
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 4. januar 2023 - Nr. 1 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
incasso.

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.
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DELIKATESSEN

1/2 kylling
med kartofler, sovs
og agurkesalat

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 11/1 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Kæmpe rabatter på 
udstillingsmodeller i 
butikken spar op til 50%

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99

JANUAR 
UDSALG 
Vi har banket priserne helt i bund

Danskproducerede senge siden 1939
Overskud til mere.

Spar

50%
På udvalgte
OPUS senge

GRATIS
BEN

ved køb af en OPUS 
Home eller OPUS Elite 

seng 

11.337,-
SPAR 4.858,-

SOFA I FLØJL

SESAME spisebord ”åbner sig” fra en længde på 220 til 320 cm eller fra 
en længde på 175 cm til 271 cm ved hjælp af den integrerede ”butterfly” 
funktion. Bordet er  i lys eg med praktisk og holdbar højtrykslaminat i 
”stone-look”, men det fås i mange laminat-farver. I str. 175 x 90 cm. 
Vejl. udsalg. 15.248,- | Nu kun 11.436,- | Spar 3.812,-

TITAN stol i massiv eg med polstret 
sæde og ryg, som fås i mange stof- 
og læderfarver. Som vist i læder. Vejl. 
udsalg. 3.899,- | Nu kun 2.924,- | 
Spar 975,-

11.436,-
SPAR 3.812,-

SPISEBORD Spar

25%

Tilbud gælder fra 27. december 2022 til 29. januar 2023  (begge dage incl.) eller så længe lager haves. Der tages forbehold for svigtende leverancer, afgiftsforhøjelser, trykfejl samt udsolgte varer.
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Mange forskellige modeller: 
London, Skyline eller City
Kom ind i butikken og lad os rådgive dig, 
så du fi nder sofaen der passer til dig.

SPAR 20% på
lamper, brugskunst, 
tekstiler og diverse 
småmøbler.

Spar op til

på London, Skyline 
eller City

30-40%

Spar

på alt ikke nedsat 
boligtilbehør

20%

Spar op til

på Mistral-
opsætninger

30%

Udsalget slutter den 28.01.2023

Vi gir’ dig smilet igen

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

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

www.tpt.dk

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

 

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

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

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal
Jeg ønsker dig god vind i det nye år
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HVORFOR VENTE?

RING 
52 800 888

22
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T 
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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.GRATIS

høreprøve i 
dit eget hjemVi samarbejder med:

HVORFOR VENTE?

RING 
52 800 888

Høreapparater fra 0 kr. efter tilskud
 Gratis og uforpligtende høreprøve

            Prøv høreapparatet hos os.GRATIS
høreprøve i 

eget hjem

Vi ses hos
Rentefrit kredit  

i 6, 12 eller 24 mdr.
og ingen gebyrer

NYHED
Gratis sundhedstjek 

hele januar måned 

VÆRDI 695 KR.

KÆRE KUNDER

I har taget rigtigt godt imod vors
 2 FOR 1 TILBUD, og vi har derfor 

besluttet, at det altid vil være 
et fast tilbud hos os.

VI GLÆDER OS 
TIL AT SE JER I BUTIKKEN.

Marstal Skole søger 1-2 nye 
lærere pr. 1. marts 2023
Vi søger 1-2 nye lærere med undervisningskompe-
tencer i forskellige fag. 

Ansøgningsfrist: 
Fredag den 20. januar 2023 kl. 09.00.

MARSTAL SKOLE

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

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

KULTURAFDELINGEN

ÆRØ KOMMUNE
INFORMERER

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

www.aeroekommune.dk

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

NY
LÆNESTOL?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

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

Gudstjenester
Søndag den 8. januar

1. søndag efter 
Hellig Tre Konger

fra første række
Marstal Kirke kl. 10.00 
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Kvist
Rise Kirke kl. 14.00
 Kvist
Søby Kirke kl. 16.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

Konfirmanderne 
holder 
fyraftens-
gudstjeneste
Marstal Kirke onsdag den 11. 
januar kl. 17.00. Begyndelsen 
på det nye år er tid for Hellig 
Tre Konger. Det er mørkt 
udenfor, men vi tænder sam-
men med konfirmanderne lys 
i kirken - og for hinanden 
med temaet »At blive ledt på 
vej« inspireret af de vise 
mænds besøg hos det nyfødte 
Jesusbarn, som de fandt ved 
hjælp af ledestjernen. Alle er 
velkomne.

»Snart søndag«
Ærøskøbing 
Kirke 
Fredag d. 13. januar kl.15.30, 
og følgende fredage samme 
klokkeslæt (dog ikke 10. og 
17. februar).           

 Som et forsøg åbner kirken 
op for at man fredag efter-
middag i Ærøskøbing Kirke 
kan høre organist Paul Ne-
dergaard forberede sig til den 
kommende søndag ved at 
spille og synge de salmer præ-
sten har valgt til om søndagen 
- samt små orgelstykker der 
er relevante i forhold til sal-
merne, og den tekst som skal 
prædikes over. Publikum er 
helt frie til blot at lytte og me-
ditere eller evt. følge med 
(synge med) i salmebogen. I 
forvejen sker det tit og ofte at 
mennesker kommer indenfor 
kirkens åbningstid og sætter 
sig og lytter lidt til orgelmu-
sikken, men nu bliver det så i 
lidt mere faste rammer.

Regnmængden
I Marstal faldt der i december 
måned 44,0 mm regn imod 
40,1 mm sidste år samme tid 
og sted.
---
I Søby faldt der i december 
måned 69 mm regn imod 47 
mm sidste år samme tid og 
sted.

Sogne-
eftermiddag 
i Tranderup 
Sognehus
Torsdag den 12. januar kl. 
14.30-16.00. Denne gang 
kommer forhenværende mu- 
seumsleder Erik Kromann og 
fortæller under temaet 
»Søens forunderlige verden«. 

Det skal nok blive en spæn-
dende eftermiddag.
 Der bliver også tid til en 
kop kaffe/te undervejs, så 
mød endeligt op til denne ef-
termiddags hyggelige sam-
vær.

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 supplement.  Po-
sens indhold vil hovedsageligt 
bidrage til aftensmaden. Vi 
vil gerne vide, om den skal 
pakkes til en kødspisende 
eller vegetarhusstand, 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 80 94 eller brdc@km.dk 
Henny Kvist, 
28 10 08 63 eller hek@km.dk 
Pia Vandrup, 
30 44 80 83 eller pva@km.dk. 

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Udsalg i Marstal
Chr. H, Sportigan, Klæde-
skabet og Freddy Sko starter 
vinterudsalget fredag d. 6. 
januar.
 Der er selvfølgelig også 
åbent lørdag d. 7. januar 
hvor der holdes åbent til kl. 
14.00.
  Der vil være rigtig mange 
gode udsalgsvarer i butik-
kerne, så kom til Marstal og 
gør et godt udsalgskøb.
 Udsalget fortsætter i de 
fleste butikker også ugerne 
efter. Man står klar til at 
hjælpe med at finde lige det, 
der passer jer. Velkommen 
hos Chr. H, Klædeskabet, 
Sportigan og Freddy Sko.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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UDSALGET 
STARTER

Fredag d. 6. januar kl. 10.00-17.00
Lørdag d. 7. januar kl. 10.00-14.00

på vinterjakker, støvler, 
sko, bukser m.m. 

Gælder alle mærker som Adidas, 
Hummel, Puma, Skechers, 

New Balance

SPAR

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

30% 40%
60%50%

Spar op til 50%

CHR. H.
v/ Hanne Kromann

Kirkestræde 13
5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 60

fredag d. 6. januar kl. 9.30-17.30
lørdag fra 9.30-14.00

VINTERUDSALG starter-

STARTER 
FREDAG d. 6. januar 

kl. 9.30-17.30
LØRDAG kl. 9.30-14.00

Navn

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

CVR-nr. 18593815

Eksped. Dato Kr. Øre

Adresse

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

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

TAMARIS
Dame cognac
Før 699,-

RIEKER HERRE
Grå hytte
Før kr. 799- NU

499,-

RELAX SHOE DAME
Bordeaux eller grøn
Før kr. 699,-

NU
399,-

SKECHERS HERRE
Vandafvisende støvle
før kr. 899,-

NU
499,-

NU
399,-

Vi udfører: Reparationer og nytækning

Vi har ✓tag på håndværket!

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

st
rå

GRATIS
GRATIStagtjek

tagtjekaf stråtag
af stråtagpå Ærø
på Ærø

Ærø TækkeforretningÆrø TækkeforretningDen lokale tækkemand

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53
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SKOVBY SMEDE- & 
MASKINFORRETNING
SALG OG SERVICE AF LANDBRUGS- OG HAVE/PARK MASKINER

TLF. 62 58 12 10 - 20 42 36 72

DSJ Auto

Tlf. 91 56 59 27

 • Autoreparation 
 • Service

 • Rustarbejde
 • Skader

Smedegyden 2 • 5985 Søby

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

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

»Avatar 2 - The 
way of water« 
i Andelen

Fra torsdag den 12. januar 
viser Andelen filmen Avatar 
2 – The way of water. Filmen 
er James Camerons episke 
fortsættelse til science ficti-
on-eventyret »Avatar« fra 
2009.
 Mere end et årti er gået, 
siden Jake Sully tog til Pan-
dora og fandt kærligheden 
med Na’vien Neytiri. To er 
blevet til en familie med 
drengene Neteyam og Lo’ak 
samt døtrene Tuk og Kiri. 
Men lykken får en brat ende, 
da menneskene – anført af 
Jakes ærkefjende Quaritch – 
atter ankommer for at kolo-
nisere planeten.
 Midt i krigen indser Jake, 
at han er fjendens hovedmål, 
og at hans familie først er i 
sikkerhed, hvis de flygter. 
Dette bliver starten på et nyt 
eventyr, da familien rejser til 
et ø-rige, hvor hav-na’vierne 

bor. Tre kommende efterføl-
gere til filmen er allerede 
planlagt!
 Filmen er instrueret af  
James Cameron og blandt de 
medvirkende er Zoe Saldana, 
Sam Worthington, Kate 
Winslet, Sigourney Weaver, 
Michelle Yeoh, Jemaine Cle-
ment, Stephen Lang og Gi-
ovanni Ribisi
 Denne science fiction film 
varer 3 timer 10 minutter og 
den er tilladt for all over 11 
år.

Den rigtige 
rejseforsikring
Skal du eksempelvis  på 
skiferie, er det vigtigt at 
have en rejseforsikring. 
Men husk at tjekke hvilken 
dækning forsikringen har, 
og hvorvidt den passer til 
dit behov. 
 Den kan eksempelvis 
omfatte hjemtransport ved 
sygdom, sygeledsagelse, 
erstatningsrejse, bagage-
forsinkelse, hjemkaldelse 
til Danmark ved blandt 
andet alvorlig sygdom/
dødsfald, forsinket frem-
møde, ulykkesforsikring, 
overfaldsdækning og afbe-
stillingsforsikring. 
 Dækning på skiferie 
eller oversøiske rejser er 
ikke nødvendigvis stan-
dard men kan være et til-
valg.
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

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

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

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

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

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

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

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

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

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

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

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

LANDBRUG & SMED
LANDBRUG
Vi har flere forskellige værksteder, hvor 
vi udfører forskellige former for repa-
rationer af landbrugs- og entreprenør-
maskiner samt alle småmaskiner.
Er du havereret eller andet, har vi der 
til udstyrede værkstedsvogne således, at 
vi kan reparere din maskine på stedet.
Vi sælger ligeledes reservedele mm. i 
vores butik på adressen.

SMEDEARBEJDE
Vi udfører alle former for smedearbejde 
på vores værksted og ude ved kunderne.

Vi udfører: 
• Maskin- og motorreparationer
• Salg af reservedele til disse
• Hydraulikslanger fremstilles
• Service på SAC malkeanlæg
• Staldanlæg forhandles/opsættes
• Salg af hegnsartikler
• Salg af sliddele til markredskaber
• Startbatterier
•  Forhandling og reparation af startere 

og generatorer
• Nye og brugte maskiner sælges
• Alt i kileremme
• Salg af dæk

Vi udfører: 
• Trapper
• Gelændere
• Staldinventar
• Låger
• Stålkontruktioner

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 • lørdag og søndag lukket

Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk

5 Landbrug & Smed-Ærø Maskiner-3 sp 

Autorisationsnummer ved 
Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

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!  

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

� V I  DÆ K K ER  HELE  ØEN �

� DØG NVAG T �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

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

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

VINDUESPOLERING
JAN »GRAVER«
Ommelsvejen 47, Marstal

Tlf. 21 27 00 80
e-mail:j.r.graver@mail.dk

Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.
NB! Jeg kører over hele øen.Udført 

Udført med
kalkfrit vand 

KROGKILDE AUTOVASK
TRANDERUPGADE 49 · TLF. 61 38 44 41

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 
FRA KL. 7.00–22.00.

MONA OG LARS

Krogkilde Autovask - 2 sp

Festlig Nytårskoncert 
på Søbygaard

Januar måned kan være 
lang og drøj at komme 
igennem, når først helligda-
gene er overstået. Men 
frygt ikke, der er lyspunkter 
på vej: Lørdag d. 14. januar 
kl. 15.00 afholder Søby-
gaardkoncerterne i samar-
bejde med Operavennerne 
på Ærø en festlig nytårs-
koncert med sprudlende, 
livsglad musik, boblende 
vin i glassene, og til over-
flod en herlig kaffe-kage-
buffet!
 Søbygaard ligger jo ellers 
normalt meget stille og luk-
ket hen her i vintermåne-
derne – men i år har vi 
besluttet at åbne op for lidt 
festlig musik for at minde 
om, at der er lysere tider og 
masser af skønne koncerter 
på vej forude. 
 Lørdag d. 14. januar invi-
terer vi derfor til en dejlig 
eftermiddagskoncert kl. 
15.00 mens der end- 
nu er lidt dagslys, og med 

champagne, kaffe og kage 
som ekstra trækplaster. 
Koncerten afholdes i sam-
arbejde med Karsten Her-
mansen og Ærø Operaven- 
ner, og det egentlige træk-
plaster er den skønne kolo-
ratursopran Anna Carina 
Sundstedy, der sammen 
med sin pianist Christian 
Sereno Dalsgård vil sørge 
for festlig og sprudlende 
musik: skønne opera- og 
operettenumre og sågar et 
par enkelte numre som 
man godt må synge med på. 
Anna Carina Sundstedt er 
opera/operettesanger med 
bred erfaring fra både 
ind-og udland, og mestrer 
både de store operaarier, 
smægtende valsetakter og 
skønne musicalhits, og kan 
som få skabe en festlig og 
magisk stemning i salen.
 Billetter incl. et glas 
mousserende vin koster 
som vanligt kun 180 kr. og 
kan købes på vores hjem-
meside www.søbygaard-
koncerterne.dk eller, hvis 
dette ikke er muligt, på tlf 
22 64 07 08 dagligt mellem 
kl 9.00-10.00.
 En overdådig kaffe- 
og-kagebuffet kan desuden 
tilbydes på stedet til den 
meget overkommelige pris 
af 50 kr.
Vi glæder os til at se både 
operavenner og kammer-
musiknørder, både gamle 
venner og nye bekendte, og 
til at ønske hinanden Godt 
Nytår over et festligt glas 
og med dejlig musik i øre-
gangene!

Vær ekstra 
agtpågivende
Man skal naturligvis tage 
advarselsskilte om muligt 
hjortevildt på vejen alvor-
ligt. 
 Der er speciel stor grund 
til at være opmærksom fra 
solnedgang til solopgang, 
fordi mange af dyrene er 
aktive om natten. 
 Her om vinteren, hvor 
der er mange mørke timer, 
skal man altså være ekstra 
agtpågivende.
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Middellevealderen 
stiger
Vi bliver ældre og vi får 
børn i en senere alder. 
Det er blandt de mange 
oplysninger, der fremgår 
af Danmark i Tal fra Dan-
marks Statistik.
 Statistikkerne viser 
blandt andet, at vi nu i gen-
nemsnit lever 4-5 år læn-
gere end for 25 år siden. I 
dag er den gennemsnitlige 
levetid for kvinder 83 år og 

for mænd 79 år, mens den 
i 1998 var 78 og 73 år  Ved 
begyndelsen af 1900-tallet 
var middellevetiden knap 
53 år for mænd og 56 år for 
kvinder.
 Kvinderne er i dag i gen-
nemsnit næsten 30 år, når 
de føder det første barn. 
Det er - set i forhold til 1970 
- fem år senere og et år se-
nere end for 10 år siden.
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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   

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

Nye åbningstider!

Creutz Boghandel
Bøger

Spil

Legetøj

Kontorartikler

Lotto
Creutz Hjørne

Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

 

Video-overvågning 
af Genbrugspladsen 
og Affaldsanlægget 

fra den 1. januar 2023
Ærø Forsyning A/S har etableret video-
overvågning, med det formål at:
• Forebygge og forhindre tyveri.
• Optimere service og funktionalitet.
•  Bidrage med dokumentation ved  

hændelser.
•  At skabe tryghed og sikkerhed for  

personalet. 
Du kan læse mere om videoovervågning 

på vores hjemmeside:
www.aeroeforsyning.dk

10 veje til et sikkert vægttab

Mere bevægelse er én blandt Sundhedsstyrelsens »10 veje 
til vægttab«. Foto: Kehlet

Når man er sluppet af med 
overvægten, kræver det vil-
jestyrke at holde vægttabet.
Du kender garanteret flere, 
der har prøvet at tabe sig, 
og måske er du selv blandt 
dem, der flere gange har 
smidt nogle af de overflødi-
ge kilo. Desværre er det al-
mindeligt, at man tager det 

tabte på igen i månederne 
efter, at det ønskede vægt-
tab er opnået. Opskriften 
på et varigt vægttab, sidder 
ganske enkelt et sted mel-
lem ørerne. Der hvor din 
vilje har hjemme. 
 Der findes masser af så-
kaldt perfekte slankekure. 
Altså slankekure som nær-

mest får kiloene til at stå i 
kø for at forlade din krop. 
Kurene er »perfekte«, fordi 
de ganske enkelt giver et 
stort vægttab. Men kiloene 
kommer igen, hvis ikke man 
ændrer livsstil.
 I stedet for at kaste sig 
over en mirakelkur, kunne 
man alternativt vælge at føl-
ge de »10 veje til vægttab«, 
der også er titlen på en bog, 
fra Sundhedsstyrelsen og 
Komiteen for Sundhedsop-
lysning. Sundhedsstyrelsen 
kalder meget sigende netop 
de gode råd for en slanke-
kurs og ikke en slankekur. 
 Rådene, der forklares 
nærmere på sst.dk, lyder:

- Slå autopiloten fra
- Skab medvind 
- Drik færre kalorier
- Bevæg dig mere
- Spis mere grønt
- Spis mindre sukker
- Vælg fuldkorn
- Spis mindre fedt
- Spis mindre mængder
- Spis med mere nærvær
Hvis du formår at følge dis-
se ti råd, vil du opleve, at du 
taber dig. Måske ikke lyn-
hurtigt, men de overflødige 
kilo forsvinder lidt efter lidt. 
Den virkeligt store udfor-
dring er at holde ved disse 
sunde vaner. Ikke blot i dag 
og i morgen men også næste 
år og næste år igen.
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Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

Dagens ret 
i januar/februar:
STEGT FLÆSK
AD LIBITUM

eller
FORLOREN HARE

Kr. 149,-
ÅBNER 9. JAN. 

KL. 12.00
ÅBENT ALLE 
UGENS DAGE

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

eller DinnerBooking

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

  

 

 

 

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Onsdag, torsdag 
og fredag

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

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

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

Hold livets vigtige 
arrangementer i 

Restaurant Fru Berg
Kapacitet: Inde: 50 gæster

Ude: 100 gæster 
(varmelamper på begge terrasser)

Menu efter ønske. 
Børn er velkomne.

VI HAR ALTID ÅBENT
www.bergsrestauranter.dk

Tlf. 24 63 56 57

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat
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Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
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Min kære mor,
svigermor, mormor og oldemor

Edel Hansen
er stille sovet ind, 

Marstal, den 31. december 2022
Hanne og Villy

Martin, Tina og Svend

En stor tak til personalet på MÆC 
for god og kærlig omsorg og pleje.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for venlig deltagelse og 

de smukke blomster ved 
Marianne Groth Thygesens 

begravelse.
Tak for trøstende ord, 

blomster og kærlige tanker.

På familiens vegne
Peter

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

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

 

 

Gå glad i bad med 
lavere forbrug

Der er masser af både vand og penge at spare, hvis du ta-
ger brusebad i stedet for karbad. Foto: Ingimage.com
Ved et gennemsnitligt bru-
sebad af fem minutters va-
righed forbruger man cirka 
50-70 liter vand. Og selv 
om det er væsentligt min-
dre end et solidt karbad - 
100-150 liter vand - så kan 
man faktisk få sit forbrug 
til badet endnu længere 
ned uden at ødelægge den 
gode stemning med dårlig 
hygiejne. 
 Hvis du erstatter din 
bruser med en sparebru-
ser, både på armatur og 
brusehoved, så reduceres 
forbruget af et 5-minutters 
bad til cirka 40 liter. 
 Er du samtidig flink til at 
slukke for vandet, mens du 
vasker hår eller sæber dig 
ind, så er forbruget endnu 
mindre. 
Badeværelset er i det hele 
taget en stor energisluger. 
Vi lufter kraftigt ud efter 
badet, og ofte har vi gulv-
varme, som ikke lader sig 
slukke for korte perioder. 
Udluftning er vigtigt, men 
glemmer man at lukke vin-
duet igen, kan det hurtigt 
koste på varmeregningen. 
Et alternativ kan være en 
aftrækskanal med timer, 
som kører i f.eks. fem eller 
ti minutter efter man har 
slukket lyset i badeværel-
set. 
 Det er længe nok til at 

skifte 20-25 kubikmeter 
luft.
 
Toiletter
En anden miljøudfordring 
i badeværelset er  toilet-
terne. Gamle toiletter med 
enkeltskyl bruger op mod 
12 liter vand per ekspedi-
tion. Et nyt to-skyls-toilet 
bruger cirka det halve til et 
stort skyl og en fjerdedel til 
et lille skyl. 
 Hold i øvrigt også øje 
med, om der er krusninger 
i vandspejlet. Et løbende 
toilet kan bruge ekstremt 
meget vand, som du kun 
får »gavn« af på regningen 
fra forsyningen. 
 Ifølge Energistyrelsen 
kan et toilet, der bare lø-
ber en lille smule, spilde 
omkring 275 liter vand pr. 
døgn. Det svarer til mere 
end 7.000 kr. om året.
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ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

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

SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 8. januar kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x OKSEKØD I TERN
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 600,-    

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

GRETHE MALER
 tlf. 21 73 08 15

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 10. januar

MM
AA

RR

SSTTAALL  IIDDRRÆÆTTSSFFOORREENN
IINN

GG

19
15 • 100 ÅR • 2015TIRSDAGS-SPIL 

Vel mødt!

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

15xGAVEKORT á 50,00 kr.

15xGAVEKORT á 75,00 kr.

15xGAVEKORT á 100,00 kr.

EKSTRA-NR. 

2xGAVEKORT á 200,00 kr.

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 10,00.

Søbygaard-
koncerterne
i samarbejde med ÆrøOperavenner

Billetsalg:
Billetter kan reserveres direkte på 

søbygaardkoncerterne.dk, eller
hver dag kl. 9.00-10.00 på tlf. 22 64 07 08 

Søbygaard • Ærø • 2023

LØRDAG
den 14. januar  kl. 15.00

NYTÅRS-
KONCERT
Anna Carina Sundstedt, 
sopran
Christian Dalsgård, 
klaver

– Billetter: kr. 180,00 – Børn 6-16 år: kr. 50,00 –

Queenstreet - Marstal

afholder

GENERALFORSAMLING
mandag d. 23. jan. 2023 kl.19.30 på Hotel »Marstal«.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil blive serveret kaffe.

GODT NYTÅR!
Venlig hilsen - Bestyrelsen
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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:

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den 12., 13., 14., 15., 17. og 

18. januar kl. 19.30 samt 
15. januar kl. 15.00:

190 min.
TILLADT  over 11 år

190 min.
TILLADT  over 11 år

Gudstjenester søndag den 8. januar
Se ugeavisen side 2 eller i Kirkebladet.

Marstal Kirke onsdag den 11. januar kl. 17.00
Fyraftensgudstjeneste 

med konfirmanderne og Rikke Dupont.

Tranderup Sognehus 
torsdag den 12. januar kl. 14.30

Sogneeftermiddag med Erik Kromann.

Ærøskøbing Kirke fredag den 13. januar kl. 15.30
»Snart søndag« med Paul Nedergaard

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

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

AOF - Ærøs Aftenskole
Undervisning fra januar 2023

YOGA:
Fortsætter fra 3. og 5. januar. Der er fuldt booket.

SMYKKEKUNST: 
Kursusstart lørdag den 14. januar på Ærøskøbing 
Gl. Skole. Få pladser. Kr. 944,-.

KERAMIK: Kursusstart søndag den 8. januar 
i Aktivitetshuset på Ærøskøbing Gl. Skole. Få pladser.
Kr. 868,-.

QI GONG: Tid, sted og dato følger. Kr. 763,-.

TEATER OG IMPROVISATION: 
Kursusstart 11. januar i Kulturladen, St. Rise. 
Kr. 901,-.

ÆRØKORET: 
Fortsætter fra 10. januar. Få ledige pladser.

SYKURSUS MED FOKUS PÅ RE:DESIGN: 
Kursusstart tirsdag den 10. januar på Marstal Skole. 
Kr. 1.026,-.

Flere oplysninger på www.aof-aeroe.dk

Gør bilen klar til skiferien

Vi kan kun anbefale, at man har prøvet at montere snekæderne hjemmefra, så man har 
rutinen, hvis/når behovet opstår. Foto: Ingimage.com
Danskere er rigtig glade 
for at tage på skiferie, og 
det er en af de feriefor-
mer, hvor vi oftest vælger 
at køre selv til alpehotellet 
eller fjeldhytten. 
 Skisportssteder i Norge, 
Sverige, Østrig, Italien og 
Frankrig er alle indenfor 
rimelig køreafstand, og du 
kan her i se, hvad der er af 

dækkrav til vinterkørsel i 
de pågældende lande. 
 Udover at man selv skal 
træne til skiferien, så er 
det også en god ide at få 
bilen i form til strabadser-
ne. Udover dæk er det en 
god ide at få efterset brem-
se- og kølervæske; at skif-
te viskerblade, hvis der er 
behov; og at tanke frisk op 

på den meget frostsikrede 
sprinklervæske.
 Desuden er det en god 
ide følge Rådet for Sikker 
Trafiks at medbringe føl-
gende i bilen om vinteren:
-  En opladet mobiltelefon 

og nummeret til vejhjælp.
-  Et varmt tæppe, så du 

ikke fryser, hvis du stran-
der i kulden og skal ven-
te på hjælp.

-  Refleksveste til alle i bi-
len, hvis I bliver nødt til 
at forlade den.

-  En skovl, hvis der er me-
get sne eller risiko for 
fygning.

 Når du kommer frem 
til destinationen, så brug i 
øvrigt gerne lidt tid på at 
rydde op i bilen. En glemt, 
fyldt sodavandsflaske på 
bagsædet eller i bunden 
af bilen fryser til is natten 
over og springer, og næste 
dag tør den og laver po-
tentiel skade på sæder og 
måtter. 

Dækkrav på skiferien
Vinterdæk er påbudt i Sve-
rige, Tyskland og Østrig. 
Desuden er det et krav i 
Aosta i Italien. 
 Pigdæk er tilladt i Sveri-
ge og visse steder i Norge 
– det er dog meget speci-
fikt fra område til område, 
så det dækvalg bør man 
overveje meget nøje. Går 
skituren sydpå kan Østrig, 
Frankrig og Italien alle fint 
acceptere pigdæk, men da 
den dæktype er forbudt 
i Tyskland er pigdæk lig 
med en længere omvej. 
 Snekæder er valgfri i 
Sverige. Til gengæld skal 
de benyttes i Norge, hvis 
du har sommerdæk på bi-
len. Snekæder kan også 
være et krav visse steder i 
Tyskland, Østrig og Italien. 
Tjek altid selv, om de lo-
kale myndigheder kræver 
andet.
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Pindsvin i dvale
Nogle pattedyr har evnen 
til under dvale at kunne 
sænke legemstemperatu-
ren drastisk og alligevel 
overleve. 
 Pindsvinene, som i den-
ne tid ligger i dvale i kvas- 
og bladbunker etc., kan 
klare, at legemstempera-
turen kommer helt ned i 
nærheden af seks graders 
varme.

Januar 
med kighul
Årets første måned, januar, 
har navn efter den gamle 
romerske gud med to an-
sigter, det ene skuer frem, 
det andet tilbage. I gamle 
dage brugte vi i Danmark 
navnet glugmåned om ja-
nuar. Navnet er afledt af 
glug, som er et kighul, og 
mange tolker det derhen, 
at man kigger ind i det nye 
år.
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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

BLIV SELVBYG-MEDLEM 
I STARK JS ÆRØ
Som SelvByg-medlem i STARK får du 10% rabat* på tusindvis af varer, men det er ikke det eneste. 
Med SelvByg-medlemskortet følger masser af fordele og en sikker livline, når du skal i gang med 
vedligeholdelse og større byggeprojekter i og omkring din bolig.

Ekstra fordele når du 
har et større projekt
 Byggemøde med SelvByg Konsulent, 

hvor og når det passer dig
 Henvisning til håndværkere
 Hjælp via mail
  Online SelvByg-Plan over dit projekt
 Attraktiv projektpris

 10% rabat* på tusindvis af varer
 Nye medlemstilbud hver måned
  Invitationer til inspirationsdage og før-udsalg
 Rådgivning om vedligeholdelse
 Mulighed for at få kredit på dit kort
 Få din faktura på mail

SELVBYG-fordele når du 
vedligeholder boligen

Kort og godt masser af fordele
Med dit SelvByg-medlemskort kommer du nemmere og billigere fra ide til virkelighed, når du vil 
vedligeholde og forny din bolig. Du får rabatter og særlige medlemstilbud. Samtidig får du adgang til 
den bedste rådgivning fra faguddannede medarbejdere.

Se mere om SelvByg på STARK.dk/selvbyg

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


