
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 30. november - Nr. 48 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

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

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din redningskrans på Ærø
• Virksomhedsrådgivning
• Selskabsret
• Generalforsamlinger
• Kontrakter og forhandlinger
• Køb/leje af erhvervsejendom
• Tvister

DE L IK ATE SSE N

½ Kylling
kartofler, sovs, 
og agurkesalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 7/12 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du
vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

JULEGAVER 
MED MERE

MENING
GLÆDELIG

JUL
fra

KØBER 
DU SELVFØLGELIG

LOKALT
visitærø.dkvisitærø.dk
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Klimakoordinator til 
implementering 
af Ærøs Klimaplan 
Ærø Kommune har i mange år arbejdet med den 
grønne omstilling. I oktober blev Ærøs Klimaplan 
certificeret af C40 og CONCITO i DK2020-regi. Nu 
er grundstenen lagt til det videre arbejde med kli-
madagsordenen i kommunen og vi søger derfor en 
klimakoordinator til implementeringen af Ærøs Kli-
maplan 2022.

Ansøgningsfrist:  Onsdag den 7. december 2022.

TEKNISK AFDELING

4 Social- og 
sundhedshjælpere 
søges til både 
dag- og aftenvagt på MÆC
Ansøgningsfrist: 
Mandag den 12. december 2022.  

Social- og sundhedsassistent 
søges til midlertidig afsnit på 
MÆC
Ansøgningsfrist løbende eller senest mandag den 
19. december 2022. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Personale søges 
til Hjemmeplejen 
Hjemmeplejen i Ærø Kommune søger pr. 1. januar 
2023 eller snarest mulig derefter, 1 fast aftenvagt, 
1 barselsvikar på 5 uger og et vikariat på 2 år. 

Alle stillinger er aftenvagt. Stillingerne er på 30 
timer pr. uge. Andet timeantal kan aftales. Der må 

påregnes weekendarbejde hver 2. weekend. Køre-
kort er en nødvendighed. 

Ansøgningsfrist:  
Onsdag den 7. december 2022 kl. 12.00.

Læs mere om stillingerne på kommunens hjemme-
side under »job i kommunen«

Forældrebetaling 
i daginstitutionerne 
Ærø Kommune 2023
Den tidligere ordning med gratis institutionsplads 
til familier med 3 børn eller flere bortfalder fra 2023 
(billigste barn/børn).

Madordning er gratis
Betalingen i dagplejen er over 12 måneder.

Dagpleje
Dagpleje heldagsplads                         kr. 2.895,00
Dagpleje deltid ved barsel                   kr. 2.018,00
Dagpleje deltid 
ved kombinationstilbud                       kr. 2.018,00    

Betalingen i vuggestue, børnehave samt fritidsord-
ning er over 11 måneder – Juli måned er betalingsfri.     
Vuggestue
Vuggestue heldagsplads                       kr. 3.006,00
Vuggestue deltid ved barsel                   kr. 2.056,00
Vuggestue deltid 
ved kombinationstilbud                         kr. 2.056,00

Børnehave
Børnehave heldagsplads                       kr. 2.298,00
Børnehave deltid ved barsel                 kr. 1.646,00
Børnehave deltid 
ved kombinationstilbud                         kr. 1.646,00   

Fritidsordning
Eftermiddagsplads                                kr.   749,00
Morgenplads (i børnehaverne)           kr.   424,00

I fritidsordningen er der i skolernes ferie mulighed 
for en fuldtidsplads mod fuldtidsbetaling.
Kr. 1.190,00 pr. md. Minimum 1 uges varighed. 
(Juli måned ej betalingsfri).

Nuværende hel- eller delvis bevilget økonomisk 
friplads skal ikke genansøges, dog skal indkom-
sten undersøges.  

Hel- eller delvis friplads kan søges, såfremt hus-
standens samlede indtægt er under kr. 601.200. 

Tvivlsspørgsmål kan rettes til Borgerservice

BORGERSERVICE

Dialogmøde om årets 
erhvervsmåling 
torsdag d. 1. december 2022, 
kl. 18.30 – 20.00
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

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

Bemærk: Sidste åbningsdag i 2022 er lørdag, 
10. december 2022.

Svømmehallen åbner igen lørdag, 7. januar 2023. 
Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

Gudstjenester
Søndag den 4. december

2. søndag i advent 
fra første række

Bregninge Kirke kl. 11.00
 Christensen
Tranderup Kirke kl. 15.00
 Jule- og 
 familiegudstjeneste
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Jubilæum
STS Tømrer og Snedkerfir-
maet indbyder til Åbent Hus 
i anledning af 15 års jubilæum 
for forretningsforbindelser, 
kunder, venner og familie. 
Arrangementet afholdes på 
Sletagervej 5, Vindeballe fre-
dag den 2. december kl. 14.00.

Julefrokost 2022
Marstal Sejlklub indbyder 
klubbens medlemmer med 
ledsager til julefrokost i klub-
huset lørdag den 10. decem-
ber kl. 18.00. Pris pr. person 
er kr. 100,- som bedes betalt 
via Mobilepay og tilmelding 

til Lars Jepsen på telefon-
nummer  21 21 11 08 eller på 
mail jepsenlars@mail.dk se-
nest mandag den 5. decem-
ber.

Julefrokost
Marstal Pensionistforening 
indbyder sine medlemmer til 
julefrokost torsdag den 8. de-
cember kl. 13.00 i Torvecen-
tret. Prisen er kr. 200,- pr. 
person alt incl.
 Billetter købes hos Lilly, 
Jagtvej 10, Marstal, bedst for-
middag kl. 10.00-12.00 eller 
ring på tlf. 21 48 63 68. Der er 
bindende tilmelding.

Filmaften
Danmarks Naturfrednings-
forenings Ærø afdeling hol-
der mandag den 5. dec. 
filmaften på VUC i Marstal. 
Filmen sætter fokus på natu-
ren og hvordan vi behandler 
den. Efterfølgende vil der 
være debat om filmen og 
hvad vi ønsker af den Ærøske 
natur. Se annonce andetsteds 
i avisen.

Adventsandagt
Torsdag den 8. december kl. 
19.00 afholdes en adventsan-

dagt i Bregninge Kirke med 
orgelmusik af Johann Seba-
stian Bach. Han skrev en 
masse bearbejdelser af sin 
samtids salmemelodier, og 
flere af dem bruges stadig. 
Nogle synges ofte – eksem-
pelvis »Fryd dig, du Kristi 
brud« – andre kun sjældent – 
hvem kender Lossius’ melodi 
til »Et barn er født i Betle-
hem« fra 1553? Lidt af det 
hele kommer i brug, og det 
hele bindes sammen af 
ø-præst Brian Dan Christen-
sen.

100 salmer i 
Ommel Kirke
Torsdag den 1. december 
synges december godt i gang 
i Ommel Kirke kl. 19 sam-
men med Korallerne. 
 Adventstiden er begyndt 
og kalenderbladet er vendt til 
årets sidste måned. Denne 
aften er der både fællessang 
fra salmebogstillægget 100 
Salmer og en enkelt eller to 
lidt mere ukendte fra Salme-
bogen, som Korallerne hjæl-
per os med at lære. Heldigvis 
bliver der også tid til blot at 
slå ørerne ud og få en for-
smag på Nytårskoncerten 
sammen sted den 30. decem-

ber kl. 19. Alle er velkomne, 
og det er naturligvis gratis!

Adventskoncert 
Tirsdag den 6. december kl. 
19.30 i Ærøskøbing Kirke af-
holdes der adventskoncert 
med Ærøkoret og operateno-
ren Michael Kristensen.
Koret har øvet sig flittigt på et 
advents- og julerepertoire 
med blandt andet danske sal-
mer og sange og engelske 
Christmas Carols. Som sang-
solist er man så heldig at have 
operatenoren Michael Kri-
stensen med. Slagets gang 
ledes som vanligt af Karsten 
Hermansen. Kom i julestem-
ning med denne gratis jule-
koncert

Sogneeftermiddag 
i Tranderup 
Sognehus
Torsdag den 8. december 
14.30 spiller og synger Paul 
Nedergaard og Linda Suszki-
ewicz julen ind, når der ind-
bydes til den månedlige 
sogneeftermiddag. Der bliver 
også mulighed for selv at 
synge med. 
 Så kom og nyd en dejlig ef-

termiddag, med musik, sang 
og kaffe/te med brød, hvem 
ved måske også et glas gløgg. 
Alle er hjerteligt velkomne.

Julehjælp fra 
Menighedsplejen 
i Ærø Pastorat
Du kan nu søge julehjælp. 
Hjælpen skal søges i det sogn 
du bor i. Julehjælpen består 
af en kurv med madvarer og 
godter til julen, og den gives 
fortrinsvis til betrængte bør-
nefamilier, men alle kan søge 
med mulighed for at komme i 
betragtning. Man søger ved 
at rette henvendelse til præ-
sterne inden den 10. decem-
ber kl. 12.00
 Bor du i Marstal og omegn 
så kontakt Rikke Dupont på 
telefon: 30 44 80 85 eller 
mail:rdds@km.dk. Bor du i 
Ærøskøbing eller Rise og 
omegn så kontakt Henny 
Kvist på telefon: 28 10 08 63 
eller mail: hek@km.dk 
 Bor du i Tranderup så kon-
takt Pia Vandrup på telefon: 
30 44 80 83 eller mail: pva@
km.dk.
 Fra Bregninge, Søby og 
omegn så kontakt Brian Dan 
Christensen på telefon num-

mer: 30 44 80 94 eller mail: 
brdc@km.dk
 Julehjælpen vil blive uddelt 
den 22. december. Modta-
gere vil blive underrettet 
inden.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26
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LØRDAG  d. 3. december
har vore butikker åbent til kl. 15.00

Slå en 6’er
 og vind 

dine varer til 1/2 pris
Rabat max. kr. 500,-

I nedenstående butikker
rafler vi om prisen:
Chr. H. • Freddy Sko • Stark*
• Klædeskabet • Your Design 
• Ærø Møbler • Ærø Optik
• Bille Knudsen • By Grube
*Stark åbent til kl.13.00
OBS! Gavekort til Ærøs butikker kan købes 
hos Chr. H. og Rise Sparekasse.

MARSTAL HANDELSFORENING

SLÅ EN 6’ER
Skal du have dine 

julegaver til

1/2 pris?
(max 500,-i rabat)

Så kom ind til Chr. H. og 
slå en 6’er 

LØRDAG d. 3. december
Vi har åbent fra kl. 9.30-15.00.

Vi står klar med vores 
flotte juleindpakning

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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JULEGAVER JULEGAVER 
DER LUNERDER LUNER
LØRDAG DEN 3. DECEMBERLØRDAG DEN 3. DECEMBER

BRÜTTING
Dame + herre 
100% vandtæt

EGOS
Håndlavet filt
Grøn dame

RIEKER
Dame 
fleecefoer

RHODE
Herre
Udtagelig sål

SLÅ EN 6’ER (max kr. 500,-)

Morsø Rulam
Dame + herre

REISENTHEL 
Toilettaske
Flere farver til m/k

Kr. Kr. 299299,-,-

Kr. Kr. 399399,-,-

Kr. Kr. 450450,-,-

Kr. Kr. 799799,-,-

Kr. Kr. 699699,-,-

Gælder ikke gavekort og nedsatte varer

Kr. Kr. 399399,-,-

Fra kr. Fra kr. 

149149,-,-

BELSAC OG ADAX
Punge

Navn

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

CVR-nr. 18593815

Eksped. Dato Kr. Øre

Adresse

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

Freddy Sko nota  08/09/06  13:57  Side 1
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»Regimentets datter« 
i Andelen

Lørdag den 3. december kl. 
15 viser Andelen operafil-
men »Regimentets datter«. 
Det er historien om ung kær-
lighed, der først fejler og der-
efter vinder. Om Marie, der 
som spæd blev alene efter 
kaptajnens (faderens) død og 
derefter blev opdraget af sol-
daterne i det 21. franske regi-
ment som dets datter. Under 
en kamp i Tyrol beder 
Marquise de Berkenfield re-
gimentets sergent, Sulpice, 
eskortere hende til sin ejen-
dom. Samtidig anholder sol-
daterne ved regimentet en 
ung tyrolsk landmand ved 
navn Tonio og det viser sig, 
at han er Maries elsker. Da 
Marie har lovet sin far kun at 
gifte sig med en soldat, slut-
ter Tonio sig til hæren. Det 
viser sig imidlertid at marqui-
sen er Maries mor. Hun øn-
sker først at tvinge Marie til 
at forlade regimentet og 

Tonio for at få en god opdra-
gelse og blive gift med en 
mand hun ikke elsker, men, 
som det jo skal ske i en opera 
comique, ender alt godt og 
Marie får sin Tonio i slutnin-
gen.
 Filmen er en optagelse af 
Wiener Statsopers opsætning 
af operaen skrevet af Ga-
etano Donizetti, instrueret af 
Laurent Pelly og dirigeret af 
Yves Abel. Blandt de optræ-
dende er Montserrat Caballé 
i sin sidste optræden som 
marquisen, Natalie Dessay, 
Carlos Alvarez og Juan Die- 
go Flòrez.
 Som sædvanlig vil der være 
en pause i filmen, hvor der 
kan nydes en forfriskning. 
God fornøjelse.

Bordskik 
ifølge 
Emma Gad
I sæsonen for julefrokoster 
er det på sin plads at minde 
om regler for god bordskik. 
Ifølge Emma Gad er listen 
nærmest uendelig lang, så vi 
nøjes med denne ene, som er 
værd at huske på ved netop 
det fristende og overdådige 
julebord: 
 Man skal aldrig spise hur-
tigt eller sluge i sig. Man skal 
altid give sig god tid, thi det 
er ikke fint at skynde sig. 
(Citat: Emma Gad)

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Dunkærgade 23 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
hos Falck på tlf. 70 10 20 31 
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE 
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, opsætning af spær, 
betonelementer, optagning/søsætning af både.
NYT! Kranmonteret vaccumsug til isætning 
af store og små vinduer m.m.

Træfældning og styning 
af træer fra 50 tm/kran med kurv eller 
grabsav.

Ærø Redningskorps_converted - 21-11-2022 10:15

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.
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VIND GAVEKORT 
I »UGEAVISENS« JULESPØG

1 stk. gavekort . . . . . . . . . . . . . . . .   à kr. 1.000,-
2 stk. gavekort . . . . . . . . . . . . . . . .   à kr. 500,-
4 stk. gavekort . . . . . . . . . . . . . . . .   à kr. 250,-

Gavekortene kan vælges frit blandt vore annoncører!
– I denne uge starter »Ugeavisen« sin årlige, traditio nel le julekonkurrence. – 
Ovenstående ses en træsko og det er netop disse specielle træsko i mindre 
størrelse, bladets læsere kan finde blandt annoncø rerne 
(Træsko i denne annonce tæller IKKE med).
Du skal finde, hvor mange af netop disse træsko der findes i bladet og skrive 
det på kuponen.
I næste uge gentager det samme sig. – Gem kuponen fra denne uge, og find 
også træsko i næste uge. 
Aflever eller send de 2 kuponer samlet til Ærø Ugeavis, Mølle vejen 33 a, 
5960 Marstal, så den er os i hænde senest onsdag d. 14. december 2022 kl. 
12.00. Blandt de indkomne rigtige løs ninger trækkes der lod om 7 gavekort.
Skriv venligst »Julekonkurrence« 
i kuvertens nederste venstre hjørne.
De heldige vindere bekendtgøres 
i årets sidste avis før nytår, 
d. 27.-28. december 2022.

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

30. nov.- 1. dec.
Din plæneklipper/havetraktor går nu på vinterferie

Du får:
• Plads i skuret.
• En køreklar maskine til foråret.
• Tyveriforsikring.
• Spring reparationskøen over.
• Din plæneklipper/havetraktor holder længere.

Skal den have et hotel-ophold hos os, hvor den får et varmt 
bad, et motoreftersyn og tag over hjelmen?

PLÆNEKLIPPER                                        Pris inkl. moms 
Motoreftersyn inkl. nyt tændrør, olieskift,  
slibning af kniv, vask og opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 950,00
Afhentning og levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 275,00
HAVETRAKTOR
Motoreftersyn inkl. nyt tændrør, olieskift,  
slibning af kniv. Vask og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.499,00
Afhentning og levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 375,00
ROBOT-PLÆNEKLIPPER
Eftersyn, batteri-chech, slibning af kniv,
software-opdatering, vask og opbevaring . . . . . . . . . . . . . kr. 1.299,00
Afhentning og levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 275,00
Evt. andre reparationer er 
på regning efter aftale.
Andre maskiner 
ring og hør om pris.

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.
Dunkærgade 22 · Dunkær · Butik/værksted, VVS-afd. tlf. 62 52 20 80  · www.aemv.dk

Plæneklipper-Ærø Maskiner-3 sp

Skal maden være varm eller kold?
Er I få eller mange?

- Kokken på Veloen klarer det hele!
HUSK! Det er mig med hjemmelavet Tapas.

LAILA ERIKSEN
Tlf. 40 45 32 45 • la.b.47@compaqnet.dk

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

www.danboaeroe

Stort udvalg i
BRUGSKUNST

»Holy Spider« 
i Andelen

Fra torsdag den 1. december 
viser Andelen filmen »Holy 
Spider«. Den er baseret på den 
sande historie om »Edderkop-
pemorderen« Saeed Hanaeid, 
der påberåbte sig at være på en 
guddommelig mission, da han i 
årene 2000 og 2001 dræbte 16 
prostituerede i Irans mest fun-
damentalistiske by.
 Filmen følger den kvinde-
lige journalist Rahimi, der 
rejser til den hellige iranske 
by Mashhad for at efterforske 
en seriemorder, som går mål-
rettet efter byens prostitue-
rede. Efterhånden som Ra- 
himi kommer tættere på mor-
derens identitet, bliver udsig-
ten til at opnå retfærdighed 
sværere, for morderen har 
stille og roligt opbygget helte-
status i store dele af offentlig-
heden. 
 Der tales persisk i filmen 
med danske undertekster. 
Den er filmet i Jordan og ud-
springer af et dansk, tysk, 
svensk og fransk produ-
cer-samarbejde. Filmen er 
instrueret af Ali Abbasis og 
blandt de medvirkende er Zar 
Amir-Ebrahimi. Den beskri-
ves som et drama, en krimi og 
en thriller. Den er samtidig 
ret voldsom i sine beskrivel-

ser. Uvist af hvilke grunde 
har filmen ingen dansk titel.
 Filmen varer 1 time og 55 
minutter og er tilladt for alle 
over 15 år.

Søndags Café 
i Ældre Sagen
Nu på søndag kl.14 åbner 
Ældre Sagen igen dørene op 
til Søndagscafé. Som altid af-
holdes Caféen i aktivitetshu-
set i Tordenskjoldsgade, i den 
gamle navigationsskole. Et 
hus med mange gode minder, 
ikke kun for Ældre Sagen, 
men for alle der kan huske 
skolens vigtige rolle i mari-
time Danmark, og også for 
det rige foreningsliv, at den er 
hjem for i dag.
 At Ældre Sagen byder vel-
kommen til et par hyggelige 
timer i hinandens selskab, er 

ikke noget nyt, tværtimod for-
eningen har dækket efterårets 
og vinterens måneder den 
første søndag i måneden - fra 
september til april i flere år, 
kun afbrudt af Corona re-
striktioner og har nu igen 
åbnet dørene. 
 En eftermiddag med kaffe 
og kage lokker, men som altid 
er det det sociale med dem vi 
møder på gaden og i butik-
kerne, men ikke rigtigt får 
snakket med som er hovedår-
sag til Caféens tiltrækning. 
Kom og vær med, mød nye og 
gamle venner, til en hyggelig 
og uforpligtende oplevelse for 
kun kr. 35,- for kaffe og kagen.
 Vi glæder os til at møde dig, 
dine venner, naboer, og alle 
de faste deltagere igen nu på 
søndag.

Vel mødt 
Bestyrelsen
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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 
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Koncert i Kulturladen

Christian Alvad og Anne 
Wirsén skaber sammen med 
publikum varm og god stem-
ning, når de besøger Kultur-
laden på Ærø 3. december 
2022 kl. 19.
 Anne Wirsén er sangskri-
ver med nærhed og intensi-
tet, og hendes CD »Vardags- 
ballerina« blev nomineret til 
årets visealbum af de svenske 
pladeselskaber. Christian 
Alvad er med rødder i folk, 

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

NAUTIC WOOD

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
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Hjemmelavede 
brændte 
mandler
Det er nemt selv at lave 
brændte mandler. Til en 
portion på 200 g mandler 
skal bruges 200 gram flor-
melis og cirka 6 spsk. vand.
Mandlerne aftørres (skal 
ikke smuttes) og kom-
mes i en tykbundet gryde 
sammen med flormelis og 
vand. Det hele bringes un-
der stærk varme i kog, og 
der røres flittigt. 
 Når mandlerne bliver 
en grå, tyk masse, dæmpes 
blusset. Når mandlerne bli-
ver blanke, er de færdige 
og hældes ud på en plade, 
hvor de skilles ad, så hele 
molevitten ikke klistrer 
sammen til én stor masse.

Gammeldags 
vejrudsigt
En gammel talemåde si-
ger, at hvid jul giver grøn 
påske, og at grøn jul gi-
ver hvid påske. Om der er 
sandhed i talemåden, må vi 
lade tiden vise og meteoro-
logerne bedømme. 
 Fakta er, at det i gamle 
dage var en udbredt op-
fattelse, at der var en vis 
balance i naturens gang. 
Nogen mente for eksem-
pel, at megen julesne ville 
betyde sommertørke og 
dårlig høst det følgende år, 
mens en grøn jul ville give 
en god høst.

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

ØBOLIG| Tranderupgade 1 | 5970 Ærøskøbing
v/Rino Jenssen | Statsaut. ejendomsmægler MDE
Mobil: 2021 0269 | obolig.dk

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

Øbolig  I  Skippergade 50  I  5960 Marstal
v/ Rino Jenssen  I  Ejendomsmægler MDE

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

Ø Bolig - DK.indd   1 24/11/17   06.35

Drømmen er på en ø

El-installationer • Salg & service af hårde hvidevarer
Køleanlæg • Sikrings- og data-installationer 

Belysning • Energioptimering • VE-installatør
Salg og service af alle typer varmepumper

Vagttelefon +45 24 45 59 60

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

Æbler 
til julemaden
Æblet er en del af flere 
retter, som serveres ved 
juletid, og æblet som en 
populær julefrugt har for-
bindelse med en middel-
alderlegende. Ifølge legen-
den blomstrer æbletræerne 
i fødselstimen i glæde over, 
at Jesus er født!
 Æblet kan blandt andet 
indgå i denne sidedressing 
til julefrokostbordets man-
ge slags sild: To deciliter 
creme fraiche, en spsk. suk-
ker, en tsk fransk sennep, 
lidt hvid peber, 50 gram 
hakkede rå løg og 50 gram 
æbler i små tern blandes til 
en dressing, der serveres til 
gode, marinerede sild.
 En æble/rødbedesalat 
egner sig godt som alterna-
tiv til rødkål til julemidda-
gen. Lige dele rå æbler og 
rødbeder rives groft. Lidt 
revet løg skal der til, og 
hele herligheden tilsættes 
cremefraiche, så salaten 
lige netop samles. Salaten 
smages til med en smule 
salt.

Da december 
var 10. måned
Julemåneden december 
blev i gamle dage kaldt 
kristmåned og er i den ju-
lianske kalender som be-
kendt årets 12. måned og 
har 31 dage. Men i den æld-
ste romerske kalender var 
december årets 10. måned.

blues og gospel anerkendt 
som en af landets bedste aku-
stiske guitarister.
 - Fremragende guitarspil 
og ægte svensk visesang. 
Hun fornyer Sveriges lange 
tradition med sange, der in-
deholder både humor, føl-
somhed og hverdagskøkken- 
realisme. Han har fortryllet 
dansk musik i årevis: Tøbrud, 
solo og som backing for Niels 
Hausgaard.
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Vi ses hos
Rentefrit kredit 

 i 6, 12 eller 24 mdr.
og ingen gebyrer

Vi forlænger 
tilbuddet til og  

med 30/12

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 30/12-22

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 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!  

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

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

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

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

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

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

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

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

Aldrig bevist at nisser 
ikke findes

Der er god grund til at kigge efter nisser ved juletid, for 
ingen har endnu bevist, at de ikke findes. Foto: Kehlet

De pibler frem overalt lige 
nu: Kravlenisser, sætternis-
ser, drillenisser, kalender-
nisser, tøjnisser…
Nissen hører kun julen til. 
Tror du da. For oprindelig 

havde nisser ingen forbin-
delse med julen, og det var 
først i løbet af 1800-tallet, 
at danske kunstnere in-
spireret af sagn om den 
danske nisse skabte julens 
nisse. 
 Nissen var kendt langt 
tilbage i tiden og var en 
eventyrskikkelse, som i 
Norden var klædt som bon-
den i grå vadmelsklæder 
og med en rød spidshue på. 
Man troede på, at der var 
nisser til. Man så ham gan-
ske vist aldrig, men allige-
vel gjaldt det om at holde 
sig gode venner med ham 
- for eksempel ved at stille 
grød på loftet. Hvis der gik 
knas i forholdet mellem 
mennesker og nisser, kun-
ne man blive ramt af uheld.
 I dag er det kun børn og 
barnlige sjæle, der tror på 
nissen. Men hvem siger, 
der ikke er nisser til? Det 
er i hvert fald ikke ende-
gyldigt bevist, at nissen 
ikke eksisterer, og vi kan 
roligt konstatere, at han 
optræder i julehandelen, i 
juleudsmykningen, i jule-
annoncerne og alle mulige 
andre steder i julemåne-
den. 
 I gamle dage kendte 
man til blandt andet kirke-
nisser, skovnisser og gård-
nisser. I dag kan nissen 
være en sprællenisse, en 
kravlenisse eller noget helt 
andet, og den så vidt ud-
bredte sætternisse har end-
da fundet vej til aviserne, 
hvor han hygger sig med at 
lave tyrkfejl i spalterne.

På udkig efter nissen
Hvis I går på udkik efter 
den nisse, der måske/må-
ske ikke findes, så bringer 
vi her et signalement: Iføl-
ge folketroen er nissen her 

i landet på størrelse med 
et barn på 10-12 år. Han er 
ofte klædt i gråt og med en 
rød spidshue på hovedet. 
Og så er han lynhurtig og 
knokkelstærk, og hvis I er 
venlige overfor nissen, er 
han også venlig og hjælp-
som overfor jer. 
 Han blev i gamle dage 
ofte kaldt Niels eller Nis. 
Hvis I finder ham, så gå 
stille med dørene, for det 
er ikke sikkert, han gider 
være en kendis. 
 For nissen lever tilsyne-
ladende bedst i det skjul-
te, og det bør I - hvis I vil 
holde jer gode venner med 
ham - respektere.

God ven 
med nissen
Nissen var oprindelig en 
gammel nordisk husånd, 
som faktisk ikke blot op-
trådte i julen, men hele 

året. Man gjorde sig klogt 
i at holde sig gode venner 
med nissen, for ellers kun-
ne han blive en ondskabs-
fuld lille drillepind. Den 
hyggelige julenisse, der i 
dag er en fast del af julen, 
dukkede først op i Dan-
mark i 1800-tallet.

Amerikanerne 
opfandt 
julemanden
Den moderne myte om 
julemanden stammer som 
meget andet fra USA, 
hvorfra han blev hentet 
ind i den danske jul i slut-
ningen af 1800-tallet.
 Amerikanerne fandt 
tidligt på, at julemanden 
har rensdyr spændt for sin 
slæde. Den opfattelse ud-
trykkes første gang skrift-
ligt i 1823 af digteren C. C. 
Moore.
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OURE KOSTGYMNASIUM

MUSIK,  SKUESPIL ,  DANS,  SEJLADS,  ADVENTURE,  FODBOLD,  HÅNDBOLD,  SKI

 

 

 
 

 

OURE.DK

DYRK DIN PASSION, FÅ DIN STUDENTERHUE OG
OPLEV OURES FANTASTISKE FÆLLESSKAB

KOM TIL 
ÅBENT HUS 
D. 21. JAN 

ELLER 
D. 4. FEB
Kl. 10 - 14
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Ærøskøbing
Lille velbeliggende række-
hus udlejes, 1 plan, dejlig 
solterrasse, stille grønt om-
råde, tæt ved havn og ind-
køb.

Tlf. 61 30 88 90

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 
Dagens ret i december:

GLASERET 
SKINKE 
m/stuvet 

grønlangkål og 
brunede kartofler

eller
STEGT FLÆSK
AD LIBITUM

Kr. 149,-
BURGER MENU

fra kr. 139,-
HVER DAG - VI 

HOLDER ÅBENT
Julefrokost:

Stadig ledige pladser 
fredag d. 2., 9. og 

16. december
Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

LUKKET
Vi tager 

til Agromek så 
butik og værksted 

er derfor lukket 
torsdag 

den 1. december.

Dunkærgade 22, Dunkær

Ærø

Maskiner & VVS A/S

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

www.kultur-laden.dk

27/11 kl. 15.30
Lars Hannibal
Klassisk guitar

Kulturladen
KONCERT

Entré kr. 125,-

Lørdag d. 3. december 
kl. 19.00

Christian Alvad
Anna Wirsén
Virtuos guitar og 

visesang
Billetter kan købes 

på MobilePay 
61 74 39 33

Restbilletter sælges
ved døren.

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

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

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

LUKKET
Butikken er lukket

fredag 
den 9. december

Dunkærgade 22, Dunkær

Ærø

Maskiner & VVS A/S

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

Bliv medlem.
Mail: j.bjerrum@mail.dk

Mobil: 2567 6413

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar, farfar og morfar

Knud Pedersen
*2. december 1945

har fået fred efter længere tids sygdom
Marstal, den 24. november 2022

»Elsket og savnet«

Ellis
Maria, Jørgen og Dorte

Børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke

fredag den 2. december kl. 14.00.

†
Vor elskede mor,

svigermor, mormor, farmor og oldemor

Tove Lausch Pilgren
*13. august 1928      † 24. november 2022

er gået bort efter 
et langt, lykkeligt og begivenhedsrigt liv

På familiens vegne
Mette, Mads, Lotte og Trine

Bisættelsen foregår fra Ærøskøbing Kirke
fredag den 2. december kl. 12.00 

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tusind tak 
Vennerne vil gerne sige tusind tak 
til alle de flotte gevinster til vores 

lille ”Mini Senior Festival« den 18. november. 
Tak til: Kopa Radio • Frisør Else Marie • Hæl og Tå • 
Havnekiosken • Falck • Land & Fritid • Pari Salonen 
• Super Brugsen • Bille Knudsen • Ø-Bolig • Sydbank 
• Your Design • Ærø Møbler • Let Køb v/Bettina • 
Karins Helseklinik • Klædeskabet • Boppes Mocca • 
Chr. H v/Hanne Kromann • Minde • Hotel Marstal • 
Marstal Apotek • Kokken på Veloen v/Laila • Stark 
• Den Lille Café • Paw Thai • Ærøpigen.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Du behøver ikke kokkerere i dagevis
Et julebord er næsten al-
tid et madorgie af rang, og 
derfor kan det godt fylde 
en med en vis ærefrygt at 
tage værtskabet på sig. 
 Det skal man nu ikke 
være så bange for. Jule-
bordet kan være en parade 
af hjemmelavet rullepølse, 
familiens special rollmops, 
hjemmesyltede rødbeder, 
egenproduceret gravad laks 
og hjemmebagte småkager, 
men mindre kan sandelig 
også gøre det.
 Hvis man vælger færre 
retter og satser på gode 
råvarer og lægger sin ind-
sats der, hvor den gør en 
forskel, så kan man sagtens 
få et fremragende julefro-
kostbord med rigelig god 
mad og tid til sine gæster. 
 Her er et par tips til ret-
ter, hvor kvalitet, pris og 
tidsforbrug rammer plet.

Sild:
Der er mange gode ting 
ved sild – en af dem er, set 
fra et vært eller værtinde-
synspunkt, at det er en fær-
digret, hvor det er muligt 

at få topkvalitet uden at 
skulle ringe til bankrådgi-
veren først. Et par kogte 
æg og lidt skivede rødløg 
gør det fint ud for pynt til 
den ene slags, fiskehand-
lerens karrysovs er god til 
den anden slags. 
 Lav din egen julekryd-
dersnaps og lad den tage 
fokus – det er enormt let: 
14 dage før festen hælder 
du en halv flaske vodka 
eller smagsneutral snaps 
over i en flaske tilsat en 
halv stang hel kanel, fem 
kardemommekapsler, en 
flækket vaniljestang og en 
strimmel økologisk appel-
sinskal. Kom også gerne en 
hel stjerne anis og et par 
nelliker ved.   
Pølser:
Der er rigtig mange gode 
producenter, og hvis du 
ofrer lidt på tilbehøret – 
krydderfedt, lidt sky, en 
god sennep – er du solidt 
skydende. 
 Du har naturligvis købt 
et ordentligt rugbrød ved 
en bager. 

Det lune: 
Gå til slagteren og hent et 
par skiver eller ti af den 
perfekt stegte flæskesteg. 
Her sparer du bøvlet, svi-
neriet og arbejdstiden, og 
du får lige netop det, der 
skal bruges. Snup et par 
lune frikadeller med, nu du 
er der.  

Salat:
Snit en rødkålssalat fint og 
tilsæt lidt appelsinfileter, 
et klem honning, lidt bal-
samico, olivenolie, salt og 
peber og nogle ristede pe-

Lækre råvarer og en flot anretning kan gøre underværker, 
når julefrokosten skal serveres. Foto: Kehlet

kannødder. Julestemning 
på no-time.

Dessert:
Ost og kiks er den nemme 
og delikate vej. Brug lidt 
ekstra på en delikatesse-
marmelade eller syltede 
valnødder.

Det løse:
Da du hentede dit rugbrød 
ved bageren, tog du også et 
par smørbagte småkager 
med. Dem ruller du ind 
nu og modtager gæsternes 
hyldest.

Jul siden Harald Blåtand
Da kristendommen holdt 
sit indtog med Harald Blå-
tand i midten af 900’tallet, 
var der allerede en vele-
tableret fest ved det, vi i 
dag kender som slutningen 
af december.
 Vikingerne i Norden 
havde fejret vintersolhverv 
eller midvinterfest i årevis. 
Midvinterfesten var en fej-
ring af, at det nu går mod 
lysere tider – en tradition, 
alle med et dankort som 
bekendt holder i hævd i 
dag.
 Midvinterfesten blev af 
hedningerne kaldet »yule« 
eller »geol«, og det holdt 
man fast i. Da kristendom-
men døbte den 25. decem-
ber som Jesus fødselsdag 
(det passede med vinter-
solhvervet i Romerriget 
omkring år 300) og mid-
vinterfesten allerede var 
der, blev de to slået sam-
men i et. 
 I Danmark og resten af 
Norden slog navnet krist-
messe dog ikke an, som 
det gjorde i England, men 

vi holdt i stedet fast i yule/
geol, som er det, vi i dag 
kender som jul.
 Vi fejrer juleaften den 
24. som den store dag i ju-
len, mens det andre steder 
er julemorgen, den 25. de-
cember, der er størst. Der 
er også dem, der fejrer 
midnat mellem de to dage 
som den største og går til 
messe.

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de
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læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de
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læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk
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FOREDRAG
ARNE WOYTHAL
Tidligere drabsefterforsker og nu krimiforfatter

EMNE:

Drabsefterforskning 
- Virkelighed 
eller fiktion

Mandag den 5. december 
kl. 18.00-20.00 

på Marstal Bibliotek
Prinsensgade 21, Marstal

Gratis billetter kan bestilles på 
http://www.arrebib.dk - på bibliotekets app - 

eller kig forbi et af bibliotekerne 
i den betjente åbningstid.

Der er ialt 50 billetter.

Arrangør: AOF Ærø og Ærø Folkbibliotek

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  

Danmarks Naturfredningsforening
 på Ærø, fremviser filmen

ORGANISERET VILDSKAB 
mandag, den 5. december 2022 kl. 19.00 

på VUC, P.E. Pålssons Vej 1, Marstal
Fri entré

Hvordan gør man naturen vild, når den har været 
tæmmet så længe? Og hvad sker der med men-
nesker og dyr, når vi med rewilding sætter gang i 
forandringsprocesser? De spørgsmål sætter doku-
mentarist Phie Ambo fokus på i sin nye dokumen-
tarfilm Organiseret Vildskab.  
Efter filmen tager vi en debat omkring filmen med 
udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.  
Vi håber, at der er mange, der har lyst til at komme 
og se filmen og deltage i den efterfølgende debat.
Vi håber især, at nogle af de ærøske politikere vil 
komme og fortælle om de planer, der foreligger for 
Ærø omkring den vilde natur
Foreningen er vært ved en kop kaffe/te, kage og 
sodavand – alt sammen økologisk. 

Alle er velkomne - vel mødt.
Med venlig hilsen

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
Ærø afdelingen

WEEKEND I VILNIUS
3.-6. marts 

Europas største marked med
 kunsthåndværk og lokale produkter.
2 forestillinger i den nationale opera.

4**** hotel i centrum
Fly fra Billund.

Kr. 3.950,- per person i dobbeltværelse
Send SMS efter program for turen.

Tlf. 51 23 27 39

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

 

 

Sidste Julemarkedsdag 
for i år i Ærøskøbing
Årets sidste Julemarked i 
Ærøskøbing er på lørdag d. 3. 
december. I kan se hele pro-
grammet i annoncen her i 
Ugeavisen. 
 Hvert år sørger Ærøskø-
bing Handelsstandsforening 
også for, at julebelysningen i 
byen bliver opsat, vedlige-
holdt og nedtaget. Det gør vi 
med fantastisk opbakning fra 
private samt erhvervsdri-
vende fra hele øen. I de kom-
mende år står vi overfor en 
udskifning af guirlanderne, 
som efterhånden er over 70 år 
gamle og er ved at være slidt 
op. Dette betyder store udgif-

ter oveni de normale driftsud-
gifter til julebelysningen. 
 Takket være jeres bidrag er 
arbejdet med udskiftingen af 
guirlanderne allerede i gang, 
men vi er endnu ikke helt i 
mål. Derfor tillader vi os som 
vanligt at bede jer om at bi-
drage til årets,  - og den frem-
tidige julebelysning i 
Ærøskøbing. Vi er glade for 
ethvert bidrag – stort som 
småt. Mobilpay 5820YH
På forhånd tak for din støtte 
og God Jul. 

Fra hele Teamet bag 
Ærøskøbing 

Handelsstandsforening
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SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 4. dec. kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x MØRBRAD
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 4.900,-    

PULJEBANKO
AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 13.15
Kortpris kr. 10, -. 

BRINKSBO
Snedker- og

Tømrerforretning

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 6. december

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENNIINN
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.

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

VALG TIL
ÆRØ BRAND FONDENS
REPRÆSENTANTSKAB

Jf. ÆRØ BRAND Fondens vedtægter, § 6.4, skal det herved med-
deles at følgende repræsentantskabsmedlemmer er på valg:

Alex Jørgensen, Strandvejen 9, 5970 Ærøskøbing
Boye Kromann, Skolegade 2, 5960 Marstal
Carsten Pedersen, Søndergade 71, 5970 Ærøskøbing
Keld Madsen, Møllegyden 13, 5970 Ærøskøbing
Johan Røhling, Vesterbro 11, 5970 Ærøskøbing
John Enevoldsen, Tværby 23, 5970 Ærøskøbing.

Valgbare som repræsentant er enhver forsikringstager, der i mindst 
et år har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsikring as. og som er 
bragt i forslag af mindst 5 forsikringstagere.

Forsikringstagere der har tegnet forsikring i ÆRØ BRAND Forsik-
ring as. i mindst 12 måneder har adgang til at fremsætte forslag 
til valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Skriftligt forslag skal være ÆRØ BRAND Forsikring as. i hænde 
inden udgangen af december måned.

ÆRØ BRAND Pantone 368

ÆRØ BRAND Pantone 370

ÆRØ BRAND Pantone 354

Ærø Brand Fonden
Ærø Brand Fonden

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:

115 min.
TILLADT  over 15 år

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

hvad der sker på Andelen.

98 min.
TILLADT  over 11 år

NÆSTE UGE:
Den 8., 9., 10., 11. 

13.  og 14. december kl. 19.30
samt 11. december kl. 15.00:

OPERA I ANDELEN
Lørdag den 3. december 

kl. 15.00

Entré kr. 150,-
incl. en genstand i pausen

Marstal Menighedshus torsdag den 1. december 
kl. 10.00 formiddagsforedrag 

Ole Finnerup fortæller om 
H. C. Andersen – myten og mennesket
Fri entré, men kaffe og boller à kr. 20,-. 

Alle er meget velkomne!

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

Gudstjenester 2. søndag i advent den 4. december
Bregninge Kirke kl. 11.00 
v/Brian Dan Christensen

        Tranderup Kirke kl. 15.00,
Jule- og familiegudstjeneste v/Pia Vandrup.

Vi tager hul på julen, 
efterfølgende kaffe/te og kage.

Ærøskøbing Kirke 
tirsdag den 6. december kl. 19.30

Adventskoncert med Ærø koret og operatenoren 
Michael Kristensen.

Tranderup Sognehus 
torsdag den 8. december kl. 14.30

Sogneeftermiddag: 
Før julehygge med Pia, Linda og Paul.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 8. december kl. 19.00

Studiekreds i Lukas evangeliet. 

Bregninge Kirke torsdag den 8. december kl. 19.00
Adventsandagt med musik af Bach

 v/Brian Dan Christensen.

Menighedsplejens julehjælp
Der kan søges julehjælp 

hos præsten i det sogn du bor i.
Se mere andet sted i avisen.

Tak til Søassurancen Danmark A/S 
for donationen til Menighedsplejens julehjælp.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

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

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

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

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

JULEMARKED 
i Marineforeningens Hus

Strandstræde 47A, Marstal

Lørdag den 3. december 
fra kl. 11.00-17.00

Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
Gløgg og æbleskiver m/svesker kan købes.

I boderne: Strik, nisser, Ærø-raps, småkager, 
læder, konfekt, kort m.m.

JULEAFTEN 
ARRANGEMENT

Vi inviterer igen i år til 
hyggelig JULEAFTEN

 i Bregninge Sognegård 
kl. 18.00-ca. kl. 23.00

Man kan tage den lokale bus kl. 17.00 fra Søby, 
kl. 17.00 fra Marstal og kl. 17.30 fra Ærøskøbing.

Når arrangementet er slut vil der blive sørget 
for retur til opsamlingsstederne.

Sædvanen tro er kuvertprisen kr. 125,- 
Tilmelding til Marietta Larsen på tlf. 62 58 15 47 
eller Bente Hornum på tlf. 30 30 41 23.

RØDE KORS ÆRØ OG ÆLDRE SAGEN

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

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

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

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

HAIER NEBULA NORDIC VARMEPUMPE
Varmepumpen sikrer optimal komfort og høj effektivitet. Et 3D Airfl ow fordeler 
luften jævnt i rummet og simulerer følelsen af naturlig luft. Haier Nebula drives 
med det miljøvenlige kølemiddel R32 og er således en god løsning for både 
miljøet og elregningen. WiFi styring gør det muligt for dig at styre varmepumpen 
direkte fra SmartAir2-appen, uanset hvor du er, mens det lave lydniveau på helt 
ned til 20 dB på indedelen gør varmepumpen så lydløs, at du ikke bemærker 
den. Energiklasse A++ 6,3 kW. Læs mere om varmepumpen på STARK.dk.
Normalpris: 9.769,- (Ex. moms 7.815,20)
(Best. nr. 2131847)

VIND CAELI C-20 VARMEPUMPE
Med den intelligente inverter teknologi, tilpasser luft-luft varmepumpen sin effekt 
efter dine behov. Varmepumpen er WiFi kompatibel, så fjernstyring af varmepum-
pens ønskede temperatur kan foregå direkte fra din mobiltelefon. Den tilpasser sig 
let indeklimaet efter årstiden, uanset kolde vinterdage eller varme sommernætter. 
Energiklasse A+ 2,90 kW. Læs mere om varmepumpen på STARK.dk.
Normalpris: 5.279,- (Ex. moms 4223,20)
(Best. nr. 2165881)

4.495.-
(Ex. moms 3.596,-)

8.495.-
(Ex. moms 6.796,-)

SPAR OP TIL 784.-

SPAR OP TIL 1.274.-


