
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 28. december - Nr. 52 - 58. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Ærøkontoret holder julelukket 
og åbner igen 

mandag d. 2. januar 2023.
I uopsættelige sager kan der rettes henvendelse til 

vores kontor i Svendborg på tlf. 62 21 00 00.

Godt Nytår
Med venlig hilsen

AdvokatFyn A/S Ærø
Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing 

Tlf. 62 52 10 77
www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

2023

GODT 
   NYTÅR

Vore annoncører
ønsker læserne et

Se siderne 7-11

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din redningskrans på Ærø
• Testamenter og gaver
• Hensidden i uskiftet bo
• Fremtidsfuldmagter
• Dødsbobehandling
• Ægtepagter
• Skilsmisse

DE L IK ATE SSE N

Gullash
med kartoffelmos 
og rødbeder

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 4/1 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

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

Kom og hør mere: 
14. januar 2023, 
kl. 10.00-12.00

www.nyborg-gym.dk

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

Kom og hør mere:
11. januar 2023, 
kl. 19.00-21.00

ORIENTERINGSAFTEN 

ORIENTERINGSAFTEN 
OG MINI-LØRDAG 

 

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

Ét valg - en verden af muligheder   
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Fagkoordinator med 
AC-funktion til 
Job- og Voksencenter Ærø 
Vi søger en dygtig og tillidsvækkende fagkoordina-
tor. Der er tale om en fast stilling, hvor du vil blive 
en del af en fremtidig ny organisationsstruktur med 
én job- og voksenchef og tre fagkoordinatorer. 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 4. januar 2023.

Samtale den 9. januar 2022 Ansættelsesstart hur-
tigst muligt.

JOB- OG VOKSENCENTERET

Social- og 
Sundhedsmedarbejder søges 
til De Gamles Hjem i Rise 
Personale til dag-/aftenvagter på 37 timer om 
ugen, med mulighed for mindre. Der arbejdes hver 
anden weekend. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 16. januar 2023 kl. 12.00.

Visitator til barselsvikariat 
i Ældre- og Sundhedsområdet 
Ærø Kommune
Stillingen er på 37 timer og ses gerne besat pr. 1. 
marts 2023 eller snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. januar 2023 

Administrativ medarbejder 
søges i et barselvikariat til 
Ældre- og Sundhedskontoret 
Du kommer til at løse en bred palet af administra-
tive og borgerrelaterede opgaver. Stillingen er et 
barselsvikariat på 37 timer om ugen med start 15. 
marts 2023. 

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. januar 2023.

Social- og 
Sundhedsassistent søges 
til plejecentret Søkilden 
Pr. 1. marts 2023. Stillingen er på 32 timer pr. uge. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 23. januar 2023, kl. 12.00.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

Svømmehallen holder lukket
Åbner igen for offentlig svømning lørdag 7. januar 
2023.

Åbningstider vil være fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

KULTURAFDELINGEN

Ejendomsskat 2023
Girokort til brug for betaling af ejendomsskat 1. 
halvår vil være ejer i hænde ultimo januar 2023.
Girokort til brug for betaling af ejendomsskat 2. 
halvår vil være ejer i hænde ultimo juli 2023.
Der udsendes IKKE girokort såfremt betalingen er 
tilmeldt PBS.

Ejendomsskattebilletten er udsendt til alle ejere 
primo december 2022 og er kun til orientering.
Ved ejerskifter sendes ejendomsskattebilletten til 
køber for hele det år, hvori handlen er foretaget.
Denne ejendomsskattebillet er kun til orientering 
og udsendes i.h.t. gældende lovgivning.

TEKNISK AFDELING

Ærø Kommunes leverandører
Regninger for varer og ydelser leveret i 2022, 
bedes indsendt elektronisk snarest muligt, dog 
senest fredag den 6. januar 2023.

Ærø Kommunes budget
Der henvises til kommunens hjemmeside under 
»Borger« – budget og regnskab.

LØN OG ØKONOMI

Ærø Kommune udbyder 
ejendommen 
Skolevej 11, 5960 Marstal 
i offentligt udbud
Ejendommen udbydes som en projektejendom til 
en mindstepris på kr. 950.000. Sammen med 
købstilbud skal fremsendes en projektplan for den 
fremtidige anvendelse af ejendommen. 
Frist for at afgive tilbud er 
mandag den 9. januar 2023, kl. 12.00.

Salget sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 396 
af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 
kommunens henholdsvis regionens faste ejen-
domme.

TEKNISK AFDELING

Marie, bibliotekar og 
læseguide afholder 
fælleslæsning på biblioteket 
i Marstal
Vi mødes 6 gange i løbet af januar/februar. Her 
læser Marie et par tekster op, som vi derefter taler 
om i fællesskab. Der er ingen forberedelse. 

Vi mødes 6 gange, mandage kl. 10.00-11.30. 
9. januar, 16. januar, 23. januar, 30. januar, 6. 
februar, 20. februar.

Biblioteket er vært med kaffe/te. 

Tilmelding til marstal@arrebib.dk eller ring til tele-
fon 63 52 63 60 senest onsdag 4. januar 2023.

ÆRØ FOLKEBIBLIOTEK

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

Gudstjenester
Lørdag den 31. december

Nytårsaftensdag
Ærøskøbing Kirke kl. 15.00
 Kvist
Tranderup Kirke kl. 22.30
 Vandrup

Søndag den 1. januar
Nytårsdag

fra første række
Rise Kirke kl. 14.00 
 Dupont
Bregninge Kirke kl. 16.00
 Christensen
Marstal Kirke kl. 16.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Jule- og 
Nytårskoncert 
Fredag den 30. december kl. 
19.30 er der jule- og nytårs-
koncert med Korallerne i 
Ommel Kirke. Det lille kor 
Korallerne genopstod for et 

par år siden efter flere års 
pause. Sangerne er tilbage, og 
det samme er repertoiret, 
som består af julens musik-fa-
voritter i både klassiske og 
jazzede arrangementer. 
 Vi kommer til at høre både 
»Luk julefreden ind«, »Silent 
Night«, »Have yourself a 
merry little Christmas«, men 
også nyere ting, blandt andet 
»Den første jul«. 
 Der har altid været en for-
tættet stemning i Ommel 
Kirke på denne årets sidste 
koncert. Det håber vi også på 
i år! Alle er velkomne, og der 
er fri entré.

Studiekreds i 
Lukasevangeliet
Vi mødes torsdag i ulige uger 
fra 19.00- 20.45 i Marstal Me-
nighedshus,Strandstræde 20. 
Vi læser og snakker om tek-
sterne. Der vil være lidt gene-
rel indføring i stoffet, men 
tanken er, at der også skal 
være tid til personlig reflek-
sion og drøftelse.
 Lukasevangeliet hænger 
sammen med Apostlenes 

Gerninger, idet Lukasevan-
geliet handler tiden til og 
med Kristi død og opstan-
delse, mens Apostlenes Ger-
ninger handler om den første 
tid derefter. Her beskrives, 
hvordan evangeliet forkyndes 
og kirken grundlægges.

Nytårs-
gudstjeneste 
i Ærøskøbing 
Kirke
Lørdag den 31. december 
kl.15.00. Ærø Swing spiller og 
Henny Kvist holder prædi-
ken, efter det serveres der lidt 
bobler, så vi kan ønske hinan-
den godt nytår.

Nytårskoncert 
Torsdag den 5. januar kl. 
19.30 slår Marstal Kirke dø-
rene op for en nytårskoncert 
med Bjarne Finnerup på 
trompet, akkompagneret af 
kirkens organist. 
 Programmet vil være let og 
muntert. Der bliver musik fra 
kendte Disney-tegnefilm, po-

pulære musicaltoner fra Rod-
gers & Hammersteins rig- 
holdige udvalg samt meget 
andet, som kan gøre indgan-
gen til det nye år festlig og 
fornøjelig.
 Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne!

Nytårsaften
gudstjeneste 
i Tranderup 
Kirke kl. 22.30
Traditionen tro holdes der en 
sen gudstjeneste her på året 
sidste aften, altid en meget 
stemningsfuld andagt Pia 
Vandrup er prædikant.

Nytårs-
gudstjeneste 
i Marstal
Kirke
1. januar kl. 16.00. Efter guds-
tjenesten ved Rikke Dupont 
er et glas bobler og et stykke 
kransekage, så vi der kan 
ønske hinanden et rigtigt 
godt nytår.

Hjælp til 
madbudgettet 
i det nye år
Menighedsplejen på Ærø vil 
gerne hjælpe, hvis det er 
svært at få madbudgettet til at 
slå til.  
 Én gang om ugen pakker 
én af øens dagligvarebutikker 
en pose med mad og leverer 
til døren. Der vil ikke være 
mad til hele ugen, men det 
kan være et tiltrængt supple-
ment.  Posens indhold vil ho-
vedsageligt bidrage til 
aftensmaden. Vi vil gerne 
vide, om den skal pakkes til 
en kødspisende eller vegetar-
husstand, og hvor mange 
mennesker (børn / voksne), 
som bor der.  
 Ordningen gælder i første 
omgang fra januar til 1. april, 
og uddelingen begynder i 
midten af januar.  
 Man tilmelder sig til øens 
præster (Rikke, Brian, Henny 
eller Pia). Tilmeldingen er 
fortrolig, da præsterne som 
altid har tavshedspligt. Man 
tilmelder sig én gang (og skal 
altså ikke forny tilmeldingen 

ugentligt) – og man framelder 
sig også til præsterne, hvis 
man ikke længere ønsker at 
være en del af ordningen.  
 Tilmelding senest fredag den 
6. januar til enten:   
Rikke Dupont Faurby, 
30 44 80 85 eller rdds@km.dk 
Brian Dan Christensen, 
30 44 809 4 eller brdc@km.dk 
Henny Kvist, 
28 10 08 63 eller hek@km.dk 
Pia Vandrup, 
30 44 80 83 eller pva@km.dk.

Ikke alle har 
nytår 1. januar
Nytårsdag er selvfølgelig den 
1. januar. Men sådan har det 
ikke altid været, og i middelal-
derens Europa begyndte det 
nye år d. 25. marts, Mariæ be-
budelsesdag. Først fra midten 
af 1700-tallet har alle vesteuro-
pæiske lande haft 1. januar 
som nytårsdag. Det jødiske 
nytår finder sted i september 
eller begyndelsen af oktober, 
og det muslimske nytår falder 
tidligere end den kristne ka-
lenders, for her regner kalen-
deren med måneår á 354 dage.
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visitærø.dk

Det gjorde faktisk en forskel, at du handlede lokalt. 
Det betød noget.

For butikkerne. For dig. For hele Ærø.

GODT NYTÅR 
PÅ GENSYN I DE ÆRØSKE BUTIKKER I 2023

TAK TIL DIG 
DER KØBTE

LOKALT
GLÆDELIG

JUL
fra
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Annoncer virker nu 
en gang bedst i en avis 

der bliver læst...

Alle vore
annoncører 
og læsere
ønskes 

GODT 
NYTÅR

TLF. 62 53 11 53

Fyrværkerishow
Kæmpe
Kæmpe

Fredag d. 30. dec. kl. 17.00 
ved butikken 

I tilfælde af dårligt vejr aflyses

Vi sælger fra Sejl- & Kalechemageren
v/ Jon Møller

Sandpladserne 3, Marstal Tlf. 29 66 20 59

Åbningstider:

27.-31. december
kl. 10-18 alle dage

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

ÆRØ

Fyrværkerishowet er sponsoreret  
i samarbejde med:

Prinsebroens Røgeri

JE Service & Montage v/Jesper Eigaard

Vinderne i Ugeavisens 
julekonkurrence 
Spændingen omkring vor traditionelle jule-
konkurrence er udløst ved lodtrækningen 
blandt de mange indsendte løsninger, og de 
heldige vindere blev:

1. præmie, gavekort á kr. 1.000,-
  Hanne Pedersen
 Ommelsvejen 45, 5960 Marstal

2. præmie, gavekort á kr. 500,-
  Helle Rask 
 Kr. Erslevsvej 3, 5700 Svendborg

3. præmie, gavekort á kr. 500,-
  Marianne Hoppe
 Barkvej 19, 5960 Marstal.

4. præmie, gavekort á kr. 250,-
  Sofie Groth 
 Rantzausmindevej 37C, 5700 Svendborg

5. præmie, gavekort á kr. 250,-
  Marna Pedersen 
  Halvejen 2, 5960 Marstal.

6. præmie, gavekort á kr. 250,-
   Ruth Abramsson 

Skovbygyde 5, 5985 Søby.

7. præmie, gavekort á kr. 250,-
  Bente Andersen 
  Galeasevej 6, 5960 Marstal.

l Vinderne har fået direkte besked.
l Vi ønsker tillykke.

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!  

Træsko i Ugeavisens 
julekonkurrence
Spændingen omkring Uge
avisens traditionelle jule
konkurrence er udløst, og 
vinderne fundet.
  Mange af de indsendte 
løsninger var desværre for
kerte – det var nemlig ikke 
alle, der havde fundet alle 
tegninger af træsko. 
  I det følgende kan man se, 
hvor træskoene havde gemt 
sig:

Onsdag den 30. november:
Side 1:
  SuperBrugsen
 Ærø Turist og Erhverv
Side 2:
 Ærø Kommune
Side 3:
  Freddy Sko
 Chr. H 
  Marstal 

Handelsforening
Side 4:
 Kokken på Veloen
 Ærø Maskiner og VVS
Side 5:
  Øbolig
 Jan Petersen
 Ærøskøbing 
 Handelsstandsforening
 Nautic Wood
Side 6:
  Ærø Optik

 Multihåndværker Service
Side 7:
 Oure Skolerne
Side 10:
  Marstal Sejlklub
 AOF
 Baltic Travel
Side 11:
 Erik Boye
 RSI
 MIF
Side 12:
 Stark (2 steder)

Ialt 23 træsko

Onsdag den 7. december:
Side 1:
  Jan Petersen
 Danbo Møbler
Side 2:
  SRElectric
Side 3:
  Skovby Smede + 
 DSJ Auto
Side 5:
  Marstal Handelsforening
Side 11:   
 Marstal Søfartsmuseum
Side 12:
  Stark

Ialt 7 træsko

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Hr og fru 
dompap
Dompappen er en af vin
terens smukke gæster på 
foderbrættet. Men hvor
dan kender man forskel 
på hannen og hunnen? Jo, 
det er hannen, som er klart 
den mest farverige af de to. 
Både hun og han har sort 
kalot, men da hannen er 
stærkt farvet  mest i rødt 
 virker hunnens farver be
tydelig mere afdæmpede. 
Når man ser han og hun på 
foderbrættet, er man ikke 
et øjeblik i tvivl om, hvem 
der er hr og hvem der er 
fru dompap.

Bilen klar til 
skiferien
Skiferie i egen bil? Så er 
der en række ting, man som 
minimum bør medbringe i 
bilen: Startkabler, opladet 
mobiltelefon, varme tæp
per, refleksveste til alle i 
bilen, træktov, sneskovl, 
snekæder, isskraber, advar
selstrekant, forsikringspa
pirer og registreringsattest.
Hjemmefra bør man end
videre sætte sig ind i skrev
ne og uskrevne regler for 
bjergkørsel. Det er eksem
pelvis god skik, at den ned
adkørende holder tilbage 
for den opadkørende, når 
to personbiler skal passere 
hinanden, og passagen er 
smal.

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
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FYRVÆRKERISALG

Vi har alt til en festlig nytårsaften:
 • Batterier
 • Bomberør
 • Cylinderraketter
 • Luftbomberaketter
 • Fontæner
 • Sortimenter
 • Juniorkrudt
 • Hatte og bordbomber
 - og meget, meget mere...

KÆMPE FYRVÆRKERISHOW
FREDAG den 30. december kl. 17.00 

ved butikken
I tilfælde af dårligt vejr bliver showet aflyst.

ØENS STØRSTE UDVALG
 I KVALITETS-FYRVÆRKERI

Vi sælger fra:

Sejl & Kalechemageren v/Jon Møller
Sandpladserne 3 • Marstal • Tlf. 29 66 20 59

Åbningstider fra d. 27.- 31. december
fra kl. 10.00 til 18.00 alle dage22

18
5O

T 
DK

 1
1.

22

Ring 52 800 888 . www.denmobilehøreklinik.dk

Hos os er du garanteret:
 Høreapparater fra 0 kr. efter tilskud
  Gratis og uforpligtende høreprøve
  1 måneds returret
 Ingen ventetid

IKKE TO 
PERSONER ER ENS
Der fi ndes ikke én løsning, som passer alle, når det kommer til høreteknologi. 
Vi kan hver især have personlige behov, som kræver en individuelt tilpasset 
høreløsning. Oticon Own™ er designet til at opfylde disse behov. 
Prøv høreapparatet hos os – ring allerede i dag! 

GRATIS
høreprøve i dit

eget hjem

Vi samarbejder med:

 

Nyt fra Ærø Affald:

Ærø Affald ønsker alle et Godt Nytår

Fra 1. januar træder et nyt affaldsregulativ 
i kraft for Ærø Kommune 

Det betyder, at St. Rise Maskinstation 
tømmer vores skraldespande fra kl. 06 

i stedet for kl. 07 på hverdage 
Du må gerne sætte dine beholdere 

til tømning aftenen før 
Det nye regulativ betyder også, 

at du skal huske at sætte beholderne 
med håndtaget ud mod vejsiden.

Du kan læse regulativet på Ærø Kommunes 
hjemmeside: www.aeroekommune.dk

Kongensgade 33 · 5960 MarstalTlf. 6253 1407 · aeroe@sportigan.dk

 

LUKKET 
lørdag d. 31. december til og med

torsdag den 5. januar

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

LUKKET 
p.g.a status

mandag d. 2. januar 
til og med 

torsdag d. 5. januar
CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

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

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
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Afløser for 
Kommunehold i ÆIK
Ærø Kommune har pga. be-
sparelser nedlagt sine hold 
med vedligeholdende træ-
ning i Søby, Marstal og 
Ærøskøbing.
 Ærø Kommune deltog 
sidst i 90erne i et amtskom-
munalt forebyggende pro-
jekt med professor Jens 
Lauritsen OUH som pro-
jektleder. I dette projekt, 
skulle borgere henvises til 
genoptræning – en genop-
træning der løb over 3 måne-
der og foregik 2 gange 
ugentlig á 3 timer pr gang. 
Området er yderst veldoku-
menteret.
 Alle ved, hvad træning 
gør for ældres velbefin-
dende, både fysisk og so-
cialt!
 Det var en stor succes, 
men den daværende fore-
byggende træner mente, at 
det hele var en smule om-
sonst, hvis ikke borgerne 
desuden også havde mulig-
hed for videre vedligehol-
dende træning! 
 Dette blev bevilliget af 
kommunen, og effekten 
heraf er meget tydelig i hele 
kommunen – Allerede efter 
tre år trænede ca. 90 ældre 
på 3 nyoprettede hold, hvor 
de nu kunne fortsætte træ-
ningen af deres opnåede 
færdigheder. - det er disse 
hold, der nu nedlægges!
 I ÆIK har man nu taget 
konsekvensen af dette, og 

opretter i det nye år et hold, 
der dækker samme behov!
 På dette hold, er alle med 
ekstra behov velkomne – og 
det er ikke mere nødvendigt, 
at skulle henvises.
 Der bliver lagt vægt på 
træning af balance, ånde-
drætsøvelser, styrketræning, 
bevægelighed, bækken-
bundstræning, afspænding 
og det hele slutter af med 
socialt samvær med kaffe og 
sang.
 Se annoncen fra ÆIK 
andet sted her i avisen og på 
ÆIKs hjemmeside.

Med venlig hilsen
 Ældretræner Gunver ÆIK

Mårhunden 
er jaget vildt
Mårhunden, der er en så-
kaldt invasiv art, som er 
uønsket her i landet og må 
reguleres hele året, synes 
at være i tilbagegang, hvis 
man måler på antallet, der 
bliver skudt. 
 Et antal der har været 
stigende fra 2015-2020. I 
2019 blev der nedlagt 7.958 
mårhunde i Jylland mens 
tallet i 2020 var steget til 
10.939. 
 De seneste tal fra 2021 
er 8.861 nedlagte mår-
hunde - altså en markant 
nedgang. (Kilde: Miljøsty-
relsen)
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Aflæsning 
Marstal Vandværk samt 

brønde med måler

•  Servicetelefon 33 41 20 79.
•     Indberetning via internet på  

www.aeroeforsyning.dk.
•  Indsende det udfyldte aflæsningskort.
Indberetning skal ske senest 15. januar 2023.

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

Du kan give os dine aflæsninger 
på 3 forskellige måder

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6 • 5960 Marstal

www.aeroeforsyning.dk

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

Januar kan være en kold omgang

Januar byder ofte på sne, frost, klart vejr og et smukt vinterlandskab. Foto: Kehlet

Skal vi være ærlige, kan 
januar på mange måder 
være en svær nød at knæk-

ke. Det er en mørk måned, 
den er ofte kold, der falder 
meget nedbør, men der er 

heldigvis også lyspunkter. 
For eksempel hvis man 
er til vintervejr og sjov på 

kælkebakken, fordi det er i 
januar og februar, det hvide 
drys fra oven statistisk set 
kommer i større mængder.
 Vejrmæssigt byder janu-
ar på store udsving. Nogle 
vejrfakta om måneden er 
blandt andet: 
 Middeltemperaturen i 
januar er 1,6 °C beregnet 
for perioden 1991-2020.
Antal frostdøgn i januar på 
landsplan er gennemsnit-
ligt 15,3 døgn målt i samme 
periode.
 Antal snedækkedøgn i 
januar er gennemsnitligt 
6,9. For at få et snedække-
døgn et sted skal mindst 
50% af jorden være dæk-
ket af mindst 0,5 cm sne 
klokken 8 om morgenen. 
 Den varmeste januar er 
fra 2020, der havde 5,5 °C i 
gennemsnit. Den koldeste 
januar er fra 1942 med -6,6 
°C.

Koldeste januar-tempera-
tur i Danmark nogensinde 
er -31,2 °C målt i Thy 8. ja-
nuar 1982, mens varmeste 
dagtemperatur er 12,4 °C 
målt i Sønderjylland 10. ja-
nuar 2005.
 De landsdækkende tem-
peraturmålinger startede i 
1874. (Kilde: DMI)

Snart er det forår
Længere dage er et af de 
helt store lyspunkter i ja-
nuar. Det er ganske tyde-
ligt, at solen står tidlige-
re og tidligere op og får 
sværere og sværere ved at 
komme i seng. 
 I perioden fra vinter-
solhverv - dengang det 
var mørkest lige før jul - 
og en måned frem bliver 
dagslængden faktisk øget 
med cirka en time. Og det 
kan mærkes på humøret, at 
vi allerede hen i februar så 
småt kan lugte forår i det 
fjerne. 
 Der er i øvrigt kun 28 
dage i februar i år mod-
sat 2024, 2028 osv., som er 
skudår. Når vi indføjer en 
ekstra dag i februar øges 
årets længde fra 365 til 366 
dage. Ved hjælp af den eks-
tra skuddag hvert fjerde år 
får vi så nogenlunde tiden 
til at passe. Et astronomisk 
år er cirka 365 et kvart 
døgn, og ved at indsætte en 
ekstra dag hvert fjerde år, 
får vi balance i regnskabet, 
og året går næsten op.

Med våde 
hænder
I nogle tilfælde kommer 
man ud for at skulle tage 
dyr fra naturen op med 
hænderne, og her bør man 
tage sig sine forholdsregler 
for ikke at skade dyrene. 
Lystfiskeren kommer for 
eksempel ud for, at han 
fanger fisk, som skal gen-
udsættes. 
 Her gælder, at man bør 
håndtere fisken med våde 
hænder. Fiskene har nem-
lig et beskyttende slimlag, 
som let beskadiges, hvis 
man holder fisken med tør-
re hænder

Behandles med 
nænsomhed
En varm og vandtæt oil-
skinsjakke er sagen her i 
det fugtige og kolde dan-
ske vintervejr. Oilskin er 
som regel bomuld, der 
er gjort vandtæt med en 
olie-voksblanding. 
 Hvis man vasker oil-
skin i vaskemaskinen eller 
i varmt vand, ødelægges 
vokslaget. 
 Men tøjet kan godt læg-
ges i blød i koldt vand, el-
ler, hvis det er meget be-
skidt, børstes rent med en 
stiv børste. 
 Efter selv skånsom vask 
kan oilskin med fordel ge-
nimprægneres.
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Pilebækkens
Cykler
ÆRØSKØBING

TLF. 62 52 11 10

– altid godt kørende
  ind i et nyt år!2023

GODT NYTÅR

- også i år 2023 klarer

AUTOGÅRDEN
REPARATIONER

SALG OG SERVICE
på eget værksted

ANDERS HANSEN
MARSTAL - TLF. 62 53 17 20

Dronningestræde 1 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 13 52
FAMILIEDREVET HOTEL

OG RESTAURANT
TÆT VED HAVNEN

12 DEJLIGE VÆRELSER
med bad/toilet, TV og køleskab.

6 PÆNE VÆRELSER
med bad/toilet på gangen.

HYGGELIG
RESTAURANT OG GÅRDHAVE

i hjertet af Marstal

Dronningestræde 1 A - 5960 Marstal
Tlf. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk - hotel@hotelmarstal.dk

VINDEBALLEGADE 42 . ÆRØSKØBING
TELF. 62 52 19 48 . BIL-TLF. 40 18 18 84

GODT
HÅNDVÆRK

MED
GARANTI

TOTAL-
ENTREPRISE

NYBYGNINGER
TILBYGNINGER
REPARATIONER

VEDLIGE-
HOLDELSE
Tilbud gives

uden
forbindende

Foreningen 
ønsker alle 
medlemmer 

et 
Godt Nytår

FORENINGEN 
SØNDERRENDENS

VENNER

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

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

ønsker
sine medlemmer

og alle,
der har støttet

foreningen

ET GODT
NYTÅR!

v/ Rasmus S. Kristensen
Skolevej 12 · 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 13 02 /
www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ
AUTO-CENTER

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

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, 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 - DK - 19-11-2022 9:40

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

POUL-JØRGEN KOCK
Skovvejen 5, 5985 Søby Ærø

61 72 36 35 
E-mail: p.kock@stofanet.dk

 www.ærø-polsterværksted.dk

VAND 

VARME

SANITET

VINDEBALLE VVS
 Vindeballevej 13 · 5970 Ærøskøbing

TLF. 62 52 14 01 · BIL-TLF. 20 43 25 76
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JENS PEDER JENSEN
DEPOTINDEHAVER

Depotadresse:
MØLLEVEJ 2 . BREGNINGE

TLF. 40 14 68 43

2023

Vognmand 
SØREN HANSEN

VINDEBALLEVEJ 17
VINDEBALLE

TLF. 62 52 17 25 • BIL-TLF. 40 46 44 07

GODT NYTÅR

kloakmestrenes 
kvalitetskontrol

Entreprenør · Anlægsarbejde · Naturpleje

Tlf. 40 31 20 04
v/ Flemming Andersen

Skolevej 6 · 5960 Marstal
www.ommelmaskinstation.dk

Tlf. 40 31 20 04

Maskinstation
OMMELOMMELOMMEL
MaskinstationMM

HAVE-ANLÆGSGARTNER

Tak for godt 
samarbejde i 2022

Godt Nytår fra Vibeke!

Blue Riband Translations
Langeagre
TLF. 62 52 18 81

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal

• Sprøjtespartel - spartelanlæg
• Udendørs facademaling
• Opsætning af væv
• Tapetarbejde
• Uforpligtende tilbud
• Udlejning af lift

Tlf. 21 43 90 38

MURERARBEJDE UDFØRES
Murerfirmaet 
Terkelsen
v/ Jens Terkelsen
Møllevejen 62, Marstal

Tlf. 30 66 34 39

Alle ønskes Et Godt Nytår!

Kræftens Bekæmpelse 
Ærø Lokal-afdeling 

ønsker alle et Godt Nytår!

Yvonne Grube Fabricius
Lægeexam. Klinisk Fodplejer

Kirkestræde 29, Marstal
30 70 31 16

- smilende fødder
Massage-
terapeuten
Anne Flindt Westh

Tlf. 30 25 62 03

massageterapeuten-marstal.dk

GODT NYTÅR!
LANDINSPEKTØR

FIRMAET

62 62 25 50

Torvet 1 · 5750 Ringe

www.fynsland.dk

Støt dem,
der støtter os!

Godt Nytår

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

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

I ønskes alle et
Godt Nytår!

KJELD-JAN PETERSEN
TLF. 50 91 26 21

l KØLE- OG GODSTRANSPORT.
l GODSTRANSPORT MED ÅBNE TRAILERE.
l LASTEEVNE 30 TONS.
l HELE DANMARK.
l E.U. LANDENE OG NORDEN.

VOGNMAND
PEER SØNDERMARK

Røndal 13 . 5985 Søby Ærø
Bil-tlf. 40 16 26 88

Privat-tlf. 62 58 17 00

ÆRØHALLENS
KANTINE
v/ Jan Fischer
MARSTAL
TLF. 62 53 18 19

LAILA ERIKSEN
Tlf. 40 45 32 45 

la.b.47@compaqnet.dk

NYTÅR

2023TODG

ønsker alle medlemmer, hjælpere 
og sponsorer et Godt Nytår
med tak for det gamle år!

BESTYRELSEN OG UDVALGENE
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Vi ønsker
alle vore kunder
et Godt Nytår!

ÆRØSKØBING

MARSTAL

SØBY

2023
GODT NYTÅR

Vi ønsker 
alle vore 

medlemmer, 
sponsorer 
og resten 

af øen 
et rigtigt 

Godt Nytår.

Snedker- og
tømrerarbejde
udføres...

SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99

SNEDKER- OG TØMRERMESTER

EDMUND 
RASMUSSEN

Tranderupvej 6 • 5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 25 18 80 • 62 52 18 80

Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde og restaurering

Søby Skibselektro A/S
v/ Bjarne Christensen

DOKVEJ 1 - SØBY
Tlf. 62 58 13 75 - 40 10 18 65

STOKKEBY SMEDE- OG 
MASKINFORRETNING

Lars Albertsen

TLF. 62 52 11 79
MOBIL 20 46 45 29

TODG
NYTÅR

2023
Snedker-/Tømrermester & Tækkemand

EDMUND 
RASMUSSEN

Vilh. Andersens Vej 4 • 5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 25 18 80

 ÆRØSKØBING
FJERNVARME

Tlf. 62 52 29 09

Vi ønsker alle et Godt Nytår
og en lun vinter!

ÆRØ WALKIEKLUB
ønsker alle sine medlemmer

et Godt Nytår med tak for 2022
– og vi håber på fortsat godt spil i 2023.

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 48

– ønsker alle et Godt Nytår!

P. Pedersen & SønP. Pedersen & Søn

Alle vore 
kunder
ønskes
et Godt 
Nytår!

INDUSTRIVEJ 5
5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 21

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt indenfor 

maler- og spartelarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

ÆRØ-
FORENiNGEN

ønsker alle
et Godt Nytår!

Vi ses på 
Ærø Ambassaden i København!
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Også i 2023- ET GODT STED AT HANDLE!

CHR. H. 
v/ HANNE KROMANN

MARSTAL - TLF. 62 53 10 60

Ærø

ønsker alle et Godt Nytår!

Bestyrelsen
AOF - Ærø

2023
GODT NYTÅR

Ommel Boldklub
ønsker sine medlemmer og alle, 
der har støttet foreningen
ET GODT NYTÅR..!

Tømrermester

Leif Hadberg
Tlf. 62 58 21 00/23 32 15 77

Godt Nytår ønskes
alle vore trofaste kunder
på Ærø!

Vi ønsker alle vores forbrugere

GODT NYTÅR
Æ R Ø  K L O A K S E R V I C E
R
Ø

S
L
A
M
S
U
G
N
I
N
G

n  Sletning af septiktanke.
n  Undersøgelse ved lugt- og rotte-

problemer.
n  Montering af rottespærer.
n Kombineret slamsuger/spuler.
n TV inspektion - ledningslokalisering.              
n Kloakering i det åbne land.
n Tilslutning til offentlig kloak.
n Rørrenovering med jordraket.
n Gravemaskiner fra 70 cm bredde.
n  17 tons mobilgravemaskine        

med sortergrab. 
n Containere.
n  Stubfræsning af trærødder. 

              ENTREPRENØR
              AUT. KLOAKMESTER

OMMEL
TLF. 62 53 23 83 - 20 21 46 69

ENS P. ANDERSEN

HANDYMAN Vinko
• Malerarbejde
•  Mindre snedker- og  

tømreropgaver
• Mindre murerarbejde
•  Udskiftning af vandhaner,  

pakninger m.m.
•  Rensning og reparation af 

facade, tag og tagrender
•  Opsætning af carporte og  

redskabsskure m.m.
• Anlægsarbejde
• Opsyn med sommerhuse

Ommelsvejen 10, Marstal
Tlf. 25 21 00 91

handymanvinko@gmail.com

Ingen opgaver er for lille eller for stor...
Ring og hør nærmere!

Vi ønsker alle medlemmer, ledere,
sponsorer, støtteforeningen og ikke 

mindst alle de frivillige hjælpere

ET RIGTIGT GODT NYTÅR

STARLING AIR
Tlf. 62 53 33 94

Nyheder på www.starling.dk

SKOVBY SMEDE- &
MASKINFORRETNING
v/ Kirsten Pedersen
Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
georgsmed@mail.dk

Tlf. 62 58 12 10
Mobil 20 42 36 72

Individually Yours Individually Yours

Du kan være tryg
ved din håndværker

Vi ønsker alle vore kunder Et godt Nytår!

VIKING’s
MINIMARKED

v/ Bjarne Folmer 

TRANDERUP . TLF. 62 52 16 53

Ærø Byg ApS
v/ Curt Skov

Tlf. 40 29 35 12

– ønsker alle et Godt Nytår!

NYTÅR

2023TODG

VINDEBALLE
ENTREPRENØR-

FORRETNING
v/ Jack Sørensen

Tlf. 20 32 23 17

Ønsker alle et godt nytår
Marstal Fjernvarme
A.m.b.A
Jagtvej 2 - 5960 Marstal
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2023
GODT NYTÅR

Vi ønsker alle vore medlemmer, ledere,
sponsorer og alle de frivillige

Et Godt Nytår!
Vi ses i 2023

BOLDKLUBBEN

Kvik Søby

Ærø Landkøkken
DINER TRANSPORTABLE

ønsker alle et Godt Nytår samt
mange tak for året der gik.

Venlig hilsen

ANNE LUND
Oldegade 16 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 21 04

www.aeroelandkoekken.dk

ÆRØ 
KOMMUNE

ønsker alle 
et Godt Nytår!

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

Medicinudlevering Ærøskøbing 
(Den gl. Isenkram)

Søndergade 4 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 26 27

Medicinudlevering, Søby (Dagli’ Brugsen)
Biografvej 4-6 · 5985 Søby · Tlf. 62 58 12 64

RYGE
STOP

Kvit  tobakken og vind en rejse . 
Læs mere på www.apoteket .dk

ÆRØ TURISTFART

Tak for samarbejdet
til alle frivillige, givere og sponsorer

RØDE KORS ÆRØ

KØRSEL I IND- OG UDLAND

Reberbanen 58 · 5960 Marstal
Bregninge Møllevej 3 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 13 13

B
20

40

Malermester 
Frank Skov Nilsson
Færgevej 62, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 26
Åben 10-17.30, lørdag 10-14

Flutex 5 kvalitetsmaling til vægge.

10 liter, fra 65500

www.flugger.dk

Se efter det røde låg

www.flugger.dk

www.flugger.dk

Færgevej 62
Marstal
Tlf. 21 77 67 26

www.el-systems.dk

Bolig- og skibs-el
Sikring og data inst.
Hårde hvidevarer
Salg og reparation
af varmepumper
Solcelleanlæg
Køleteknik
ISO 9001 cert. kølefirma 

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

Hele Ærøs El- og Kølemontør

Brevpapir som pdf_Brevpapir  18/12/13  11.57  Side 1

Murerfirmaet 
Poul Elman Hansen ApS
v/ Per Elman Hansen
Græsvængevej 16 · 5960 Marstal 
Tlf. 62 53 20 51 · Mobil 20 21 50 71

Vi ønsker alle vore kunder
              Godt nytår! ÆRØ CATERING

SKOVBY 

TLF. 62 58 13 52 - MOBIL 21 72 73 99

BRUG DIN LOKALE GROSSIST

Godt Nytår!

SW Revision
Søtoften 9 · Ærøskøbing 

Tlf. 62 52 23 05 / 61 75 91 73

www.swrevision.dk

Ring for nærmere information til: 
Erik: Tlf. 40 24 39 88

Vi tager også pakker/gods med fra Ærø

3 DAGLIGE AFGANGE
fra Svendborg mandag-fredag

Oplever du problemer med at
dine pakker/gods ikke kan leveres til Ærø

(ikke-brofast ø) – så brug Ærø-Bilen.

Få det indleveret i 
Rytterskoven 3, Svendborg, 

så sørger vi for at det kommer videre til Ærø.

info@ae-beton.dk
Thorupvej 1A• 5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 27 74 44



12  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 28. DECEMBER 2022

LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

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

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

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...
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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

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.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

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu
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Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

gør opmærksom 
på at 

Søndagscafé 
bliver først afholdt

søndag den 8. januar 
2023.

Samme tid og sted. 
Godt Nytår
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Min kære hustru,
vores kære mor, svigermor og farmor

Astrid Marianne 
Groth Thygesen

er pludseligt taget fra os
Marstal, den 21. december 2022

»Mindes med kærlighed«

På familiens vegne
Peter

Begravelsen foregår i stilhed
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for donationer 

til juleguirlander.
Marstal Handelsforening
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Højsæson for at 
motionere

En rask løbetur i et smukt vinterlandskab er godt for både 
krop og sjæl. Foto: Kehlet
Alle ved, at motion er 
sundt for helbredet. Og 
netop her i starten af året, 
skal mange ud at forbræn-
de kalorier via fysisk akti-
vitet, og når man bor i et 
smukt land som Danmark, 
er der absolut INGEN god 
grund til at blive hjemme.
 Påvirket af nytårsfor-
sætter eller ej, så har mo-
tionskulturen slået rod i os 
danskere. I 70’erne risike-
rede man nærmest at blive 
til grin, hvis man dyrkede 
motion efter de 30. I dag 
bliver man nærmest be-
tragtet med undren, hvis 
man IKKE går i fitnes-
scenter, løbetræner, cykler 
i skoven, går lange ture 
eller på anden måde gør 
en aktiv indsats for at give 
kroppen den motion, den 
higer efter. Og heldigvis le-
ver vi i et land med masser 
af idrætsforeninger, moti-
onsklubber, fitness-centre, 
idrætshaller og en smuk, 
smuk natur, der er en helt 
fantastisk kulisse for uden-
dørs aktiviteter. Også om 
vinteren.
 Så rammerne er i orden, 
og det er kun dem, der 
endnu ikke er begyndt at 
motionere, der mangler for 
at fylde rammerne ud. 
 Det er vigtigt at under-
strege, at der findes moti-
onsformer for ALLE, og at 
motion ikke behøver være 
lig med hurtigløb op ad en 
stejl bakke, cykling med 
35 kilometer i timen eller 
andre aktiviteter fra sam-
me skuffe. En gåtur i det 
grønne er også fin motion. 
Hvis knæene ikke kan hol-
de til motionsløb, kan du 
prøve med powerwalking, 
der er mere skånsom for 
bentøjet. Og hvis du hver-
ken kan holde til zumba, 
løb eller cykelture, hopper 
du da bare i kajakken, og 
indtager det våde element, 
eller melder dig til mo-
tionsholdet i den lokale 
svømmeklub. 
 Det handler om, at finde 

den motionsform der pas-
ser netop til dig. Og husk 
så på, at motion ikke er et 
spørgsmål om hvilket års-
tal, der står på din dåbsat-
test.

DIT ansvar at 
rydde fortovet
Fortovet skal ryddes for sne 
og derefter gruses/saltes, så 
fodgængere kan komme 
frem uden at risikere at 
brække arme og ben. Og 
ansvaret for rydningen på-
hviler grundejeren.
 Sne og is skal fjernes 
hurtigst muligt, og den 
enkelte grundejer har fak-
tisk ansvaret, hvis nogen 
kommer til skade. Derfor 
kan man komme til at be-
tale erstatning, hvis en fod-
gænger falder og brækker 
benet eller lignende på et 
ikke sneryddet fortov.
 På borger.dk kan man 
læse følgende om de plig-
ter, man har som husejer:
 Hvis dit hus ligger ud til 
en offentlig vej, har du pligt 
til at rydde sne og gruse el-
ler salte dit fortov mellem 
kl. 7 om morgenen og kl. 22 
om aftenen. Om søndagen 
skal der dog først være ryd-
det for sne kl. 8 om morge-
nen og frem til kl. 22. Ud-
over fortovet skal du rydde 
stier og i nogle tilfælde sør-
ge for, at der er adgang til 
udvendige trapper.
 Ligger dit hus på en pri-
vat vej eller sti, er det din 
pligt at rydde for sne og 
gruse eller salte på både 
kørebane, fortov og sti. For 
det meste skal du kun ryd-
de ud til midten af køreba-
nen, da ejeren på modsatte 
side har ansvaret for den 
anden halvdel af køreba-
nen.
 Reglerne kan dog varie-
re fra det ene lokalområde 
til det andet. Nogle steder 
er det f.eks. grundejerfor-
eningens ansvar at sørge 
for snerydningen.

Hvornår slutter julen?

Nogen har travlt med at få juletræet ud mellem jul og nytår, mens andre lader det stå til 
Helligtrekonger den 6. januar. Foto: Kehlet
Hvis du allerede savner ju-
len, er den gode nyhed, at 
der er juleaften igen om et 
lille års tid - søndag den 24. 
december.
 Julen er forbi for denne 
gang, og har du gaver, der 
skal byttes, gælder det om 
at få foretaget disse sene 
juleopgaver snarest. Man 
har som udgangspunkt 
ikke ret til at fortryde kø-
bet og bytte varen eller få 
pengene retur. Men langt 
de fleste butikker tilbyder 
både at bytte eller at give 
pengene tilbage indtil en 
bestemt dato. Få derfor ga-
ven byttet mens det endnu 
kan lade sig gøre.
 Mange nærmest flår ju-
lepynten ned mellem jul 
og nytår, mens andre næ-
sten ikke kan nænne at 
pille kravlenisserne ned og 
bære træet ud efter nytårs-
aften. 
 I dag må vi selv klare at 
hakke juletræet til uken-
delighed i kompostkvær-
nen eller i en flishugger 
- alternativt køres det på 
den kommunale genbrugs-
plads. Anderledes service 

oplevede man på den tid, 
som så smukt beskrives i 
Johan Krohns uforglem-
melige »Peters Jul«. Her 
lyder sidste vers, hvor der 
tages afsked med juletræet:
Og skraldemanden efter 
det kom;
men børnene syntes ikke 
derom,
dengang det på vognen 
knejste.
Det var jo rigtig nok vis-
sent, men det var dog, som 
om en gammel ven for sid-
ste gang fra dem rejste.
 Overvej med disse 
smukke ord in mente - ikke 
mindst for børnenes skyld 
- om I ikke burde trække 
julen lidt længere. Børnene 
har trods alt hørt, at »julen 
varer lige til påske«. 
 Man kan i det mindste 
lade den vare til Hellig-
trekonger, for julen slutter 
traditionen tro først med 
Helligtrekonger den 6. ja-
nuar. 
 For mange er dette blot 
en dag som alle andre, 
men tidligere var der fle-
re skikke forbundet med 
Helligtrekonger, der var 

helligdag i Danmark indtil 
1770. I Peters Jul er Hel-
ligtrekongersaften - altså 
aftenen før Helligtrekon-
gersdag d. 6. januar - også 
smukt beskrevet, og her 
lyder blandt andet ordene:
 Se, nu er da julen straks 
forbi; 
det er Helligtrekongersaf-
ten.
Så ender den rare jul; 
men vi er glade, at vi har 
haft den.
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Alsidig 
driftsmedarbejder til 
drikkevandsområdet 

Er du vores nye kollega? Hos Ærø Forsyning lægger vi 
vægt på gensidig respekt og et positivt menneskesyn, 
der bygger på ærlig og åben dialog. Vi løfter i flok for 
en bæredygtig hverdag. Vil du være en del af teamet?

Ærø Forsyning søger en ny kollega, som vil være med 
til at forsyne Marstal og omegn med vand. Vi tilbyder 
et job, hvor der er mulighed for at udvikle dine person-
lige og faglige kompetencer. Du får stor mulighed for 
at præge din egen hverdag, hvor ikke to dage er ens 
og der er mulighed for at gøre en forskel og se resul-
taterne af egen indsats.  
Drikkevandsafdelingen varetager driftsopgaver på 
boringer, vandværk og ledningsnettet. 

Jobbet
Dine konkrete arbejdsopgaver bliver hovedsaligt, 
drifts-og vedligeholdelse af vandværket på Knaster-
bjergvej 1, 15 boringer og 65 km ledningsnet.

Profil
Som person er du dynamisk, ansvarsbevidst, fleksibel 
og omgængelig. Du skal kunne lide en varieret daglig-
dag med blandede opgaver i en driftsorienteret afde-
ling, med sikker drift i højsædet. 

Kan tåle nødvendige vaccinationer iht. arbejdsmil-
jølovgivningen.

Dine primære arbejdsopgaver
 •  Styring og overvågning af vandværk, vandbo-

ringer, pumpestationer og ledningsnet via SRO/
SCADA-anlæg.

 • Forebyggende vedligehold af ovenstående.
 •  Mindre selvstændige projekter i forbindelse med 

tilslutning af nye kunder og renovering af led-
ningsnet. Herved direkte kundekontakt.

 • Diverse fejlfinding og indregulering.
 • Udtagning af drikkevandsanalyser.
 • Målerudskiftninger.

Hvad skal du kunne
Du er struktureret og bevarer ro og overblik når det 
går stærkt, tager ansvar for dine projekter og følger 
dem helt til dørs.
I det daglige vil du være i direkte kontakt med kunder 
og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du er 
god til at kommunikere og møde folk i øjenhøjde.
Du er erfaren bruger af IT og Office-pakken, da en 
stor del af kommunikation og afrapportering foregår 
digitalt. Kendskab til SRO/SCADA og vand- og spil-
devandsforsyning er en fordel, men oplæring indenfor 
området er bestemt også en mulighed.
Efter grundig oplæring vil du indgå i fælles vagtord-
ning med spildevand hver 4. uge. 
Det er et krav, at du har kørekort B.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det vig-
tigste, men du skal have forståelse for processer og 
have hænderne skruet ordentligt på.

Hvad kan vi tilbyde
Vi tilbyder et varieret job i en spændende virksomhed, 
med mangeartede opgaver og udfordringer i en hver-
dag, hvor der stilles høje krav til kvaliteten. 

Vi har en uformel omgangstone og vi vægter arbejds-
klimaet højt.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Tiltrædelse sna-
rest, med løn efter kvalifikationer. Øvrige arbejdsvilkår 
efter gældende overenskomst. Lyder det som noget 
for dig, så send os en ansøgning hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at 
kontakte: 
Direktør Jesper T. Andersen på tlf. 63 52 63 63.

Ansøgningsfrist den 9. januar 2023 kl.12.00.
Mærk ansøgning »Driftsmedarbejder drikkevand«

Ansøgning mailes eller sendes til info@aeroeforsyning.dk

Ærø Forsyning A/S
Industrivej 6 • 5960 Marstal

www.aeroeforsyning.dk

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

 

 

Ærø Menighedsråd 
Ledende graver

Stillingen som ledende graver ved De Ærøske Kir-
ker, Ærø Menighedsråd er ledig pr. 1. marts 2023.

Vi forventer, at du har erfaring og uddannelse 
inden for det grønne område. En vigtig del af 
arbejdsopgaven består i at lede og fordele ar-
bejdet for gravere og gravermedhjælpere ved 
alle øens kirkegårde. Derfor har du ledelseserfa-
ring fra tidligere job eller klare ledelsesmæssige 
kompetencer, som kan videreudvikles gennem 
FAKK-kursus for Ledende gravere.

Ved den rette kandidat som har lyst og evne til 
ledelse er vi  åbne for en forhandling af lønnen.
Der ydes et kvalifikationstillæg for den ledelses-
mæssige opgave.

Arbejdsstedet er fortrinsvis Marstal Kirkegård, 
men derudover forventes det at du i samarbejde 
med menighedsrådet kan lægge strategien for ud-
vikling af kirkegårdene og de øvrige grønne are-
aler i pastoratet, samt tilsyn med maskinpark og 
andet værktøj i kirkernes regi. Derudover skal du 
være med til at styrke det kollegiale sammenhold 
blandt medarbejderne.

Du refererer til menighedsrådet via kontaktperso-
nen og vil blive involveret i relevante beslutnings-
processer vedr. det grønne område.

Vi tilbyder en 37 timers stilling med indbygget flek-
sibilitet i forhold til planlægning af arbejdet. Der er 
ingen kirketjeneste i jobbet, men få lørdagstjenester 
i henhold til overenskomstens regler. 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mel-
lem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til: 
Morten Aunsborg 61 48 13 00 eller  
 7714fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:
7714fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være 
menighedsrådet i hænde 
senest den 15. januar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes 
at finde sted i uge 3 og 4.
Menighedsrådet kan oplyse, 
at der vil blive indhentet referencer.

Vintervejret og saltede 
veje slider på bilen

Vintervejret og den tilhø-
rende saltning er hård kost 
for den danske bilpark. 
Foto: Kehlet
Det er ikke uden grund, at 
brugtbilssælgere gerne frem-
hæver, hvis bilen primært har 
kørt om sommeren. 
 Her til lands er vinterkør-
sel hård ved vores biler. Først 
og fremmest er vinteren et 
stort set konstant bombarde-
ment af korrosion i form af 
vejsalt. De saltede veje læg-
ger en film om bilen, særligt 
undervognen og skærmkas-
serne, og det er en voldsom 
behandling. Har du en rust-
skade på bilen, så vil den be-
stemt ikke få det bedre af en 
dansk vinter.
 Det er ikke kun undervog-
nen, der får en tur – har du 
hylende bremser på din bil, 

kan det meget vel være vej-
saltet, der har givet rust på 
skiverne.
 De skiftende temperatu-
rer er også en faktor, der sli-
der på bilen. Der er konstant 
fugt i kabinen fra vådt tøj og 
sko, og den er svær at få has 
på, da vi ikke ret gerne ruller 
vinduerne ned i frostgrader.
God vinterpleje af bilen be-
gynder faktisk i efteråret og 
slutter i foråret. 
 Inden sæsonen er en gen-
nemgang og udbedring af bi-
lens rustskader en god måde 
at sikre, at de ikke forværres 
af vinteren. En egentlig rust-
behandling giver ekstra be-
skyttelse og skal foretages, 
mens bilen er godt tør, så det 
kan også med fordel ske her. 
Et par grundige bilvaske i 
foråret fjerner salt fra alle 
sprækker og sikrer, at bilen 
ikke er under skjult rustan-
greb i løbet af sommeren. I 
selve vinterperioden har bil-
vask ikke den samme værdi, 
da du hurtigt får ny saltfilm 
på. Det er dog vigtigt at skyl-
le saltet af en gang i mellem, 
om ikke andet så for at få 
shinet bilen en smule op.
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34
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i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 3. januar
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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 WALKIE KLUB
starter bankospil

Onsdag d. 4. januar kl. 19.30 på Kanal 13

Der spilles 10 almindelige spil plus 2 ekstra-spil.
Bemærk! Kortpris: 10,00 kr. / kort.
GEVINSTER: Almindelige spil: 1 række 100,00 kr.
  2 rækker 125,00 kr.
  3 rækker 150,00 kr.
 Ekstra spil: 1 række 125,00 kr.
  2 rækker 150,00 kr.
  3 rækker  200,00 kr.
Puljespil. – Kortpris 5,00 kr. / kort.

• KORTSALG:
Søby Tirsdage kl. 15.00-16.00 
 hos Karin Esbensen, Nørrebro 19.
Ærøskøbing Tirsdage kl. 15.00-16.00
 hos Gitte Holm, Sygehusvejen 19.
Marstal Mandage kl. 11.00-12.00
  hos Lissen Hatting. 

Søndertoften 1, Marstal.

•  Første gang mandag/tirsdag  
den 2./3. januar.

•  Alle stationer der spiller med bliver kaldt op 
fra kl. 19.15.

Med venlig hilsen
ÆRØ WALKIE KLUB, bankoudvalget

Ærøskøbing 
Borgerlige
Skydeselskab
afholder

VINTER-GENERALFORSAMLING
og

VINTERSKYDNING
LØRDAG d. 14. januar 2023 kl. 08.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formand Edmund Fugl Rasmus-
sen i hænde senest 8 dage før – sendes til: 
edmund_rasmussen@yahoo.dk 
Nødvendig  og bindende tilmelding 
senest 11. januar 2023 til:
Benny på tlf. 23 30 64 52 
– bennylykke@hotmail.com eller 
Lars på tlf. 61 38 44 41 – lars@krogkilde.dk

BESTYRELSEN
www.detgamleselskab.dk
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Søndergade 28 a 
Ærøskøbing

TLF. 62 52 17 11

DENNE UGE:
Torsdag, fredag, tirsdag  

og onsdag kl. 19.30:

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den  5., 6., 7., 8., 10. og 

11. januar kl. 19.30 samt 
8. januar kl. 15.00:

190 min.
TILLADT  over 11 år

138 min.
TILLADT  over 11 år

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
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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
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Ommel Kirke fredag den 30. december kl. 19.30
Nytårskoncert med Korallerne.

Ærøskøbing Kirke
 lørdag den 31. december kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste med Ærø Swing v/Henny Kvist.

Tranderup Kirke 
lørdag den 31. december kl. 22.30
Nytårsgudstjeneste v/Pia Vandrup.

Gudstjenester søndag den 1. januar
Se i Avisen side 2 eller i Kirkebladet.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 5. januar kl. 19.00

Bibelstudiekreds Lukasevangeliet.

Marstal Kirke torsdag den 5. januar kl. 19.30
Nytårskoncert 

med Bjarne Finnerup og Karsten Hermansen.

Er det svært at få madbudgettet til at slå til? 
Menighedsplejen på Ærø vil gerne hjælpe. 
 Læs mere på side 2. Ansøg hos præsterne.

Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 827032

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

ÆRØ SYGEHUS
KOK/ERNÆRINGS-/
KØKKENASSISTENT 
TIL ÆRØ SYGEHUS

Har du lyst til at lave mad af høj kvalitet, i et køkken 
hvor der arbejdes med en høj grad af selvstæn-
dighed.

Har du lyst til at være en del af et velfungerende 
team i et godt køkken?

Ærø Sygehus søger snarest en kok/ernærings-/køkken 
assistent til en fast stilling 30 timer pr uge.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30-13.00 / 6.30-14.00 
med vagt hver 3. weekend.

Sygehusets køkken bespiser op til 12 patienter, 
pårørende, hospice patienter, personale og andre 
besøgende i huset til møder, kurser mm.

Der er et tæt samarbejde mellem plejepersonale og 
personale fra de øvrige servicefunktioner.

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du 
meget velkommen til at kontakte oversygeplejer-
ske Lene Søndergaard Luth på telefon 63 52 14 89.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overens-
komst. Der indhentes børneattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 11. 
januar 2023. Ansøgningsfristen er den 9. januar 2023.
Vi håber, at du også har lyst til at være en del af 
Sygehusenheden Ærø og glæder os til at høre fra dig.

Se det fulde stillingsopslag her: 
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx-
?cid=198&ProjectId=223757&DepartmentId=6873&-
MediaId=5&SkipAdvertisement=False?cid=198&Projec-
tId=223678&DepartmentId=6873&MediaId=5&SkipAdvert-
isement=False

Dygtig Snedker søges til vores
lille fabrik, Maritime Woodcraft 

Vi producerer over 200 forskellige dele til den mari-
time branche over hele verden.
Vores produktion er kvalitet og rent dansk.
Så er drømmejobbet for dig at arbejde med lækkert 
træ, indendørs og i god arbejdshøjde, så hører vi ger-
ne fra dig.

Tlf. 62 53 21 27

  

NYT HOLD I ÆIK
I det nye år opretter ÆIK et hold for borgere, der 
har brug for vedligeholdene træning.
Dette hold afløser det kommunale hold, der ned-
lægges.

Holdet bliver som før i Arrebohallen
på onsdage fra kl. 13.30 til kl. 15.00

første gang 4. januar 2023.

Med venlig hilsen GUNVER
ÆIK SENIORAFDELING

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
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PRIMA 05
VÆGMALING 
10 liter. Hvid.
(Best. nr. 9762991)

RAW INTERIØR FINISH 10 
10 liter. Hvid. Silkemat akrylmaling glans 10 til alle vægge. God dække-
evne, diffusionsåben og slidstærk. Smudsafvisende og rengøringsvenlig 
overfl ade.
(Best. nr. 9701584)

PR. STK.

399.-
(Ex. moms 319,20)

ÅRETS JULE-
STJERNER

VÆGMALING VÆGMALING 

RAW INTERIØR FINISH 10 RAW INTERIØR FINISH 10 

399.-399.-399.
RAW INTERIØR FINISH 10 

KOSAN FLASKEGAS 11 KG
11 kg alm. Ombytningspris til samme fl asketype.
(Best. nr. 9071713)

189.-
(Ex. moms 151,20)

PR. STK.

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
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STJERNER

KOSAN FLASKEGAS 10 KG
10 kg letvægtsfl aske. 
Ombytningspris til samme fl asketype.
  (Best. nr. 9503061)

(Ex. moms 151,20)

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR. STK.

LYNGSØE FOX VINTER KEDELDRAGT
LR7033. Vinterkedeldragt i god komfort og letvægtsmaterialer. 
Åndbar, vind og vandtæt med tapede sømme. Skjult tovejs-lynlås. 
Adskillige lommer med mange funktioner. Aftagelig hætte. Lynlås i 
siden på benene. Elastikjustering i taljen. Velcrojustering ved ærmer 
og ankler. Lynlås under arm til luft. Refl eksdetaljer. Cordura knæ-
pudelommer. Fås i grå/sort og rød/sort. Fås i forskellige størrelser.
(Best. nr. 9673045, 9681699)

(Best. nr. 9071713)

LYNGSØE FOX VINTER KEDELDRAGT

899.-
(Ex. moms 719,20)

PR. STK.

ÅBNINGSTIDER
mellem jul og nytår

D. 27., 28., 29. og 30. december: Kl. 7.00-15.00 
D. 31. december og 1. januar: Lukket

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR. STK.

FÅS OGSÅ I RØD/SORT

LukketLukket


