
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 18. januar 2023 - Nr. 3 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
ejendomshandel, 
udfærdiger skøder
og sørger for
den digitale
tinglysning.

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.

DELIKATESSEN

Paneret kalkunschnitzel
med kartofler,
bearnaisesovs og ærter

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 25/1 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

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

ÅBENT HUS
Du inviteres hermed til Åbent Hus på Aggershøj 

Lørdag den 28. januar kl. 10.00-13.00

AGGERSHØJ HAR SIDEN 
NOVEMBER 2021

GENNEMGÅET EN STOR RENOVERING 
OG VI VIL RIGTIG GERNE 
VISE DIG RESULTATET.

Vi byder på lidt godt til ganen og en tår øl 
og vi har inviteret ærøske virksomheder 

som bl.a. vil fremvise lokale Ærø-produkter.

Aggershøj er bygget i 1908 og var privatbolig indtil 1945 hvor 
Sømandsmissionen fik det som gave. Det blev til feriehjem for 

sømands- og fiskerenker. Aggershøj er nu igen i privat eje.

AGGERSHØJ, MØLLEVEJEN 50, 5960 MARSTAL

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

AKTIV RÅDGIVNING
Regnskab, skatterådgivning og 
uafhænig bankrådgivning

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

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

System-administrator
Har du lyst til at arbejde i en mindre kommune, 
hvor du får brug for dit service-gen og dine teknisk 
stærke færdigheder inden for IT, så kan vi tilbyde 
dig en 37 timers stilling snarest muligt iblandt gode 
kolleger både fagligt og socialt. 

Du vil få mulighed for at blive fagligt udfordret og 
blive en del af et team, hvor vi hjælper hinanden og 
bidrager med hver vores kompetencer, og hvor vi 
først og fremmest sætter vores brugersupport i 
højsædet. 

Læs videre på det fulde stillingsopslag på Ærø 
Kommunes hjemmeside under ledige stillinger.

Ansøgningsfrist: 
Mandag den 30. januar 2023 kl. 09.00. 

Vi afholder samtaler løbende.

IT-AFDELINGEN

Ortopædisk skomager 
kommer til Ærø
Sebastian Jungermann fra Fynske Special Sko 
kommer til Sundhedshuset v/sygeplejeklinikken i 
Ærøskøbing tirsdag den 31. januar 2023.

Tidsbestilling på tlf. 29 82 66 64.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

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

Indskrivning til 0. klasse i Ærø Kommune er digital. 
Det betyder at selve indskrivningen til 0. klasse fore-
går 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

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 ind-
sendt 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

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen 
Svømmehallen holder åbent hver lørdag fra kl. 
10.00 til kl. 14.00.
Se mere på kommunens hjemmeside.

KULTURAFDELINGEN

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
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Gudstjenester
Søndag den 22. januar

3. søndag efter 
Hellig Tre Konger

fra første række
Rise Kirke kl. 10.00 
 Kvist
Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 16.00
 Kvist
 Musikgudstjeneste
Ommel Kirke kl. 19.00
 Dupont
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Taizeàndagt
Rise Kirke den 26. januar kl. 
19.00.
 Taizéandagten er meget 
enkel og er i form og indhold 
inspireret af det økumeniske 
broderfællesskab Taizé i 
Frankrig. Andagten er bygget 
op over lystænding, bibellæs-
ning, bøn, stilhed og de ka-
rakteristiske, iørefaldende 
sange. Andagten varer ca. 45. 
min. 

Formiddags-
foredrag i Marstal 
Menighedshus
Torsdag den 26. januar kl. 
10.00 er der formiddagsfore-
drag i Marstal Menighedshus 
i Strandstræde med læge 
Anna Marie Nielsen, som 
fortæller om at være lægevi-
kar på Grønland. Det har 
hun i flere omgange prøvet i 
de seneste tre år, og det har 

givet nye indsigter, overra-
skende perspektiver og na-
turskønne oplevelser, som 
hun vil komme ind på i sit 
foredrag.
 Der er som sædvanlig også 
lidt fællessang samt kaffe og 
boller à kr. 20,- pr. person. 
Alle er velkomne!

Familie-
gudstjeneste
Tranderup Kirke torsdag den 
26. januar kl. 17.00 afholdes 
der familiegudstjeneste med 
efterfølgende spisning i Sog-
nehuset.
 Temaet er: »Engle«. Hvad 
er engle for noget, og hvor 
kommer de fra?  Hvad er en 
skytsengel, og hvilke opgaver 
kan en engel løse?
 Det er gratis og alle er vel-
komne.

General-
forsamlinger
Søndag d. 22. januar
  Møllevejen 93, Marstal 

kl. 14.00:
  »Neptun« - stiftende ge-

neralforsamling
Mandag d. 23. januar
 Hotel Marstal kl. 19.30:
  Rendemaskerne anno 

1995
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� V I  DÆKKER HELE  ØEN �

� DØGNVAGT �

� Landbrug
� Belysning

� SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER �

� Husinstallationer
� Industriinstallationer

� Automatik og styring
� Brand- og tyverialarm

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

Sr-ELECTRIC
aut. el-installatør

lerbækken 4 - ærøskøbing 

� ALTID GODE TILBUD PÅ HÅRDE HVIDEVARER �

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 

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

SOV GODT I EN
NY SENG FRA... BOLIGHUSET SØBY

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

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 

Valgområde 1 - Sønderborg

Se valgresultatet 

den 15. februar 2023 

på norlys.dk/valg

Norlys-valget afholdes i henhold til vedtægter og valgregulativ for Norlys a.m.b.a.

Kandidater til Norlys repræsentantskabsvalg 2023

Norlys-valget 2023

Tjek din postkasse – og stem i dag! 

Er du andelshaver, og er der valg i dit valgområde, har du modtaget et valgkort med posten i uge 2.
Afstemningen foregår online frem 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.
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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!  

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

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

 

 

Mange fordele ved 
at handle lokalt

Et fysisk besøg i en butik med faguddannet personale kan 
gøre en stor forskel, når man har brug for råd og vejled-
ning til sine indkøb. Foto: Ingimage.com

Der er rigtig mange gode 
grunde til at holde det 
gamle ord med at »handle 
lokalt og tænke globalt« 
for øje. 
 Dels er der mange for-
dele ved, at kunne besøge 
den fysiske butik i nærom-
rådet – service, udvalg og 
nærheden til at bytte og re-
klamere, eksempelvis. 
 Og dels er det godt for 
dig selv og dine naboer. 
 Butikker og mulighed 
for handel er nemlig med 
til at gøre et område at-
traktivt, ikke mindst for 
potentielle tilflyttere.
 Et lokalt handelsliv er 

med til at holde gang i sko-
ler, sponsere foreningslivet, 
tiltrække turister og meget 
andet. 
 Men ikke mindst er ser-
vice, vejledning og præcise 
svar en del af den fysiske 
butiksoplevelse, som vi alle-
sammen sætter pris på at få.
 Hvor længe skal jeg give 
lammekøllen på grillen? 
 Hvilken sko passer bedst 
til min løbestil?
 Kan planten tåle skyg-
ge, og hvor meget skal den 
vandes?
 Jeg var glad for denne 
krimi - har du andet i den 
genre? 
 Der er rigtig mange 
købssituationer, hvor det 
er af stor værdi at kun-
ne spørge fagfolk til råds. 
Særligt ved køb, hvor man 
er en smule på udebane 
og ikke har de store er-
faringer, er rådgivningen 
fra personalet en del af 
gevinsten. Det kan være i 
byggemarkedet, hvor man 
kan få gør-det-selv-tips; i 
delikatessen eller vin-bu-
tikken, der kan rådgive om 
sammensætning af menu; 
møbelforretningen, der 
kan vejlede om indretning 
eller outdoor-specialisten, 
som er skarp på telte og 
vandrestøvler. 
 Faguddannet personale 
har som oftest også fin-
geren på pulsen i forhold 
til trends og tendenser og 
nyheder på vej, og de kan 
også være en god hjælp til 
at dele andre kunders er-
faringer med et bestemt 
produkt.
 Som kunde kan man for-
vente, at personalet gerne 
vil bruge tiden på at hjælpe 
og vejlede. 
 Og ganske ofte er de selv 
passionerede brugere af de 
varer, de har på hylderne. 
Det gør dem til gode spar-
ringspartnere, som ikke 
bare vil sælge hvad som 
helst, men søger dialogen 
om den bedste løsning til 
dit behov, ønske og budget.
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ÅBENT
HUS

SVENDBORG
GYMNASIUM 

STX & HF

Et lokalt gymnasium med

en global profil

Du og dine forældre inviteres  
til et informativt og inspirerende  
åbent hus 

MANDAG D. 30/1 KL. 19

Kom og hør om STX og HF.  
Mød skolens elever og lærere og  
oplev stemningen på gymnasiet. 

Vi glæder os til at se dig!

PS! Lørdag d. 4/2 kl. 10 holder vi  
åbent hus for dig, der er forhindret  
i at deltage d. 30/1.

facebook: svendborggym
svendborg-gym.dk

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

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

Prøv med svømning
Vi motionerer os traditi-
onen tro i gang med det 
nye år. Dellerne skal væk, 
konditionen forbedres, og 
det skal være nu. Men om 
en måneds tid har indstil-
lingen desværre ændret sig 
for rigtig mange, men det 
kan der gøres noget ved.
 Du skulle prøve svøm-
ning som midlet til både 
motion og i kampen med 
overvægten. Dels fordi 
vandets opdrift reducerer 
kropsvægtens belastning 
på led og muskler, men 
også fordi svømning på én 
gang styrker kredsløbet, 
lungerne og muskulatu-
ren. Det kan godt være, du 
bliver forpustet efter de 
første 25 meter, men ved 
regelmæssig træning - for 

eksempel en times svøm-
ning to-tre gange om ugen 
- vil du efterhånden kunne 
mærke en formfremgang, 
og så kommer lysten til at 
fortsætte med eventuelt 
længere distancer helt af 
sig selv.
 Den helt store fordel 
ved svømning er, at kor-
rekt udført svømning kun 
sjældent giver belastnings-
skader. Det er derfor en 
fortrinlig motionsform for 
overvægtige, ældre, funk-
tionshæmmede, folk med 
ryglidelser og gravide. Og 
så koster det ikke det store 
at komme i gang. 
 Det er blot et spørgsmål 
om badetøj og et par svøm-
mebriller til få hundrede 
kroner.
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Det årlige lagkagemøde

Folkeuniversitet på Ærø 
byder traditionen tro på et 
aftenarrangement med 
kaffe og lagkage med lo-
kale oplæg. Mødet marke-
rer starten på året og 
foregår som vanligt i Med-
borgerhuset i Ærøskøbing. 
I år tager vi et lokalt blik på 
klimaet, som har været 
tema i efteråret, og som 
også får en plads i det nye 
forårsprogram 2023. Føl-
gende korte oplæg vil være 
på programmet: Marie So-
phie Ahlefeldt om den ved-
tagne lokale klimaplan. En 
repræsentant for Ærø Vand 
vil fortælle om vandets til-
stand og kvalitet på Ærø. 
Også landbruget er repræ-
senteret ved Bent Juul Sø-
rensen, som vil fortælle om, 
hvad landbruget gør for kli-
maet, og Maja Ørum vil 

fortælle om, hvordan det 
går for Ærø-eksperimentet. 
Komitéen vil desuden be-
rette om arbejdet i Ærø 
Folkeuniversitet. Det hele 
foregår torsdag 26. januar 
kl. 19 i Ærøskøbing Med-
borgerhus, Pilebækken 30, 
Ærøskøbing. Der er gratis 
adgang men begrænset del-
tagerantal. 

Stands ulykken 
som det første
Korrekt hjælp når man som 
den første ankommer til en 
trafikulykke er, at man som 
det første skal standse ulyk-
ken. Dvs. tænde for havari-
blinket på sin egen bil og 
derefter standse trafikken, 
før man begiver sig hen til 
de forulykkede køretøjer.

»Elsker dig for 
tiden« 
i Andelen

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fra torsdag den 19. januar 
viser Andelen den danske 
film »Elsker dig for tiden«. I 
dette romantiske kome-
die-drama følger vi Anna og 
Thomas, der er hinandens 
modsætninger, men som fin-
der sammen alligevel, da de 
begge mangler det samme – 
kærligheden.
 Anna er en moderne 
selv-stændig karrierekvinde, 
mens Thomas er traditionel 
romantiker, der  leder efter 
den eneste ene. Vi følger 
Anna og Thomas fra deres 
første møde og igennem for-
holdets op- og nedture. 
Begge konfronteres un-
der-vejs med deres krav til 
kærligheden, forventninger, 
konstant tvivl og ikke mindst 
deres manglende vilje til at 
gå på kompromis.

For kan kærligheden over-
leve i en tid, hvor man nø-
digt vil gå på kompromis 
med egne drømme?
 Filmen er instrueret af 
Julie Rudbæk og Jesper 
Zuschlag og blandt de 
med-virkende er Julie Rud-
bæk, Jesper Zuschlag, Kas-
per Dalsgaard og Sofie Jo 
Kaufmanas.
 Filmen varer 1 time 49 mi-
nutter og er tilladt for alle.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Pas på 
tommeltotten
Det er en god ide at fjerne 
stropperne på skistavene, 
hvis man vil reducere risi-
koen for at få en tommel-
fingerskade i løbet af 
skiferien. Når man fjerner 
stroppen, øges risikoen for 
at tabe staven ganske vist. 
Men en tabt stav kan hen-
tes længere oppe på bjer-
get. Det kan en forstuvet 
tommelfinger ikke.
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

Skippergade 50 · 5960 Marstal · Mobil: 2021 0269 · øbolig.dk

Drømmen er på en Ø

SALGSTANKER
Ønsker du at sælge din bolig? 

Eller blot overvejer at sætte til salg, 
så kontakt os.

 Også gerne nu
 - selvom det først skal være til foråret.

Så laver vi en strategi for salget 
- i god tid før start.

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

 

Familie søger
 parcelhus 
- hele øen

 har interesse.
Gerne med have og 

højt til loftet.

Boligareal: 172
Kælder/udhus 0/268
Vær./etager: 4/2
Grundareal: 5,4 ha
Opført/omb: 1900
Energimærke: G
Kontant 1.795.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.365

Landsted
med udsigt over marker og vandet. 
Stald og mulighed for dyrehold. Nær 
bus og ca 4 km til Ærøskøbing ...

Gjallerhøj 1, Ærøskøbing

NYT

Boligareal: 92
Kælder/udhus 0/190
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 2.538
Opført/omb: 1894
Energimærke: G
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.535

Landsted med smuk udsigt
til Drejet og Østersøen. Sydvendt 
have. God udenomsplads. Rummelig 
stue og...

Ellemosevej 1, Ærøskøbing

NYT

Boligareal: 63
Kælder/udhus 0/0
Vær./etager: 3/2
Grundareal: 78
Opført/omb: 1852
Energimærke: C
Kontant 1.395.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.283

Charmerende Skipperhus
nær by og strand. Pæn stand og 
indflytningsklar. Sydvendt gårdhave 
med skur...

Sølvgade 7, Marstal

NYT

Voderup 6

SOLGT

Nederste Midtmarksvej 5

SOLGT

Langeagre 14

SOLGT

Teglgade 11

SOLGT

Boligareal: 142
Kælder/udhus 0/36
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 854
Opført/omb: 1968
Energimærke: D
Kontant 1.250.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1.899

Godt parcelhus i roligt kvarter
Fremstår velholdt og charmerende. 
Dejlig grund med garage. Kort 
afstand til by og...

Barkvej 38, Marstal

NYT

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

Din græsplæne kan 
varme dit hus op

Et jordvarmeanlæg er både vejen til en bedre økonomi og 
til et lavere CO2-udslip. Foto: Ingimage.com

Det giver varmen at grave et 
dybt hul i haven – og det kan 
faktisk give varmen gennem 
resten af livet, hvis man gra-
ver hullet og lægger jordvar-
meslanger ned i det. 
 Det øvre jordlag inde-
holder nemlig et stort lager 
af ophobet solenergi, som 
automatisk genopfyldes 
hver sommer. Ved hjælp af 
et slangesystem i jorden og 
en varmepumpe kan ener-
gien trækkes ud af jorden 
hele året og bruges til op-
varmning af boligen og af 
vand til brug i boligen.
 Jordvarmeanlægget fun-
gerer i praksis ved hjælp 
af frostvæske, som ligger 
i slanger en meter nede i 
jorden. Solen varmer jor-
den op, og dermed også 
slangerne, hvorved jordens 
varme trækkes ud og føres 
over i huset. Ganske som 
et køleskab ikke køler, 
men fjerner varme.
 Jordvarme leverer billig 
energi med et minimum 
af vedligehold – og det er 
et oplagt valg for alle, som 
bygger nyt og har planer 
om at anlægge en have 
med en græsplæne af en 
passende størrelse. Der må 
ikke være planter og træer 
oven på jordvarmeanlæg, 
da det skygger for solen, 
og rødder kan søge ned og 
ødelægge slangerne. 
 Jordvarmens billige drift, 
vedligehold og lave ener-

giregning skal formentlig 
tænkes med i regnestykket, 
før man graver slanger i 
jorden. Du skal forvente, at 
det koster et sted mellem 
100.000 og 200.000 kroner 
at etablere et anlæg, der 
skal varme et parcelhus op. 
Hertil kan komme øvrige 
udgifter til eventuel iso-
lering af din bolig, da det 
er vigtigt med en velisole-
ret bolig, hvis jordvarmen 
skal kunne holde kulden 
fra døren. Jordvarmeanlæg 
fungerer også ved en lave-
re fremløbstemperatur, og 
derfor kan det være nød-
vendigt at installere større 
radiatorer i rummene.

Lavere CO2-udslip
Jordvarme er en vedva-
rende og meget miljørigtig 
ressource. Sammenlignet 
med gængse opvarmnings-
former til boliger kan et 
jordvarmeanlæg reducere 
boligens CO2-udslip til op-
varmning med op til 50-75 
procent.
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Lækre pandekager 
i en kold tid
Regn og rusk, slud og sjask, 
måske frost og sne. Det 
danske vintervejr indbyder 
ligefrem til hygge inden 
døre, og en lørdag efter-
middag med pandekager - 
det er bare sagen.
 Det er så enkelt at bage 
dem, og man kan variere 
med alle mulige slags fyld. 
En god pandekageopskrift, 
der giver 12-15 pandeka-
ger, er følgende:
 200 gram mel, to teske-
fulde sukker, en kvart te-
skefuld salt, en halv teske-
fuld kardemomme og lidt 
reven citronskal samt knap 
en halv liter mælk, tre æg 
og en smule øl (tre-fire spi-
seskefulde) piskes sammen 
i en skål. Lad dejen hvile 
en halv times tid. Kom lidt 
smør på panden og hæld 
nu med en stor ske så me-
get dej på panden, at det 
kan nå hele vejen rundt. 
Bages til pandekagen er 
lysebrun og stiv, hvorefter 
den vendes. Læg de bagte 

pandekager på et ildfast 
fad og hold dem varme i 
ovnen.
Det bliver ekstra festligt, 
hvis man serverer mange 
slags fyld til pandekagerne. 
Der findes altså andet end 
sukker og jordbærsyltetøj. 
Prøv også honning, man-
delsplitter, smeltet choko-
lade, bananskiver, is, kage-
creme… Uhm!

Uhyggelige 
spøgelsesbilister
Det er uhyggeligt at møde 
en spøgelsesbilist - altså en 
bilist der kører imod kør-
selsretningen på motorve-
jen. Ifølge Vejdirektoratet 
blev der i 2017 registreret 
163 spøgelsesbilister, mens 
tallene fra 2018-2021 lå på 
omkring det halve pr år.
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ET STÆRKT TEAM...
- med online markedsføring i fokus

Har du brug for en ny hjemmeside? 
Har du brug for et nyt layout på din 
 nuværende hjemmeside eller skal vi  
lave en helt ny? Det behøver hverken at 
være dyrt eller uoverskueligt at få en god 
hjemme side.

Vi har skræddersyet en løsning, der er 
nem at gå til, og hvor du inden for allerede 
faste rammer kan få et professionelt 
og tidløst webdesign som du selv har 
mulighed for at redigere i.

RINGE AFDELINGEN
Odensevej 9 | 5750 Ringe

Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

ÆRØ AFDELINGEN
Møllevejen 33A | 5960 Marstal 

Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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Ærøskøbing
Flot lejlighed udlejes, 3 
værelser, 71 m2, 1. sal med 
adgang til gårdhave.

Tlf. 61 30 88 90

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

Dagens ret 
i 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

afholdes 
fredag d. 27. januar

kl. 20.00 
i klublokalerne 
ved Rise Skole.

Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Evt. forslag skal være 
formanden i hænde se- 
nest 3 dage før ge ne-
ralforsamlingen.

BESTYRELSEN

GENERAL-
FORSAMLING

ÆRØ

SP
O

RTSFISKERFOREN
IN

G

Stiftende 
generalforsamling 

»NEPTUN«
søndag d. 22. januar 

kl. 14.00 
på Møllevejen 93, 

Marstal
Der afholdes stiftende 

generalforsamling
 for den nye 

Marstal-skonnert 
BONAVENTURA, 

som foretager
 navneskift til 

NEPTUN. 
Alle interesserede 

er velkomne.
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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

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
torsdag, fredag, lørdag

kl. 09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

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
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Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Du ønskes hjertelig 
tillykke med din 80 års 

fødselsdag 
den 24. januar.
Knus og kram

Børn, Svigerbørn og 
Børnebørn

Kære 
Mor, Svigermor 

og Farmor

Niels Bæklund
er stille sovet ind efter længere tids sygdom

Bisættelsen finder sted lørdag den 21. januar 2023 
kl. 12.00 fra Sygehuskapellet i Ærøskøbing.

Ceremonien slutter ved kapellet.

Niels’ ønske var at i stedet for blomster betænkes 
Kræftens Bekæmpelse. Donationer sendes til:

Reg. nr. 3001, Konto nr. 0001155
Mærk donationen: Niels Baeklund

En sidste hilsen
Signe, Rikke, Heidi og Annette

Min elskede hustru,
vor gode mor, svigermor, farmor og mormor

Lissi Carstensen
sov ind i hjemmet,

Marstal den 11. januar 2023
»Altid i vore hjerter« 

Carsten
Ane Mette, Henrik og Kristian

Henrik, Christina, Clara og Laura

Bisættelsen har fundet sted.

Vor kære bror

Ib Groth Larsen
er stille sovet ind

St. Rise den 9. januar 2023
»Æret være Ib Spillemands minde« 

Anne, Karen-Lise, Lars og John

Bisættelsen foregår fra Rise Kirke 
fredag den 20. januar kl. 12.00.

Vores elskede mand, far og bror

David Cobb
Kragnæs

*29. august 1946       † 14. januar 2023
er gået bort

Kirsten, Michael, Edward og Jennifer

Bisættelsen foregår fra Marstal Kirkegårdskapel
lørdag den 21. januar kl. 14.00.

En stor og dybfølt tak til Ærø Sygehus
 for kærlig omsorg.

Solsorten og andre 
drosler på foderbrættet
Alle kender den flotte 
solsort. Den kulsorte han 
med det gule næb og den 
mørkebrune hun møder vi 
overalt i Danmark, og på 
foderbrættet  er solsorten 
blandt de hyppigste gæster. 
Solsorten er ingen kostfor-
agter. 
 Om vinteren spiser den 
både fedtkugler, brød-
krummer og mindre frø, 
og fuglens livret er frugter 
som æbler og pærer.
 Men solsorten har skam 
også et par fætre - andre 
arter af drosler - som gerne 
besøger foderbrættet. Det 
er sjaggeren, som er almin-
delig i landet hele vinteren, 
og vindroslen, som dog er 

hyppigst ved foderbrættet 
om efteråret, når den er på 
træk sydover. 
 Sjaggeren er en smule 
større end solsorten, den 
har gråt hoved og virker i 
det hele taget meget spæt-
tet i udseendet. Optræder 
ofte i store flokke og ken-
des nemt på dens kald. 
Sjaggeren elsker som sol-
sorten modne frugter som 
æbler og pærer. 
 Det samme gør den 
noget mindre vindrossel, 
som er nem at kende fra 
de andre drosler, vi mø-
der her i landet, på sin 
lyse øjenstribe og den 
smukke røde stribe på si-
den af kroppen.

Læg selv fliser 
og klinker

Den tålmodige og pertentlige type kan sagtens selv lægge 
et flise- eller klinkegulv. Foto: Ingimage.com
Umiddelbart kan det vir-
ke lidt uoverskueligt selv 
at skulle lægge et flise-
gulv. Men hører du til den 
tålmodige og pertentlige 
type, kan du sagtens opnå 
et flot resultat.
 Start med at lægge fliser-
ne/klinkerne ud på gulvet. 
Så kan man se, hvordan 
flisestørrelsen bedst tilpas-
ses rummet, og man kan se, 
om afslutningerne ind mod 
væggene bliver pæne. Fli-
ser, der skal tilskæres, skal 
helst være lige store og ens 
i begge sider af rummet.
 Man skal have noget at 
gå ud fra, og arbejdet skal 
udføres 100 procent nøjag-
tigt fra begyndelsen. Der 
er ikke noget så grimt som 
et flisegulv, hvor fugerne 
sidder skævt overfor hin-
anden. Hvis rummet har 
vinkelrette hjørner, kan 
man starte med at udspæn-
de en snor midt på gulvet 
og parallelt med væggene. 
Nu lægges fliserne fra sno-
ren og udad mod væggene. 
Fliserne vrides og trykkes 
på plads i den friske mør-
tel, så hele flisens bagside 
dækkes. Dette kan kon-
trolleres ved at en opsat 
flise fjernes, så man kan se 
mørteldækningen.
 Til hjælp for at opnå et 
nøjagtigt resultat kan man 
bruge de små flisekryds, 
som kan købes i bygge-
markedet og hos farve-
handleren. Krydsene sæt-
tes mellem fliserne. Så er 
der ingen slinger i valsen!
Lej eller køb en fliseskærer 
til arbejdet. En god model 
skærer og deler hurtigt 
og nemt fliserne. Du bør 
også have en flisetang ved 
hånden. Hvis der kun skal 
fjernes en meget smal stri-
be af flisen, kan man skæ-
re for med fliseskæreren 
og nappe kanten af med 
flisetangen. Det kan også 
lade sig gøre at lave huller 
til rørgennemføringer. Bor 
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fra forsiden af flisen små 
huller hele vejen rundt og 
bank herefter forsigtigt 
hullet ud med en spids 
hammer.

2023 byder på 10  
EM-kvalifikati-
onskampe
2023 bliver - også - et spæn-
dende år for herrefod-
boldlandsholdet. 23. marts 
spiller Danmark den første 
EM-kvalifikationskamp, 
hvor de møder Finland på 
hjemmebane i Parken. Her-
efter følger yderligere 9 
kampe i gruppe H i kampen 
om en plads i EM-slutrun-
den i Tyskland 2024.  Pro-

grammet ser således ud:
Torsdag 23. marts: 
Danmark - Finland
Søndag 26. marts: 
Kasakhstan - Danmark
Fredag 16. juni: 
Danmark - Nordirland
Mandag 19. juni: 
Slovenien - Danmark
Torsdag 7. september: 
Danmark - San Marino
Søndag 10. september: 
Finland - Danmark
Lørdag 14. oktober: 
Danmark - Kasakhstan
Tirsdag 17. oktober: 
San Marino - Danmark
Fredag 17. november: 
Danmark - Slovenien
Mandag 20. november: 
Nordirland - Danmark
Nummer 1 og 2 i gruppen 
kvalificerer sig til EM-slut-
runden.
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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

»MARTHA-AFTEN«
PÅ MOTORFABRIKKEN

Onsdag den 25. januar kl. 16.00-18.00
Marstal Skipperforening inviterer medlemmer og 
andre interesserede til en hyggelig eftermiddag med 
den udødelige klassiker S/S Martha.
Her vil man sammen med en masse 
søfolk kunne skråle om kap i salen.
 •  I skal den undehyleme ikke  

bryde jer om at bruge mit  
damptryk til den slags pjat! ...

 •  Du er det største skvat på denne  
side af Suez!...

 •   Jeg vil s’gu ikk’ ha’ nogen  
lokumspumpe i min maskine...

Håber mange har lyst til en hyggelig eftermiddag på 
havet med Ove Sprogøe, Morten Grundwald, Poul 
Bundgård og andre legender.
Pris for medlemmer af Skipperforeningen 20 kr. og 
for andre der elsker denne gamle film 40 kr. 
Der bliver serveret et glas O.P. Anderson og ellers er 
der mulighed for at købe øl og vand.

Vel mødt.
PS. Man kan blive medlem på dagen.

HJÆLP TIL REGNSKAB 
OG ADMINISTRATION 

- Opstart hurtigst muligt
Er du selvstændig, løsningsorienteret og trives du 
med at skabe orden med mange bolde i luften?
Så kom og hjælp med at gøre vores arbejdsplads 
endnu bedre.
A. Jørgensens Eftf. søger:
 • Hjælp til bogføring 
 • Moms
 • Fakturering
 • Løn og administrative opgaver.
Stillingen er ca. 30 timer om ugen.
Du bliver kollega med 6 andre medarbejdere.
Vi forventer du har kendskab til alm. bogføring.
Er du interesseret, så kontakt gerne:

Kim på tlf. 29 44 35 94 
eller på mail: info@a-jorgensen-eftf.dk

A. JØRGENSENS EFTF. APS
Nevre Rise 21 • Ærøskøbing

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

Finansiering af maskiner
landbrugs- 

maskiner og entreprenørmateriel
• 
• 
• Fast udlånsrente 2,75% p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening 
tlf. 73 74 21 40  •  pep@lrs.dk  •  lai.lrs.dk

Fast rente: 2,75%

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller - Åbent alle dage... - 12-09-2017 5:45

Lendas Griller - Åbent alle dage....indd   1 12/09/17   17.46

Hvis bilen giver dig 
den kolde skulder

Bilen byder på mange udfordringer, når vinteren sætter 
ind med frost og sne. Foto: Kehlet

Mandag morgen. Du er 
lidt sent på den, men hvis 
det hele bare går efter 
planen, når du både at af-
levere børn i dagpleje el-
ler børnehave tidsnok til, 
at du kommer på arbejde 
til tiden. Det hele falder 
imidlertid til jorden, fordi 
bilens batteri er stendødt.
Uheldigvis sker det tusind-
vis af gange hvert år, at bi-
ler giver deres brugere den 
kolde skulder, og proble-
met er naturligt størst om 
vinteren, hvor kulden har 
en negativ indvirkning på 
effekten af bilens batteri.
 Et batteris kapacitet kan 
falde voldsomt, når det 
bliver koldt, og det batte-
ri, der fint klarer mosten 
på lune sommerdage, vi-
ser måske først de sande 
svagheder, når det bliver 
koldt. Batteriets effekt fal-
der med alderen, og mange 
kører endvidere rundt med 
bilbatterier, der ikke er op-
ladet tilstrækkeligt.

Spar på strømmen
Man skal huske på, at en 
moderne bil har et ganske 
voldsomt strømforbrug. 
 Hvis man kun kører en 
kort tur, hvor både lys, kli-
maanlæg, blæser, varmen 
i sæder, rat, ruder og side-
spejle, og andet elektrisk 
udstyr er tændt, er det ikke 
sikkert, at generatoren er 

i stand til at lade batteriet 
helt op, før I er hjemme 
igen. Mange af den slags 
småture med stort strøm-
forbrug kan tære alvorligt 
på batteriets lager af strøm, 
og pludselig en kold mor-
gen er det så ikke i stand til 
at få gang i bilen. Nødhjælp 
i den forbindelse er natur-
ligvis at have et abonne-
ment til et vejhjælpsfirma. 
 De kommer så hurtigt 
som muligt og hjælper din 
bil til start. Det er i øvrigt 
altid en god ide at have et 
sæt startkabler i bilen. Ofte 
er der en frisk nabo, der 
godt vil bruge to minutter 
og strøm fra sin egen bil i 
bestræbelserne på at få liv 
i din bil, ligesom du så også 
altid kan hjælpe andre i 
strømnød.

Kolde januar
Det er koldt i januar - gen-
nemsnitligt omkring fry-
sepunktet - men heldigvis 
er dagene begyndt at blive 
længere, og vi kan forvente 
at se mere og mere til so-
len de næste måneder. Der 
kan være virkelig koldt i 
Danmark i januar. 
 Den koldeste januar er 
fra 1942 med et gennem-
snit på -6,6 °C, mens den 
absolut laveste tempera-
tur blev målt i Thy i januar 
1982 med -31,2 °C.
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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. 22. januar kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  KYLLINGER
15 x GAVEKORT
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT á kr. 200,-

Pulje 13: Kr. 800,-    

PULJEBANKO
AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 13.15
Kortpris kr. 10,-. Tlf. 62 52 14 08

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 24. 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.

Kaffe og Lagkage
Korte lokale blik på klimaet

Marie Sophie Ahlefeldt: 
Den lokale klimaplan – kort fortalt

Repræsentant for Ærø Vand: 
Vandets tilstand på Ærø

Bent Juul Sørensen: Hvad gør vi i landbruget?
Maja Ørum: Status på Ærøeksperimentet

Torsdag 26. januar kl.19.00 
Ærøskøbing Medborgerhus, 
Pilebækken 30, Ærøskøbing

Der orienteres om Folkeuniversitetets 
virke på Ærø

Der er gratis adgang 
men begrænset deltagerantal

GENERALFORSAMLING
 Tirsdag d. 31. januar 2023 

kl.18:00 hos Fru Berg i Marstal
Vi starter med stjerneskud.

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag til vedtægtsændringer 
fremsendes senest 7 dage før.

Nye medlemmer er meget velkomne.
Tilmelding til formand 

Gregers Boeberg Hansen,  
på mobil 40451421 eller 

gregershansen@icloud.com

Lokalforeningen Ærø

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 26., 27., 28., 29., 31. 

januar og 1. februar kl. 19.30 
samt søndag den 29. januar 

kl. 15.00:

107 min.
TILLADT over 11 år

109 min.
TILLADT for alle

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

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

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
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Søndergade 16, tlf. 6252 2950, www.arremus.dk

FOREDRAG

Ærøs historie 
i bevægelse. 

Filmaften
Onsdag den 25. januar kl. 19.00

Mamrelund, Pilebækken 30, 
Ærøskøbing

Er man til levende billeder, nostalgi og technicolor, 
har man noget at glæde sig til, når Nicolaj Friderich-
sen viser film hentet fra hans filmarkiv. Man skal til-
melde sig til filmaftenen og det går efter først til mølle 
princippet. Hvis der er flere deltagere end der kan 
være på en aften gentages arrangementet 1. februar.

I pausen serveres kaffe og kage.

Entré: Ikke medlemmer 50 kr. pr. person. 
Medlemmer gratis. 
Tilmelding: Man skal tilmelde sig på tlf. 62 52 29 50 
eller info@arremus.dk senest den 18. januar.

Filmaftenen gentages om nødvendigt i Mamrelund 
den 1. februar!

Gudstjenester søndag den 22. januar
Se Ugeavisen side 2 eller Kirkebladet.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 26. januar kl. 10.00

Formiddagsforedrag 
ved læge Anne Marie Nielsen.

 Tranderup Kirke 
torsdag den 26. januar kl. 17.00

Familiegudstjeneste 
v/Pia Vandrup med efterfølgende spisning.

Rise Kirke 
torsdag den 26. januar kl. 19.00

Taizeándagt v/Henny Kvist

Ommel Kirke lukkes fra 27. februar til 3. april.

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

AOF - Ærøs Aftenskole
Undervisning fra januar 2023

SMYKKEKUNST: 
Er startet 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. 
Kr. 868,-.

QI GONG OG THAI CHI: Start onsdag den 1. fe-
bruar kl. 08.30 i Ærøskøbing Medborgerhus, Mam-
relund. 16 lektioner. 
Pris kr. 763,-.

BILLEDEKUNST: Fortsætter fra 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: 
Startdato den 18. januar kl. 19.00, 
Kulturladen, St. Rise. Kr. 901,-.
Tilmelding senest den 15. januar 2023. Få pladser.

SYKURSUS MED FOKUS PÅ RE:DESIGN: 
NB. Ny startdato tirsdag den 24. januar på Marstal 
Skole. Kr. 876,-.

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

Flere oplysninger på www.aof-aeroe.dk

SE HER HVIS DU 
IKKE KAN HØRE

Diverse arrangementer for 
Lokalafdeling Ærø, Høreforeningen

Tirsdag den 7. februar kl. 14.00-16.00 
Årsmøde, Menighedshuset Marstal.

Torsdag den 16. februar kl. 14.00-16.00     
Tale Hørehuset Svendborg på besøg

Ærøskøbing Sygehus indgang i gavlen.
Onsdag den 22. marts 14.00-16.00  

Høre-Café.
Aktivitetshuset Tordenskjoldsgade Marstal   

Onsdag den 10. maj 14.00-16.00  
Høre-Café.

Aktivitetshuset Tordenskjoldsgade Marstal    
Til alle arrangementer vil der være 

The/ kaffe og lidt sødt.
Alle med interesse for hørehæmmedes 

vilkår er velkommen.
Venlig Hilsen 

BESTYRELSEN
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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.


