familier som 
har brug for en 

hjælpende hånd.
Hvis du og din familie 

vil med på vor liste 
af modtagere i 2022, 

bedes du sende en mail 
til vor koordinator,

Lise Byrler
lbyrler@gmail.com

senest onsdag 
d. 30. november 2022.

Vi har brug for navn, 
adresse, antal voksne 
og børn i husstanden, 
e-mail og telefon. Jule-
kurven bringes ud lør-

dag og søndag 
d. 17.-18. december. 

Hvis du ikke er 
hjemme, bedes du 

sørge for et tørt sted 
hvor pakken kan stå.

RØDE KORS
ÆRØ AFDELING

Ny skulptur 
ved VUC

Heine 
Kjærgaard Klausens 
gigantiske julekugle 

indvies
den 1. december 

kl. 15.00
på plænen foran 

VUC 
P.E. Pålssons Vej 1, 

Marstal
Kom og se!

  

 

 

 

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

Hold livets vigtige 
arrangementer i 

Restaurant Fru Berg
Kapacitet: Inde: 50 gæster

Ude: 100 gæster 
(varmelamper på begge terrasser)

Menu efter ønske. 
Børn er velkomne.

VI HAR ALTID ÅBENT
www.bergsrestauranter.dk

Tlf. 24 63 56 57

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 
Dagens ret i november:
STEGT FLÆSK 

eller
TARTELETTER
m/høns i asparges 

AD LIBITUM
Kr. 149,-

BURGER MENU
fra kr. 139,-

HVER DAG - VI 
HOLDER ÅBENT

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

Fysioterapeut
Pia Damgård

Specialist 
i muskuloskeletal 

fysioterapi 
Master i rehabilitering

Fysioterapiklinik
Sygehusvejen 18, 1. - 

Ærøskøbing
TIDSBESTILLNG 
på Mobil: 30 125 127
Mail: piadamgaard@

outlook.com 
eller online på www.

piadamgaard.dk

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
torsdag, fredag, lørdag

kl. 09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Onsdag, torsdag 
og fredag

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

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

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

Tillykke

Hjertelig tillykke
 med de 60 år 

den 26. november. 
Vi glæder os til festen.

Kærlig hilsen
OLE

TRINE, BRIAN OG 
CHARLOTTE

Kære farmand

Stort tillykke med den 
runde dag på mandag.

Kærlig hilsen fra
OHANA+

50 år

Kære Stefan!
Vi ønsker dig et stort 
tillykke på din 50 års 

fødselsdag. 
Ha’ en rigtig dejlig dag.

Kærlig hilsen fra
MOR 

DAGMAR OG ANJA

15 ÅRS JUBILÆUM
Derfor holder vi Åbent Hus for forretnings-
forbindelser, kunder, venner og familie

Fredag den 2. december 
fra kl. 14.00

på Sletagervej 5, Ærøskøbing
Hilsen

CARSTEN OG MARTIN

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Vor kære mor, svigermor, 
farmor, mormor, oldemor og tipoldemor

Ruth Ellinor Schlotfeldt
er stille sovet ind 

Marstal, den 19. november 2022

»Du gav os alt«

Familien
Begravelsen foregår fra Marstal Kirke

lørdag den 26. november kl. 11.30.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tak
Vi takker af hjertet for de mange, mange hilsner, 
blomster, varme ord og hjælp i forbindelse med Bjar-
ne Christian Hansens sygdom og bisættelse. Det har 
glædet os uendelig meget.

Fie
Lene, Bernd, Signe og Jonathan

Tak
for søde ord og tanker i en 
svær tid.

Lis, Albert og Pia
Stinne og Rasmus

Tak
for de mange fine gaver til 
min 60 års fødselsdag søn-
dag den 20. november 2022.

Jens Peder Andersen
Kirkevejen 61A, Ommel

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Black Friday bliver igen til Lokal Fredag på Ærø
I stedet for slagtilbud slår de lokale handels- og erhvervsforeninger igen et slag for at købe lokalt fredag den 25. novem-
ber i form af det tilbagevendende Lokal Fredag.
En håndsrækning til de 
ærøske erhvervsdrivende
Datoen er ikke tilfældig. I ste-
det for at have fokus på Black 
Fridays forbrugsfest er formå-
let med Lokal Fredag ikke at 
forbruge mere, men i stedet 

at forbruge det rigtige sted. På 
Lokal Fredag er fokus at inspi-
rere både ærøboer og gæster til 
at støtte op om øens lokale er-
hvervsliv – og f.eks. købe årets 
julegaver her.
 Initiativet kan i høj grad 
være med til at holde hånden 
under helårssamfundet på 
Ærø. Ikke mindst butiksejerne 
i en tid hvor ændrede forbrugs-
mønstrene betyder, at der 
bruges færre penge på f.eks. 
tøj, boliginteriør og elektronik 
– når almindelige fornødenhe-
der som el, gas og dagligvarer 
er blevet væsentlig dyrere. 
 »Når resten af verden går 
Black Friday shop-amok, går 
vi modsat på Ærø og kalder 
det Lokal Fredag. Vi nyder 
langsommeligheden, freden 
og roen, hyggen og vi handler 
i specialbutikker, hvor der er 
tid til at snakke sammen og 

købe det, vi har brug for og 
niks mere«, lyder det fra Chris 
Hammeken, direktør for Ærø 
Turist & Erhverv.

Butikkerne hygger om de 
handlende
For at skabe en hyggelig at-
mosfære, som skal få øboer og 
gæster til gågaderne i stedet 
for til tasterne, har handels- og 
erhvervsforeningerne lagt sig 
ekstra i selen.
 I Ærøskøbing kan man 
shoppe og spise i stearinlysets 
skær, når butikker og restau-
ranter slukker det elektriske 
lys og skruer op for hyggen 
ved mørkets frembrud. By-
ens kirke inviterer desuden 
til lysandagt. I Marstal er alle 
børnefamilier inviteret på et 
ordentligt skud julestemning 
i form af sejlende julemand, 
juletræstænding og godteposer 
på Kompasrosen midt i byen. 
Søby tager også forskud på ju-
lestemningen og har tændt for 
julelyset og inviterer til hygge-
lig julehandel.

Glædelig jul fra Ærø
Det er ikke kun øboer og gæ-
ster, der nyder godt af stem-
ningen til Lokal Fredag. Øens 

julehandel er nemlig også 
startet og derfor bliver alle ga-
ver pakket ind og pyntet med 
det lille klistermærke med 
den fine julehjerterøde hilsen 
»Glædelig jul fra Ærø«.
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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

 

 

Marstal

               Sejlklub
TILMELDING TIL

JULEFROKOST 2022
Som tidligere annonceret skal der nu 
tilmeldes til Sejlklubbens julefrokost 

lørdag den 10. december 
kl. 18.00 i klubhuset

Julefrokosten afholdes for alle klubbens 
medlemmer med ledsager

 (aktive og støttemedlemmer).  
Madklubben står for den kulinariske oplevelse 

som  består af en traditionel julefrokost m/kaffe. 
Pris kr. 100,- pr. person. 

OBS! Al betaling foretrækkes med Mobilepay
Drikkevarer kan købes til sædvanlige klubpriser.
Tilmelding til Lars Jepsen på tlf. nr. 21 21 11 08 

eller mail jepsenlars@mail.dk 
senest mandag d. 5. dec. 

 Mød op til en hyggelig klubaften.
 Med venlig hilsen og på gensyn        

BESTYRELSEN  

www.kultur-laden.dk

KULTURLADEN 
I DECEMBER

Alle koncerter enhedspris kr. 125,-
Dørene åbner 30 min. før koncerten

3. december kl.19.00    
Christian Alvad/Anna Wirsén

Virtuos guitar og visesang

10. december kl.13.00    
Julefrokost og koncert kr. 250,-

KL. 14.30 JOHN MOGENSEN 
TRIBUTE

Billetter kan købes på MobilePay 61 74 39 33.
Husk at skrive til hvilke koncerter du ønsker billet.
Resterende billetter sælges ved indgang.
Julefrokost skal bestilles senest 5. december.
Støttet af:

Klip ud✂

Ærø Kommune

 

Foreningen 
Ærø Friskoles
Venner

STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING

Kom og vær med til opstarten på Ærø Friskoles støttefor-
ening. Foreningens formål er at understøtte Ærø Friskoles 
værdier for fællesskab, tryghed, trivsel, læring og livsmod.
Det foregår den 29. november fra kl. 16.00 i køkkenet på 
Friskolen, hvor der afholdes stiftende generalforsamling 
med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent
 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
 4. Forslag til vedtægter
 5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
 6. Forslag til budget og kontingent
 7. Valg af foreningens bestyrelse
 8. Valg af revisor/kasserer
 9. Eventuelt
På dagen vil der blive serveret mad, hvorfor tilmelding er 
nødvendig, maden koster en 20’er - meld dig til hos Klaus 
på kfynsk@gmail.com senest mandag d. 28. nov. kl. 16.00.
Kan du ikke komme på dagen, men ønsker du at blive 
medlem af foreningen, meld dig til bestyrelsen eller på an-
den måde hjælpe/støtte er du velkommen til at kontakte 
Klaus på kfynsk@gmail.com.

Bedste hilsner fra
Initiativgruppen for Ærø Friskoles Venner

JULEFEST MED DISKOTEK & DANS
D. 16. DECEMBER kl. 22-02

Vi har åbent hver uge fra torsdag-lørdag kl. 18
til og med d. 21. december

3 retters julemenú til 200,- 
7 rettes Julefrokostbuffet til 290,- 

Vi har stadig et par datoer åbne for julefrokost
Både julemenú og buffet bestilles på forhånd

Ring og tal med Gertrud 
for at høre nærmere på +45 29712348

Husk også at tilmelde dig til Nytårsaften allerede nu!
4 retters menú inkl. 1 glas bobler til 499,- 
Alle kan komme og danse med fra kl. 22.

GRATIS ENTRÉ

 Pippihuset - skriv dit barn op 2 sp.1 - 16-05-2022 2:32

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

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

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38
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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

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 29. november

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xGAVEKORT á 75,00 kr.

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

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:

97 min.
TILLADT  over 7 år

Biografklub Danmark

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

hvad der sker på Andelen.

115 min.
TILLADT  over 15 år

NÆSTE UGE:
Den 1., 2., 3., 4. 

6.  og 7. december kl. 19.30
samt 4. december kl. 15.00:

FÆDRE       FÆDRE       
&&

MØDREMØDRE

Ærøskøbing Kirke 
fredag den 25. november kl. 17.00

Lys i mørket- tusmørkeaften v/Henny Kvist.

Rise Kirke 
lørdag den 26. november kl. 10.00-12.30

Vi øver til krybbespillet der opføres
 søndag den 27. november.

Ærøskøbing Kirke 
lørdag den 26. november kl. 16.00

Koncert med musikskolens strygeorkester,
 under ledelse af Claus Kaarsgaard.

Søndagsgudstjenester 
den 27. november 1. søndag i advent

Marstal Kirke kl. 10.00 v/Rikke Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00 v/Henny Kvist

Rise Kirke kl. 14.00, med krybbespil v/Henny Kvist
Tranderup Kirke kl. 16.00 v/Rikke Dupont.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 1. december kl. 10.00

Formiddagsforedrag ved Ole Finnerup 
om H.C. Andersen

Myten og mennesket.   
Der er kaffe/te og boller for kr. 20,-.

Ommel Kirke torsdag den 1. december kl. 19.00
Syng julen ind med Korallerne.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

   JULE-
Kræmmer
MARKED
I MÅEHALLEN, SØBY
Søndag d. 27. nov. 10-16

Velkommen 
til og

Ta’ hele familien med og gør et julekup
hos de handlende – og få en hyggelig dag! 

VI SES I SØBY...
MÅEHALLEN

l SOS Børnebyerne, Ærø
l Joan og Merete
l Røde Kors
l Klædeskabet Ærø
l Finns Bageri
l Kristen Dinesen
l Randi Mogensen
l Jane Andersen
l Lina Hallund Monies
l Ærø Raps
l Connie Møller
l Kvik Søby
l Michael Lage Rasmussen
l Vivi og Kirsten
l Karin og Barbara
l Ærø Akuthjælpere
l Roar Pedersen
l Charlotte Illum
l Ilse Møller
l Sofie Monberg Andersen
l Kirsten Striim
l Dagli’Brugsen, Søby
l Ilse Bowring
l Birgit og Karin

KOM OG OPLEV MÅEHALLEN
pyntet op til fest med følgende flotte stande:

l  Kom og hils på julemor kl. 13.30,  
og se om hun har noget i kurven! 

l  Der sælges gløgg og hjemmelavede  
Ærø-æbleskiver

PS! Opstilling af stande
Lørdag d. 26. november mellem kl. 13.00-17.00

eller ring til René på tlf. 23 32 12 42
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JULEMÆRKEMARCHEN
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2022

FÆLLES START KL. 09.00 
ÆIK’s Klubhus, Statene 42, Ærøskøbing

Startkort med medalje kr. 80,-
uden medalje kr. 40,-.

Støt julemærkehjemmene - her bliver børn - børn igen!
www.julemaerkemarchen.dk

Lokal kontakt: Jørgen Roos - tlf. 30 62 31 81

Annoncesponsor:

 »Et juleeventyr«
Teatret Møllen - En juleforestilling 

for hele familien - fra 7 år og op
MANDAG d. 5. dec. kl. 19.00

i Kulturladen, St. Rise Landevej 20
Løssalg kr. 175,-.

Medlemmer kr. 100,-. Børn og unge kr. 50,-.
Billetbestilling på tlf. 20 21 44 08.

ÆRØ TEATERFORENING

TEATER I KULTURLADEN
JULEFROKOST
TORSDAG d. 8. december

Kl. 13.00
I TORVECENTRET

Kl. 13.00 - Julefrokost
  Kl. 15.30 - Underholder 

SUBIDUA for sjov

PRIS KR. 200,- ALT INCL.

Billetter købes hos Lilly, Jagtvej 10, Marstal
 (bedst om formiddagen kl. 10-12)

Har man ikke mulighed for det 
så ring på tlf. 21 48 63 68

Bindende tilmelding. Kun for medlemmer. 

Hilsen Bestyrelsen

MARSTAL
PENSIONISTFORENING
Julen nærmer sig. Vi holder
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12  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2022

STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

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

TILBUDDENE GÆLDER KUN FREDAG D. 25. NOVEMBER FRA KL. 9.00-17.00

BLACK FRIDAY
BOSCH 
HAVEMASKINER
F.eks. løvsuger. 

499.-
(Ex. moms 399,20)
Normalpris 999,- (Ex. moms 799,20)

SPAR OP TIL 

25%
PÅ AFFUGTERE

AL-KO BENZIN 
KÆDESAV 
BKS 4040 

799.-
 (Ex. moms 639,20)
Normalpris 1.286,- (Ex. moms 1.028,80)

AL-KO BENZIN 
KÆDESAV 
2400/40 

499.-
(Ex. moms 399,20)
Normalpris 750,- (Ex. moms 600,-)

MASCOT 
KAMPAGEPAKKE 
JAKKE + 
UNDERTØJ 
899.-
(Ex. moms 719,20)
Normalpris 1.553,75 (Ex. moms 1.243,-)

3 STK. 4 STK.

AL-KO SIKKER-
HEDSHJELM 
MED VISIR 
199.-
(Ex. moms 159,20)
Normalpris 655,- (Ex. moms 524,-)

AL-KO 
BRÆNDEKLØVER
LSH 4 

899.-
(Ex. moms 719,-)
Normalpris 1.795,- (Ex. moms 1.436,-)

AL-KO KOM-
POSTKVÆRN 
EASY CRUSH
LH MED M/VALSE

899.-
(Ex. moms 719,-)
Normalpris 1.850,- (Ex. moms 1.480,-)

LIVING 
INDSKUDSBORD
99.-
(Ex. moms 79,20)
Normalpris 699,-  (Ex. moms 559,20)

2 STK.

2 STK. 1 STK. 21 STK.

3 STK. 1 STK. 2 STK.

KÆDESAVSOLIE 
5 LTR. 
99.-
(Ex. moms 79,20)
Normalpris 315,-  (Ex. moms 252,-)

ALKO SIKKER-
HEDSSÆT
STR. S/M 

399.-
(Ex. moms 319,20)
Normalpris 1651,- (Ex. moms  1.320,80)

SNOWLINE 
E46 2000W 
299.-
(Ex. moms 239,20)
Normalpris 1.511,- (Ex. moms 1.208,80)

SPAR OP TIL

25%
PÅ NAPOLEON 

GASGRILL 
OG TILBEHØR

RINGEKLOKKE + 
RINGETRYK
Fra149.-
(Ex. moms 119,20)

10 STK.

SPAR OP TIL

50%
MASCOT 

SIKKERHEDSSKO

JULEMARKED
Lyskæder

Nisser
Kalenderlys
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