
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 11. januar 2023 - Nr. 2 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
retstvister og fører
retssager for byret,
landsret og 
højesteret.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DELIKATESSEN

Ølmarineret svinefilet
med sovs, kartofler
og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 18/1 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

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

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

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

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

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

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

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

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

MØBEL
UDSALG

Kom ind og se det store udvalg

Spar penge, gå på udsalg i Bolighuset

SPAR

30% SPAR

40%
SPAR

45% SPAR50%
SPAR70%
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ÆRØ KOMMUNE informerer

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

Indhentning af 
interessetilkendegivelse 
– Rengøring sæson 2023-25, 
Marstal og Ærøskøbing Havne 
Havnevæsenet, Ærø Kommune ønsker at udføre 
følgende arbejde:
Rengøring sæson 2023 til 2025 Marstal Havn og 
Ærøskøbing Havn.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra lokale fir-
maer senest torsdag den 12 januar 2023 kl.12.00 
på Havnekontoret, Søndre Værft 3, 5960 Marstal, 
eller på mail havn@aeroekommune.dk 

HAVNEFOGEDEN

Indhentning af 
interessetilkendegivelse 
- Indkøb og opsætning af 
toilet/baderumsbygning 
i Marstal
Teknisk Afdeling, Ærø Kommune ønsker at udføre 
følgende arbejde:

Indkøb og opsætning samt tilslutning 
af baderumsbygning i Marstal, Taget 10.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra lokale fir-
maer, senest fredag den 27. januar 2023, kl. 
12.00.

Tilbud indhentes efterfølgende ved hovedentrepri-
se.

Der vil blive udvalgt 3 entreprenører til tilbudsgiv-
ning, hvis der er mere end 3 henvendelser.

Henvendelse til Jesper B. Larsen, 
jbl@aeroekommune.dk, 63 52 50 25.

Indhentning af 
interessetilkendegivelse 
- Nedrivning af 
mindre bygning
Teknisk Afdeling, Ærø Kommune ønsker at udføre 
følgende arbejde:

Nedrivning samt bortskaffelse af mindre bygning.

Vi beder om interessetilkendegivelse fra lokale firma-
er, senest fredag den 27. januar 2023, kl. 12.00.

Tilbud indhentes efterfølgende ved tilbudsindhent-
ning.

Der vil blive udvalgt 2 entreprenører til tilbudsgiv-
ning, hvis der er mere end 2 henvendelser.

Henvendelse til Jesper B. Larsen, 
jbl@aeroekommune.dk, 63 52 50 25.

Indhentning af 
interessetilkendegivelse 
- Analyse af arealoptimering 
for Ærø Kommune
Ærø Kommune ønsker at udføre følgende arbejde:

Analyse/arealoptimering af Ærø Kommunes 
bygningsmasse.

Vi beder om interessetilkendegivelse, senest tirs-
dag den 31. januar 2023, kl. 12.00.

Tilbud indhentes efterfølgende som konkurence-
projekt.

Der vil blive udvalgt 3 tilbudsgivning, hvis der er 
mere end 3 henvendelser.

Henvendelse til Jesper B. Larsen, 
jbl@aeroekommune.dk, 63 52 50 25.

TEKNISK AFDELING

Er du interesseret i at blive 
nævning eller domsmand for 
perioden 1. januar 2024 til 
31. december 2027?
Så opfordrer vi dig til at udfylde ansøgningsskema-
et på kommunens hjemmeside – gå ind under 
nyheden på forsiden. Skemaet skal være indsendt 
senest den 22. februar 2023.

Nævninge og domsmænd kaldes under et for læg-
dommere. De virker i nogle straffesager sammen 
med en eller flere juridisk uddannede dommere. I 
Danmark er det helt almindelige borgere, der udta-
ges som lægdommere. 

Hvis man bliver udtaget til at være lægdommer, 
har man som udgangspunkt pligt til at være det i 
mindst 4 år.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens 
præsident ved lodtrækning blandt de personer, 
som står på grundlisterne. Det er kommunernes 
grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og 
indsender dem til landsretten.

Til grundlisten i Ærø Kommune skal der udtages 
mindst 20 borgere, der udgør et bredt sammensat 
udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, 
alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig bag-

grund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive 
lægdommer skal man være dansk statsborger.

På kommunens hjemmeside kan du også læse 
mere om hvervet og se en video om at være læg-
dommer.

SEKRETARIATET

Marstal Skole
Til forældre i de kommende 0.klasser.
Vi afholder åbent hus arrangement vedr. kommen-
de 0. klasser, torsdag den 19. januar 2023 kl. 
19.00 – 20.00 på Marstal Skole. 

Vi glæder os til at se jer.

MARSTAL SKOLE

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

Se mere på kommunens hjemmeside 

KULTURAFDELINGEN

Skoleindskrivning til 0. klasse 
– Marstal Skole
Digital indskrivning til 0. klasse for det kommende 
skoleår 2023/2024.

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

Den digitale indskrivning er åben nu og frem til 
søndag den 12. marts 2023.

Du skal bruge dit MITID ved indskrivningen. 

Se mere omkring information og vejledning på 
kommunens hjemmeside.

MARSTAL SKOLE

Oplever du ensomhed?
Oplever du ensomhed eller er du bekymret for 
ensomhed hos en person i din omgangskreds, kan 
du ringe til Netværkskoordinator Allan Jørgensen
Mobil: 24 25 99 46, mail ajor@aeroekommune.dk 

Allan Jørgensen har træffetid hver onsdag kl. 
08.00 til 09.00.

HANDICAPRÅDET

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

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

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

NYE
MØBLER?

- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Gudstjenester
Søndag den 15. januar

2. søndag efter 
Hellig Tre Konger

fra første række
Marstal Kirke kl. 10.00 
 Vandrup
Bregninge Kirke kl. 10.00
 Christensen
Ærøskøbing Kirke kl. 14.00
 Christensen
Tranderup Kirke kl. 14.00
 Vandrup
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

Les Lanciers 
historie
Dansen blev bragt til Dan-
mark fra Paris omkring 
1860. Den er blevet danset i 

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

mange lande i Europa, også 
USA, men Danmark er det 
eneste land i verden, hvor 
dansen har holdt sig i 
ubrudt tradition i over 150 
år og i alle befolkningslag. 
Les Lanciers har altid været 
de unges dans. 
 At også de ældre danser 
Lancier har jo naturligt sin 
årsag i, at de også har været 
unge engang og stadig er 
det af sind. Lancier er en 
sprællevende dans, som er 
med til at gøre vi ældre 
yngre. 
 Mon ikke vi alle forbin-
der dansen med fest og 
glæde, måske også fascina-
tion og fortryllelse over 
dens særegne ritualer og 
karakteristiske musik. Jeg, 
Karen Rasmussen, som er 
en meget erfaren dansein-

struktør, garanterer, at alle 
vil kunne lære denne fanta-
stiske dans, og jeg glæder 
mig til at lære fra mig. Så 
kom og vær med til disse 
dansedage, fredag den 27. 
og lørdag den 28. januar 
2023.

Karen Rasmussen
danseinstruktør

Hånd om 
sårede fugle
Man støder - desværre - 
engang imellem på fugle, 
der har været i nærkon-
takt med en bil, og man 
kan derfor være nødt til 
at skulle tage den sårede 
fugl op. Enten med hen-

blik på at aflive den eller 
at aflevere den hos men-
nesker, der har indsigt i at 
pleje syge fugle. Småfugle 
holdes ved, at man griber 
dem om kroppen, så vin-
gerne holdes ind til fuglens 
krop. Større fugle har man 
godt tag i, hvis man holder 
fuglen fast under armen, 
mens man med den frie 
hånd holder om næb eller 
hals.
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OURE KOSTGYMNASIUM

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

 

 

 
 

 

OURE.DK

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

KOM TIL 
ÅBENT HUS 
D. 21. JAN 

ELLER 
D. 4. FEB
Kl. 10 - 14
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Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

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

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

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 21.00 
send da en mail til: 

info@aeroeugeavis.dk eller 
ring fredag fra kl. 09.00

på tlf. 62 53 11 53.

Avisen kan læses på 
www.aeroeugeavis.dk 
fra tirsdag kl. 13.00.

HUSK!HUSK!  

MultiHÅNDVÆRKER
SERVICE MED MANGE

ÅRS ERFARING

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

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

● Isætning af vinduer samt døre.

● Lægning af fliser.

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

KJELD-JAN PETERSEN - TLF. 50 91 26 21

Multihåndværkeren - 4-05-2017 7:56

Multihåndværkeren.indd   1 28/08/17   09.14

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

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

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38
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ÆRØ 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

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

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

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

Tagboksen er et hit til 
kør-selv-skiferien

Bilen bliver godt fyldt op, når familien skal på skiferie, og 
lette ting som ski og beklædning kan med fordel lægges i 
en tagboks. Foto: Ingimage.com

Tagboksen er helt genial 
for alle, der gerne vil på 
ferie uden at skulle undvæ-
re det ene og det andet, og 
især hvis man er skiferie-
fan, så er tagboksen noget 
nær uundværlig. Selv om 
man ikke selv har ski og 
støvler med på ferien, så 
er en tagboks rigtig god til 
skitøj, som altid fylder en 
del. 
 En tagboks må naturlig-
vis hverken spærre udsyn 
eller på anden måde være 
i vejen, og så skal den være 
pakket rigtigt. Her er et 
par tips:
 Det er fristende at bru-
ge tagboksen til fødevarer, 
hvis man eksempelvis skal 
i hytte og har forberedt en 
masse færdigretter hjem-
mefra eller har pakket mad 
til en uge. Men selv om tag-
boksen er et koldt rum og 
dermed ret oplagt til mad, 
så er fødevarer temmelig 
tunge, og derfor opbeva-

res de bedst inde i bilen. 
Tagboksen er et anvende-
ligt redskab til ski, hjelme, 
dyner og tøj, mens tungere 
sager på taget kan skubbe 
til bilens balancepunkt, 
hvilket påvirker bilens kø-
reegenskaber. Har man en 
gang prøvet at køre på tils-
neede veje med ubalance 
på grund af en forkert pak-
ket tagboks, så gør man det 
aldrig igen.
 Husk at sikre, at boksen 
kan lukke ordentligt. Ikke 
mases eller klemmes i, 
men lukkes. Hvis boksens 
lukkemekanisme er under 
pres, så øges risikoen for 
at den springer op under 
kørsel. 
 Du skal huske at tjek-
ke, at totalvægten på bilen 
med en fyldt tagboks ikke 
overstiger lastevægten. 
 Placering af tagboksen 
afhænger af, hvordan du 
pakker den. Er du nødt til 
at have tunge sager i top-
pen, så skal den placeres 
midtpå, da det afbalance-
rer bilen. Har du hørt ef-
ter og pakket det tunge i 
bilen og det lette i tagbok-
sen, så er tagboksen ideelt 
placeret i bilens højre side. 
Derved kan du undgå at 
stå på kørebanen, hvis du 
får brug for at finde en tør 
trøje eller andet, der er 
placeret i tagboksen under 
rejsen.

»La Vie 
Parisienne«

Lørdag den 14. januar om ef-
termiddagen viser Andelen 
Offenbachs opera La vie pa-
risienne. Værket fungere-de 
som et spejlbillede af sam-
fundet i det andet kej-serrige 
fra 1852-70, en tid der forgu-
dede en let sensualitet og 
total mangel på højere puri-
tansk levevis og moral. I La 

vie parisienne, efter de mest 
dristige eskapader, går alt til-
bage til det normale og par-
rene finder sammen igen, 
som om intet var hændt...til-
bage er kun de søde min-der 
om mousserende cham-pag-
nebobler og hvad deraf føl-
ger, Offenbachs instruk-tion 
og farverige kostumer. En 
fyrig nytårsforestilling, som 
vi også fejrer med et glas 
bobler i pausen.
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Fuld 
på cykel
Du kan ifølge Rådet for 
Sikker Trafik ikke miste dit 
kørekort for at køre fuld 
på cykel, men du kan få en 
bøde på 1.500 kr. 
 Der er ingen fast promil-
legrænse på cykel, men du 
må ikke cykle, hvis du er 
så beruset, at det ikke er 
sikkert.



ONSDAG DEN 11. JANUAR 2023 ÆRØ UGEAVIS  5

Vi har sammensat et spændende program, der  
både indeholder litteratur og alt rundt om produktion 
af bøgerne.

Vi mødes i boghandlen til højtlæsning og snak om ind- 
hold og udformning af ”Om udregning af rumfang” I-IV  
to aftener i januar og én i marts inden selve forfatter- 
mødet d. 25.marts. Ud over Solvej kommer I til at 
møde korrekturlæser Benedicte Busk-Jepsen, 1. læser 
Sine Lyndby samt Stefan Mark Pedersen fra trykkeriet 
Mark & Storm.

Den 19. og 26. januar samt den 9. marts  
mødes vi kl. 18.45 - 20.15.

Den 25. marts kl. 15 - 17 afholdes selve  
forfattermødet med Solvej Balle

PRIS for alle 4 arrangementer: 400,- kr.
Til de tre aftener vil der være kaffe/te og lidt til den 
søde tand og til selve forfattermødet vil vi servere vin 

og lidt godt til ganen.

Billetter kan købes i butikken  
til og med den 19. januar OBS! BEGRÆNSET ANTAL PLADSER.

Bøgerne kan købes i boghandlen, men du er også  
velkommen til at medbringe egne bøger til signering.

Forfatterarrangement!

Mød Solvej Balle  
i Creutz Boghandel

Creutz Hjørne
Vestergade 47B · 5970 Ærøskøbing

Vi ses hos
Rentefrit kredit  

i 6, 12 eller 24 mdr.
og ingen gebyrer

NYHED
Gratis sundhedstjek 

hele januar måned 

VÆRDI 695 KR.

Mobil: 2021 0269
Skippergade 50

5960 Marstal

øbolig.dk

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

Drømmen er på en øDrømmen er på en ø

Drømmen er på en ø

Din lokale 
ejendomsmægler
på Ærø. 
Rino Jenssen.

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

Mobil: 2021 0269  I  øbolig.dk

Se alle ejendomme på ØBOLIG.dk

Drømmen er på en ø

Ø Bolig - DK - 24-11-2017 6:35

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

Drømmen er på en ø

Informationsmøde
om testamente og arv
Har du taget stilling til, hvad der skal ske med 
din arv den dag, du ikke er her længere?

Ønsker du selv at bestemme, hvordan din arv 
skal fordeles? Så kan det være relevant for 
dig at oprette et testamente. 

Mange danskere tror, at den danske arvelov 
sikrer dem og deres familie godt. Men for- 
delingen efter arveloven dækker ikke alle 
familiers behov, og selv helt almindelige ker- 
nefamilier kan have brug for et testamente. 

Andre er i den situation, at de ikke har 
livsarvinger og vælger derfor at betænke en 
eller flere velgørende organisationer. 

Kom til gratis informationsmøde om  
testamente og arv, hvor advokat Mads B. K. 
Kromann fra AdvokatFyn a/s fortæller om, 
hvordan en arv bliver fordelt, hvordan et 
testamente bliver bindende, om særeje og 
boafgift, fremtidsfuldmagt samt mulighederne 
for at betænke velgørenhed i et testamente. 

Der vil desuden være mulighed for at stille 
spørgsmål. Frivillige fra Ærø lokalgruppe vil 
kort fortælle om SOS Børnebyernes arbejde. 

Tid og sted:
Tirsdag den 31. januar 2023
Kl. 16.30-18.30

Marstal Bibliotek
Skolegade 28
(Indgang Prinsensgade 21)
5960 Marstal

Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding:
Senest søndag den 29. januar 2023

På telefon 28 77 07 65 eller på  
s.liljevald@gmail.com til Stina Liljevald.

Informationsmødet afholdes i samarbejde
mellem AdvokatFyn a/s og SOS Børnebyerne.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Brug vinteren til at rulle med malingen

Udnyt vintermånederne til at rulle maling på væggene og få frisket boligen op. Foto: Ingimage.com
Hus- og haveejere har SÅ 
meget tid her om vinteren. 
Haven passer sig selv, og 
den udendørs vedligehol-
delse må vente, til det bli-
ver forår og sommer. Så 
hvad skal man tage sig til 
en lang og mørk søndag i 

januar? Male stuen natur-
ligvis.
 Det største arbejde er 
næsten at få løftet møb-
lerne væk fra væggen, tage 
gardinerne ned og få dæk-
ket af. Selve arbejdet med 
at sætte ny kulør på vægge-

ne går hurtigt, når man be-
nytter sig af malerruller af 
rette type og god kvalitet.
 Forarbejdet er vigtigt. 
Væggene skal vaskes af. 
Gør det oppefra og nedef-
ter så snavs ikke løber ned 
over de områder, du alle-
rede har vasket af. Montér 
malertape langs døre, vin-
dueskarme, fodlister osv. 
Og dæk gulve og møbler 
godt af med plast/papir. 
Det er umiddelbart et ar-
bejde, der tager tid, men 
det betaler sig, fordi maler-
arbejdet bliver meget nem-
mere at udføre, og du und-
går efterfølgende at skulle 
slibe/tørre rester af maling 
af gulvet og karmene.

Den langhårede 
til det grove
Start malerarbejdet med 
at male med pensel langs 
kanter, hjørner, lister, led-
ninger osv. Herefter starter 
rullearbejdet, og så skal vi 
lige love for, at arbejdet 
skrider frem! Brug den 
langhårede rulle til den 
grove vægoverflade og den 
korthårede til den jævne 
overflade. Man kan ikke 
helt undgå, at der kommer 
et vist rullemønster, der 
vil være mest markant, når 
man ruller med den lang-
hårede rulle. Mange vælger 
at sætte et forlængerskaft 
på rullen, så undgår man at 
skulle ned i knæ hele tiden, 
og forlængerskaftet er også 
en klar fordel, hvis loftet 
skal have en omgang.
 Det tager ofte lidt tid, 
inden det virkelig ruller 
for begynderen. Vær hele 
tiden opmærksom på at få 
fordelt malingen ligeligt og 
lad rullen overlappe lidt på 
det allerede malede områ-
de.
 Det kan være en fordel 
at male oppefra og nedef-
ter. Et opskruet tempo kan 
ikke betale sig. Når du rul-
ler for hurtigt, sprøjter ma-

lingen op på loftet og ned 
på afdækningen. Her er ro-
lige rul sagen.

Kan beskæres nu
Man kan godt beskære for-
skellige vækster i januar 
- blandt andet frugtbuske 
som ribs og solbær. Disse 
buske kan forynges ved at 
skære gamle grene af helt 
nede ved jorden.
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Grøn fremtid? 
Brug din stemme

Vær med, når vi vælger vores fælles fremtid. Fra den 9. januar 
2023 kan du stemme ved Norlys’ repræsentantskabsvalg og 
pege på den kandidat, der skal være med til at sætte mål og  

retning for Danmarks største energi- og telekoncern. 

De opstillede kandidater er nysgerrige på Norlys’ og samfundets 
udvikling og parate til at tage dialogen om vores fælles fremtid  

– både lokalt og nationalt. 

Tjek din postkasse – og stem i dag
Hvis du har en elmåler, der er tilsluttet Norlys’ elnet, så er du

en af vores 800.000 andelshavere. Alle andelshavere i områder 
med valg kan stemme. Er du andelshaver, og er der valg i dit

valgområde, modtager du et valgkort med posten i uge 2. 

Sådan stemmer du 
Afstemningen foregår online fra den 9. januar kl. 12 til 

den 30. januar kl. 12. Din stemmekode og en vejledning til at 
stemme fremgår af valgkortet.

 
Læs mere om kandidaterne og afgiv din stemme på  

norlys.dk/valg.

Kandidater til 
Norlys repræsentantskabsvalg 2023

Navn By

Allan Slot Sønderborg

Allan Søren Vejsnæs Augustenborg

Andreas Munch Møller Søby Ærø 

Bjarne Bruun Sørensen Sønderborg

Brian Vestergaard Broager

Claus Brink Christensen Gråsten

Claus Lund-Olesen Padborg

Didde Marie Teichert Nordborg

Erik Bjørn Sørensen Ærøskøbing

Erik Borum Sydals

Erik Krogh Broager

Erik Lydiksen Egernsund

Erik Otten Sønderborg

Frank Georg Neidhardt Sydals 

Frank Küpper Søgaard Padborg

Gert Mikael Olsen Ærø

Hans Jørgen Høi Sydals

Hans Overby Augustenborg

Henning Kræmer Kipp Augustenborg 

Henning Wendelboe Augustenborg

Henrik Bielefeldt Sønderborg

Henrik Erling Lundsgaard Sønderborg

Henrik Sohl Broager

Ib Børge Franke Andersen Sønderborg

Jakob Kragelund Sønderborg

Jan Nicolaisen Sønderborg

Jesper Carstens Augustenborg

Jesper Krarup Sønderborg

Johnny Lassen Kruså

Valgområde 1 - Sønderborg
Navn By

Jørn Otten Sønderborg

Karen Halskov Augustenborg

Karin Rasmussen Sønderborg

Kim Oberg Jessen Sønderborg

Leif Vig Kjærgaard Nordborg

Leo Holm Marstal

Maria Brygger Rønn Mortensen Marstal

Marianne Phiri Sydals

Martin Brander Nordborg

Mikkel Wøssner Moos Sønderborg

Mogens Elmvang Christensen Augustenborg

Nina Frederiksen Sønderborg

Norbert Hanigovszki Sønderborg

Orla Skovlund Hansen Gråsten

Per Mortensen Marstal

Pernille Rønn Bolding Ærøskøbing

Peter Christian Jørgensen Sønderborg

Peter Friis Brodersen Gråsten

Rúni Fritjoff Fjallstein Marstal

Rasmus Schumann Jepsen Sydals

Solvej Petersen Olesen Sønderborg

Steen Groth Nørhart Broager

Steen Nielsen Kruså

Svend Aage Bek Nordborg

Søren Barkmann Andresen Sønderborg

Torben Krogh Augustenborg

Torben Nissen Padborg

Troels Bredahl Gråsten

Der skal vælges 47 repræsentanter i valgområde 1 

Se v
alg

res
ult

ate
t 

den
 15

. fe
brua

r 2
023 

på n
orly

s.d
k/

va
lg

Norlys-valget afholdes i henhold til vedtægter og valgregulativ for Norlys a.m.b.a.
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Jord søges
Jeg er landmand(frue) og 
florist  fra Sveits og søger 
et stykke jord til at plante 
blomster på, med havudsigt  
og tæt på vand ved en bon-
degaard. Jeg vil gerne bo i 
en campingvogn eller lille 
hus. Jeg har ikke brug for 
luksus  - jeg søger et sted 
hvor der er roligt.

gisela@feenspur.ch
Tel.: +41 79 418 46 56

www.feenspur.ch

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

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

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

GENERALFORSAMLING
afholdes

torsdag d. 26. januar 
kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Forslag der ønskes be- 
handlet skal indgives 
skriftligt til formanden 
senest den 21. januar.

Vel mødt!
BESTYRELSEN

KLARENSTOK
afholdes

tirsdag d. 17. januar
kl. 19.30 

hos Anne og Leif
Voderup 16

Tilmelding på
 tlf. 21 78 10 73

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
torsdag, fredag, lørdag

kl. 09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 14. ja-
nuar.

Børge Hansen

Al 
opmærksomhed

frabedes den 20. januar.
Laurits Thomsen

Hjertelig tak
for jeres deltagelse i forbindelse med 

Knud Erik Svarer Hansens »Knutten« 
korte sygdom og bisættelse.

En særlig tak til Ærøskøbing Sygehus 
for kærlig omsorg og pleje i den sidste tid.

Søskende med familie

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

 

 

Medlemsmøde
mandag d. 16. januar

kl. 19.00-21.00
på Rådhuset 
i Ærøskøbing

Drøftelse af aktuelle 
lokalpolitiske emner.

Vel mødt
Socialdemokratiet

på Ærø

Socialdemokratiet 
på Ærø
afholder

Øjne og ører bør 
tjekkes jævnligt

Et regelmæssigt tjek af ører og hørelse er en god ide. Foto: 
Ingimage.com

»Den blinde stakkel« og 
»det døve asen«.
 Talemåder og vendinger 
er klicheer, men ofte er der 
en smule om snakken. I 
tilfældet syns- og hørehan-
dikap siger vores betegnel-
ser i hvert fald en del om, 
hvordan vi vægter handi-
kappene på en sympati-
skala: Det er synd for den 
blinde stakkel, men det er 
da bare træls, at den døve 
ikke hører ordentligt efter.
Om det helt forholder sig 
sådan er nok tvivlsomt, 
men mange hørehæmmede 
vil kunne genkende, at det 
kan knibe med forståelsen 
for at tage særlige hensyn 
til dem, når der skal samta-
les. Man kan få gentaget en 
eller to gange, men så bli-
ver samtalepartneren ef-
terhånden også træt af det.
Hørelsen svækkes i takt 
med, at vi bliver ældre, 
fordi sansecellerne i vores 
ører ældes. Det aldersbe-
tingede høretab kan be-
gynde allerede i 18-års al-
deren. Først er det typisk 
de høje toner og lyde med 
høj frekvens, der bliver 
sværere at fange. 
 Men man kan heldigvis 
gøre noget ved det. Regel-
mæssige høretjek - en gang 

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

årligt, eksempelvis - kan 
sikre, at man i tide får et 
høreapparat. 

Øjnene
»Optikeren vil sælge dig 
briller, så hende skal du 
ikke spørge«.
 Sådan er der nogen, der 
udtrykker deres skepsis 
overfor optikernes tilbud 
om gratis synsprøver. 
 Skepsis er altid godt at 
have med, og en optiker og 
en øjenlæge er to forskel-
lige faggrupper, som kan 
hver sit. 
 Men - man kan vel dår-
ligt betegne behovet for 
briller som værende en 
sygdom, og medmindre 
man har en sygdom i øj-
nene, er der faktisk ingen 
grund til at takke nej til til-
buddet om at lade optike-
ren holde øje med dit syn. 
 En optiker er uddannet 
til at foretage synstest og 
til at afhjælpe de skavan-
ker, et dårligt syn kan give. 
Optikeren kan fint foreta-
ge en synsprøve, vejlede 
i brugen af briller, tjekke 
din brille for den rette styr-
ke og meget andet. Og en 
optiker har ofte den fordel 
i modsætning til øjenlægen, 
at der ikke er ventetid. 

Der er i øvrigt også mange 
optikere, som er begyndt 
at supplere synstest med 
et tilbud om screening for 
øjensygdomme. Her skal 
man være opmærksom på, 
at det, man får ved optike-
ren, er en screening og alt-
så ikke en egentlig diagno-
sticering. Man skal stadig 
gå til øjenlæge, hvis man 
har mistanke om sygdom-
me i øjnene.

Vintertid findes 
ikke
Når vi om efteråret stiller 
urene tilbage, siger vi ofte, 
at vi går fra sommertid til 
vintertid. Men det, vi kal-
der vintertid er faktisk en 
misforstået betegnelse for 
begrebet normaltid. Det 
er derimod i orden at sige 
sommertid, for med som-
mertid er tiden nemlig ryk-
ket i forhold til den tid, vi 
har om vinteren, altså nor-
maltid.

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
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læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de
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ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
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Deltids servicetekniker 
til Ærø

Vi søger en kvalitetsbevidst og serviceminded 
kollega til vores serviceteknikerteam på Ærø. 
Vi leder efter dig, der forstår at rådgive vores 
kunder og som ønsker at gøre en forskel i hver-
dagen. Din hverdag bliver præget af alsidige op-
gaver, som du skal løse selvstændigt – vi kender 
ikke dagen i morgen, men vi ved, at den ikke 
bliver kedelig.

Vores nye kollega får arbejdssted på Ærø og vi for-
venter, at du bor i lokalt i det område du servicerer.

Du gør en forskel
Du har en afgørende rolle, da du som vores ansigt 
udadtil er den, der møder vores kunder i daglig-
dagen. I Mortalin sætter vi en stor ære i at kunne 
tilføre kunden den helt rette viden til forebyggelse 
og bekæmpelse – det skal du være med til at sikre.

Efter en grundig oplæring vil du udføre mange af 
dine opgaver alene og det er vigtigt, at du trives 
med dette og kan søge sparring ved behov. Du har 
naturligvis et team af kollegaer, som altid er klar til 
sparring ligesom du bliver klædt godt på via vores 
interne samt miljøstyrelsens uddannelsesprogram.

Selvstarter med høj faglig stolthed
For at trives i jobbet skal du have en høj selvstæn-
dighed og fungere godt i en hverdag, hvor du ar-
bejder meget alene. Din evne til at yde god kun-
deservice og indgå i dialog med kunderne er en 
afgørende faktor. Du har gerne erfaring med kloak-
arbejde eller kendskab til skadedyrsbranchen. Din 
evne til at bevare overblikket og kunne koordinere 
opgaver vil bidrage til din succes i jobbet.
Derudover kan du genkende dig selv 
i nedenstående:
•  Du er struktureret og har styr på din planlægning 

– også selvom planen nogle gange må laves om
•  Du er nysgering, vil gerne udfordres og er resul-

tatorienteret
•  Du er opsøgende på opgaver og løsninger
•  Du er vedholdende og udadvendt
•  Du er velformuleret i skrift og tale på dansk
•  Du er fortrolig med IT-værktøjer som en del af dit 

daglige arbejde
•  Du har kendskab til engelsk og tysk

Du skal (mod godtgørelse) kunne stille egen bil til 
rådighed i arbejdet og derfor er det en forudsæt-
ning, at du har kørekort kat. B, og har du rotteauto-
risation (R1), vil det være en klar fordel, men ikke 
et krav. 

Stillingen er en deltidsstilling med ca. 8-10 timer 
pr. uge – dog ikke fast på ugebasis, men i perioder 
over året, og der vil være i perioder være tale om 
fuldtidsarbejde. Du støttes af fastansat servicetek-
niker, som er bosiddende på Ærø.

Interesseret?
Send en kortfattet ansøgning samt CV hurtigst mu-
ligt via linket nederst i annoncen. Vi behandler an-
søgninger løbende og ansætter, når vi har fundet 
den rigtige kandidat. Har du spørgsmål til stillingen 
inden du sender din ansøgning, så kontakt Marian-
ne Randrup på 92 15 32 71.

Der er viden til forskel
Mortalin er en førende dansk virksomhed inden 
for skadedyrsforebyggelse og fødevaresikkerhed. 
Mortalins referencer udgør en bred vifte af offent-
lige og private kunder inden for følsom industri, 
detailhandel, hotel og restaurationsbranchen, land-
brug samt boligforeninger, offentlige institutioner 
og kommuner. I Mortalin arbejder ca. 180 menne-
sker. Mortalin er kendt for høj faglighed og stor di-
skretion.

Læs mere på om os og vores ydelser på 
www.mortalin.dk

RISE VANDVÆRK a.m.b.a.

TAKSTBLAD
Gældende fra den 1. januar 2023

Alle nævnte priser er tillagt 25% moms.
ANLÆGSBIDRAG pr. stikleding.
Samlet anlægsbidrag 
incl. etableringsomkostninger ..............  kr. 30.000,00
til og med vandmåler

Anlægsbidraget fordeler sig således:
Hovedanlægsbidrag ................................ kr.  3.750,00
Forsyningsledningsbidrag ...................... kr. 20.000,00
Stikledningsbidrag .................................. kr.  6.250,00
Til de anførte priser tillægges evt. erstatning til lods-
ejer. 

Anlægsbidraget skal være indbetalt, før tilsluting 
kan finde sted.

DRIFTSBIDRAG
Pris pr. m3 vand.......................................  kr.      6,25
Pris pr. m3 vand, 
samlet afgift til Staten ............................  kr.      7,96
Samlet pris pr. m3 vand...........................  kr.     14,21
Årlig abonnement pr. stikledning........... kr.  2.500,00
Pris pr. m3 vand, til videresalg 
ikke ledningsført ....................................  kr.     10,00 
1. rykkerskrivelse .................................... kr.    100,00
Incassomeddelelse/rykker momsfri .......  kr.    100,00
Lukkevarsling, momsfri ......................... kr.    100,00
Lukkebesøg, momsfri .............................  kr.    400,00
Genåbning 
(indenfor normal åbningstid)................. kr.    500,00
Genåbning 
(udenfor normal åbningstid).................  kr.    800,00
Flytteopgørelse ......................................  kr.    125,00
Manglende aflæsning af måler............... kr.    125,00
Ekstraordinær måleraflæsning 
ved besøg.................................................  kr.    350,00
Gebyr for kopi faktura...........................  kr.      62,50

Aflæsning af elektroniske målere sker ved fjern- 
aflæsning. Ved øvrige målere sker aflæsning ved 
fremsendelse af selvaflæsningsbrev. Ved manglende 
aflæsning tillægges gebyr jf. ovenstående.

Det årlige driftsbidrag opkræves 2 gange om året. 
1. rate opkræves i februar med betaling medio marts, 
og 2. rate opkræves i juni med betaling primo juli. 
Årsregulering finder sted ved 1. rate.

Ved betaling efter forfaldsdato tillægges renter iflg. 
renteloven.

Der udsendes 1. og 2. rykkerskrivelse før afbrydelse 
bliver gennemført. 
3. rykkerskrivelse bliver overgivet til inddrivelse hos 
Incasso.

For genåbning af stikledning til forsyningslednings-
nettet opkræves udover det skyldige beløb gebyr jf. 
ovenstående.

Til orientering henledes opmærksomheden på, at 
ejendommens ejer, i henhold til gældende lovgiv-
ning, hæfter for ovenstående driftsbidrag.

Med venlig hilsen
RISE VANDVÆRK

www.risevand.dk

ÆRØ WALKIE KLUB
afholder

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG den 31. januar 2023 kl. 19.30 

Huset, Lokale 4, Marstal
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 
8 dage før.

P.b.v.
ÆRØ 78 – RENÉ ESBENSEN
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HENSYNTAGEN 
ÆLDREGYMNASTIK Opstart ondag den 18. januar 

kl. 15.30 i Maaehallen, Søby
1 times gymnastik, 1/2 times hygge i klubhuset 

Tanja, Susanne og Annette P.

Kend dine ænder 
på farven
I denne tid er der gode mu-
ligheder for at komme tæt på 
de mange ænder, der ophol-
der sig i blandt andet søerne 
- også søer midt i byerne - 
vinteren over. Det drejer sig 
blandt andet om troldænder, 
taffelænder og hvinænder, 
som i stort tal tager vinterop-
hold her i landet, fordi der er 
gode muligheder for at finde 
føde.
 Det er især hannerne, der 
med deres prægtige fjerdrag-
ter lyser op. Troldanden, der 
er en meget talrig vintergæst, 
har en lille fjertot i nakken, 
og hannen er med sine me-
get markante sorte og hvide 
farvetegninger meget nem at 
få øje på. Læg engang mærke 
til, hvordan den lille troldand 
dykker ned i vandet i jagten 
på føde. Pludselig popper 
den som en korkprop op igen 
- som en trold af en æske.
 Troldandens fætter, den 
lidt større taffeland, ophol-
der sig ofte i selskab med 
troldænderne. Hannens ho-
ved og hals er i varme, brune 
farver, og når man ser trol-
dænder og taffelænder i hin-
andens selskab, er det nemt 
at kende forskel. En anden 
markant »vinterand« i dan-
ske søer og ved kysterne er 
hvinanden. Også her frem-
træder hannen med de mest 
markante farver. Kroppen 

er hvid med mørke tegnin-
ger, og hovedet smukt grønt 
med en tydelig hvid plet ved 
næbroden. Når hannen fly-
ver, frembringer den en høj 
og ganske tydelig fløjtende 
lyd med vingerne.

Forstuvning 
kræver kulde
De fleste har oplevet at for-
stuve et led - ofte foden. Når 
leddet vrides, sker der en 
unormal strækning af led-
dets støttende ledbånd, og 
det giver ømhed og hævelse. 
Når skaden er sket, bør man 
lægge en kold ispakning på 
området. Kan man ikke støt-
te på foden, eller er hævelsen 
meget voldsom, bør man 
søge læge.

Erantis og 
vintergækker
I skrivende stund ved vi na-
turligvis ikke, hvordan vin-
tervejret vil arte sig. Men 
sædvanligvis kan man se de 
første vintergækker i januar, 
og snart følger erantis efter. 
Prøv eventuelt at tage lidt 
forskud på blomsterglæder-
ne ved at grave nogle klum-
per med vintergæk og eran-
tis op af jorden og anbringe 
dem i potter inden døre.

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

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

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

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

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

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

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

Ærø Redningskorps_converted - 21-11-2022 10:15

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.
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SØNDAGS-SPIL
Søndag d. 15. januar kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x RULLESTEG MED SVESKER
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 700,-    

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

SOLNÆS
GRØNNÆSVEJ 9
ÆRØSKØBING
Tlf. 40 43 60 89

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 17. 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.

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

Gudstjenester søndag den 15. januar 
se side 2 i avisen eller i Kirkebladet.

Ærøskøbing Sognehus 
tirsdag den 17. januar kl. 19.00

Menighedsråds møde.

Rise Sognehus onsdag den 18. januar kl. 19.00
Østersøkoret starter, nye sangere er velkomne, 

specielt herrer savnes.

Bibelstudiekreds om Lukasevangeliet 
torsdag den 19. januar kl. 19.00

AFLYST

Rise Kirke torsdag den 19. januar kl. 19.00
Taizéandagt v/Henny Kvist 

UDSAT TIL DEN 26. JANUAR

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

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 19., 20., 21., 22., 24. og 

25. januar kl. 19.30 samt 
22. januar kl. 15.00:

109 min.
TILLADT for alle

190 min.
TILLADT  over 11 år

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OPERA I ANDELEN
LØRDAG den 14. januar

kl. 15.00

Entré kr. 150,- 
Gratis genstand i pausen

AOF - Ærøs Aftenskole
Undervisning fra januar 2023

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

KERAMIK: NB! Kursusstart udskudt til søndag den 
12. februar, Aktivitetshuset på Ærøskøbing Gl. Skole. 
Få pladser. Kr. 868,-.

QI GONG: Onsdag den 1. februar kl. 08.30 i Ærøs-
købing Medborgerhus, Mamrelund. 16 lektioner. 
Pris kr. 763,-.

BILLEDEKUNST: Kursusstart 30. januar på 
Marstal Skole kl.. 18.30. Kr. 1.139,-.

MADLAVNING FOR MÆND: Planlagt start den 
25. januar kl. 18.00 på Marstal Skole

TEATER OG IMPROVISATION: 
NB! Ny startdato den 18. januar kl. 19.00, 
Kulturladen, St. Rise. Kr. 901,-.
Tilmelding senest den 15. januar 2023.

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

Tilmelding til Jørgen Roos på tlf. 30 62 31 81 
eller jorgenroos@gmail.com

Flere oplysninger på www.aof-aeroe.dk

Marstal

               Sejlklub

NYTÅRSTAFFEL
Marstal Sejlklub indbyder alle medlemmer 

til Nytårstaffel

Fredag den 13. januar
kl. 15.00 i klubhuset

Mød op til et par hyggelige timer.
Input, ideer og forslag til arrangementer

 i det nye år er meget velkomne.
Venlig hilsen        

BESTYRELSEN  
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www.kultur-laden.dk

Kom til et fantastisk 
kursus i Lancier

Fredag den 27. januar kl. 19.00-21.00
Lørdag den 28. januar kl. 09.00-ca. 22.00

incl. 3 retters menu og afdansningsbal
Pris incl. kursus og menu:

16 deltagere: kr. 450,- pr. person
24 deltagere: kr. 385,- pr. person

Minimum 16 deltagere, ellers aflysning

Nærmere oplysninger på:
Facebook: »Kulturladen på ærø«

Mail: Kulturladen@gmail.com
Bindende tilmelding på:
Kulturladen@gmail.com 
senest den 23. januar

ÆRØ SVØMMEKLUB 
afholder

Ord. Generalforsamling
Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.30 

på Hotel Marstal, 
Dronningestræde 1A, Marstal

med følgende dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3.  Det reviderede regnskab  

forelægges til godkendelse.
  4.  Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter samt revisor og  
revisorsuppleant.

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

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

Vagttelefon +45 24 45 59 60

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

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26

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

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
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PR. RULLE

8.-
(Ex. moms 6,40)

ABENA SÆK
Recycled LDPE 105 x 70 cm 90 ltr.
  (Best. nr. 1673140)

PR. SPAND

99.-
(Ex. moms 79,20)

GARDEN LIFE MEJSEBOLDE
50 stk. uden net i spand.
  (Best. nr. 1923764)

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

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

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

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

VI STÅR BAG DEM, 
DER KAN DERES 
HÅNDVÆRK.
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399.-
(Ex. moms 319,20)

PR. SPAND

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

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

PR. STK.

899.-
(Ex. moms 719,20)

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)

PR. STK.

899.
(Ex. moms 7

L
KEDELDRAGT
LR7033.
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. 
sort. Fås i forskellige størrelser.
(Best. nr. 9673045, 9681699)

FÅS OGSÅ I RØD/SORT

EASY2ACCESS 
KODELÅS
Model 905. Bluetooth 
ready kodelås alu.
Fås i hvid eller sort.
  (Best. nr. 2159277, 2159278)

PR. POSE

178.-
(Ex. moms 142,40)

GARDEN LIFE 
SOLSIKKEFRØ
10 kg.
  (Best. nr. 1923769)

SOLSIKKEFRØ

PR. POSE

158.-
(Ex. moms 126,40)

GARDEN LIFE 
VILDFUGLEFRØ 
15 kg.
  (Best. nr. 1923775)

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR STK.

AND

99.-99.-99.
(Ex. moms 79,20)

2.895.-
(Ex. moms 2.316,-)

PR. STK.


