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AdvokatFyn a/s 

Mads B. K. Kromann
Advokat (L)

Vi rådgiver om 
arveret, skifteret
og bobehandling.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

DE L IK ATE SSE N

Ribbensteg
med kartofler, sovs
rødkål og asier

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 1/2 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

Tlf. 20 98 69 23 • 23 83 21 19

•     NYBYGNING
•     TAGARBEJDE
•     REPARATION

•     VINDUER/DØRE
•      GLASARBEJDE
•      KØKKENMONTAGE

SORT/HVID - til placering på mørk baggrund

FARVE - til placering på lys baggrund

FARVE - til placering på mørk baggrund

SORT/HVID - til placering på lys baggrund

O ilb i

BRIN
KSBO

SNEDKER & TØMRER FORR. ApS
Vælger du BRINKSBO 

Vælger du

Østermarksvej 15  
5970 Ærøskøbing

brinksbosnedker@gmail.com
www.brinksbo.dk

•     OM- OG TILBYGNING

Brinksbo 2 sp - fast m. farve 

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. 
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 Søg jobbet her: blivomdeler.nu eller ring til os på 70 10 40 00.  
Så er du snart i gang med jobbet som omdeler.

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

“Min rute ligger tæt på, hvor jeg bor, 
så jeg kender området og vejene godt. 
Jeg er mega glad for, at jeg fik jobbet. 
For mig er det et perfekt første job ...”          
 August 13 år

VI SØGER  
TEENAGERE

DER KAN TAGE ANSVAR OG ER 
KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

SØG ET FRITIDSJOB  
SOM OMDELER

MIT
FØRSTE JOB

ER DU FYLDT 13 ÅR – SÅ SØG JOBBET 

SOM OMDELER ALLEREDE I DAG
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informerer

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

IT-supporter
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 rig mulighed for at bruge dine evner og 
bidrage med dine gode ideer til at sikre en optimal 
IT drift i en afdeling, hvor vi hjælper hinanden og 
bidrager med hver vores kompetencer, og hvor vi 
først og fremmest sætter vores brugersupport i 
højsædet. 

Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 8. februar 2023 kl. 09.00. 
Samtaler holdes løbende.

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

IT-AFDELINGEN

Offentlig åbningstid 
i Svømmehallen 

Svømmehallen holder åbent hver lørdag fra kl. 
10.00 til kl. 14.00.

Se mere på kommunens hjemmeside 

KULTURAFDELINGEN

Høringsportal
På kommunens hjemmeside finder du høringspor-
talen. Her kan du finde de seneste høringer og 
afgørelser af sager, der er i Ærø Kommune. Nu kan 
du også få besked, når der sker noget nyt. 

Tilmeld dig på høringsportalen 
på www.aeroekommune.dk

TEKNISK AFDELING 

Konkurrenceudsættelse 
af sko og arbejdsbeklædning 
til Ærøfærgernes personale
Ærø Kommune anmoder om interessetilkendegi-
velse fra interesserede leverandører senest tors-
dag den 8. februar 2023.

I interessetilkendegivelsen bedes det gerne frem-
gå, hvorvidt man har interesse i området vedr. sko, 
arbejdsbeklædning eller begge områder.

Interessetilkendegivelse bedes stiles til: 
Indkøbskonsulent, Trine Mortensen 
indkoeb@aeroekommune.dk.

LØN OG ØKONOMI

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!  

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
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

Gudstjenester
Søndag den 29. januar

Sidste søndag efter 
Hellig Tre Konger

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

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

General-
forsamlinger
Torsdag d. 26. januar
 Klubhuset kl. 19.00:
  Ommel Boldklub
Mandag d. 30. januar
 Hotel Marstal kl. 19.30:
 Ærø Svømmeklub
Tirsdag d. 31. januar
  Fru Berg, Marstal 
 kl. 18.00:
 Det Konservative 
 Folkeparti
 Huset, lokale 4, 
 Marstal kl. 19.30:
 Ærø Walkie Klub

Skomageren 
kommer til Ærø
Sebastian Jungermann fra 
Fynske Special Sko kommer 
til Sundhedshuset i Ærøskø-
bing (v/sygeplejeklinikken) 
tirsdag den 31. januar. Tids-
bestilling på tlf. 29 82 66 64.

Åbent Hus
Alle interesserede inviteres 
til Åbent Hus på »Aggers-
høj« på Møllevejen lørdag 
den 28. januar kl. 10.00-13.00.  
 »Aggershøj« har siden no-
vember 2021 gennemgået en 
stor renovering og nu bliver 
resultatet vist frem. 
 Der bydes på lidt godt til 
ganen og en tår øl og ærøske 

virksomheder vil vise lokale 
Ærø-produkter frem for de 
fremmødte.
 »Aggershøj« blev bygget i 
1908 og var privatbolig indtil 
1945 hvor Sømandsmissionen 
fik det som gave. Det blev til 
feriehjem for sømands- og fi-
skerenker. »Aggershøj« er 
igen i privat eje.

Præludier til livet
i Ærøskøbing Kirke fredag 
den 27. januar kl. 15.30.
 Paul Nedergaard spiller 
klassisk klavermusik. I guds-
tjenesten er et præludium et 
forspil til selve gudstjenesten, 
men mange komponister har 
skrevet præludier, som ikke 
er indledning til noget. Efter 
at have lyttet til tonerne kan 
publikum bevæge sig ud i ver-
den igen, beriget med klaver-
musikkens skønhed og 
inderlighed. Der bliver spillet 
musik af Bach, Chopin og 
Debussy med flere. Så kom 
og nyd musikken.

Sogne-
eftermiddag 
i Tranderup
»Store og små oplevelser fra 
Ærø og hele verden« er te-
maet når Karsten Hermansen 
kommer til Tranderup Sog-
nehus og fortæller til sogneef-
termiddagen den 7. februar 
kl. 14.30- 16.00. Det skal nok 
blive festligt og fornøjeligt, så 
kom og hør. Der er jo som 
altid kaffe/te og kage under-
vejs, så både noget til øre og 
hals.

Kyndelmisse-
gudstjeneste
Torsdag den 2. februar kl. 
17.00 i Ærøskøbing Kirke
 Kyndelmisse betyder lys-
gudstjeneste og er en lysfest 
midt i vinterens mørke.
 Der er en stemningsfuld 
gudstjeneste, hvor konfir-
manderne deltager og hvor vi 
med lys, sang, musik og læs-

ninger udtrykker håbet om 
forårets varme og at Guds lys 
vil trænge gennem mørket.
 Efterfølgende serveres 
varm suppe.

Kyndelmisse 
– aftensang
Torsdag den 2. februar kl. 
19.00 i Marstal Kirke.
 Kyndelmisse slår sin knude 
den 2. februar, hvor vi marke-
rer dagen med levende lys og 
de såkaldte Syv Læsninger, 
som alle har lyset i centrum. 
Mellem læsninger er der fæl-
lessang, en kort refleksion og 
orgelmusik. Ø-præst Rikke 
Dupont leder aftensangen.

Studiekreds
i Lukas evangeliet.
 Marstal Menighedshus 
torsdag den 2. februar kl. 
19.00.

»Kagefabrikken« 
i Andelen

Fra torsdag den 26 januar 
viser Andelen den danske 
komedie »Kagefabrikken«. 
Filmen  handler om den 
midaldrende kagefabrikant 
Niels, der er på kanten af et 
sammenbrud, da hans fabrik 
er på randen af konkurs. 
 Hans kone Else forsøger 
derfor at redde fabrikken 
ved at hjemkalde datteren 
June og hendes mand Jonny, 
som foreslår en omfattende 

modernisering, med fokus 
på produktion af sunde 
kager. Niels kan ikke over-
skue denne moderni-se-
ringsproces og forelsker sig i 
stedet hovedkulds i fabrik-
kens nye rengørings-dame, 
Zeinab.
 Filmen er instrueret af 
Kristian Lollike og blandt de 
medvirkende er Nicolas 
Bro, Bahar Pars og Emma 
Sehested Høeg.
 Filmen varer 1 time og 47 
minutter og den er tilladt for 
alle over 11 år.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Man taber sig 
også efter 
løbeturen
De fleste oplever et vægt-
tab i forbindelse med mo-
tion, for eksempel når man 
begynder at løbetræne.
 Under løbeturen øges 
pulsen og stofskiftet, og 
kroppen skal bruge mere 
energi for at komme frem.  
 Der går en rum tid efter 
løbeturen, inden pulsen og 
stofskiftet atter er normalt, 
så man forbruger også 
mere energi i timerne efter 
man har motioneret.

Op med 
fuglekasserne
Det er tid at hænge fugle-
kasser op, og selvom der i 
en almindelig parcelhus-
have normalt ikke yngler 
mere end højst to-tre par 
mejser, er det en god ide 
at sætte flere kasser op, så 
mejserne har nogle at væl-
ge imellem. 
 Mejsekasser kan godt 
sættes op i hovedhøjde, 
mens stærene helst vil bo 
noget højere, helst fra cir-
ka tre meters højde.
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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

Vi holder lukket  

i Marstal butikken

den 30. og 31. januar 

på grund af 

messe.

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99

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

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

Danskerne flager flittigt

Dannebrog går typisk til tops ved et utal af lejligheder, og 
vi bestemmer helt selv, hvad vi flager for. Foto: Kehlet

Dannebrog går til tops i 
flagstængerne hos nabo-
er og genboer. Ja, selv hos 
venner og familie, der bor 
langt væk, vajer Danne-
brog blidt i dagens fest-
lige anledning, om det så 
er bryllup, barnedåb, kon-
firmation, 70 års fødsels-
dag…
 Vi er heldigvis flittige 
brugere af vort smukke 
flag, og det er helt i orden 
at flage. I kan hejse flaget 
blot i spontan glæde over 
en dejlig dag, men det er 

hovedsageligt i forbindel-
se med festlige lejligheder, 
danskerne hejser flaget. 
Samt i mere mørke stun-
der ved dødsfald og begra-
velse.

Brug din festlige ret…
I dag er det så oplagt for 
alle ejere af en flagstang og 
Dannebrog at hejse flaget, 
når børnene har fødsels-
dag, når der kommer en 
lille ny til i familien, når 
datteren bliver student 
eller eventuelt på alle de 

officielle flagdage som ek-
sempelvis Nytårsdag, På-
skedag, Kronprinsens fød-
selsdag og Grundlovsdag.
 Private fik først lov at 
flage med Dannebrog i 
1854, og heldigvis har vi 
flittigt forstået at udnytte 
vores ret siden.
 Man bør behandle Dan-
nebrog med værdighed og 
overholde de retningslinjer, 
der gælder for flagning. Ek-

sempelvis må Dannebrog 
ikke være hejst efter sol-
nedgang, så flaget skal ned-
hales i rette tid - også selv-
om det må ske midt under 
festmiddagen! Det er ikke 
velset, at flaget på noget 
tidspunkt rører jorden, og 
man bruger naturligvis ikke 
flaget som dug på bordet, 
som tæppe i haven eller til 
andre formål, der »tilsmud-
ser« Dannebrog.

Strømper og sokker 
og ting fra gemmerne
Særudstilling på Marstal 
Søfartsmuseum.

Egentlig skulle denne ud-
stilling kun have handlet 
om Søfartsmuseets fine 
samling af gamle, strikkede 
strømper og mine sokker 
strikket med inspiration fra 
de gamle strømper.
 Men i museets 90 tekstil-
kasser gemte sig, ud over 
strømperne mange fine 
tekstiler, som fortjente at 
blive udstillet i stedet for, at 
være gemt væk i kasser; så 
udstillingen blev udvidet 
med ting fra gemmerne 
både fra museet, med lån 
fra private hjem og fra 
Strikkemuseet i Stubbekø-
bing. 
 Det drejer sig bl.a. om 
fine, kulørte dåbskjoler, en 
broderet dåbspose fra 
1600-tallet og brudekjoler. 
Der bliver udstillet fine 

broderier, og der bliver 
kort redegjort for den strik-
kede strømpes historie.
 Også fra museets store 
fotosamling er billeder, som 
relaterer til strik og hu-
struer om bord, kommet 
med.
 Særudstillingen løber fra 
3. februar til 26. marts.
 Udstillingen åbner 3. fe-
bruar kl. 16.
 Der er mulighed for, at 
tilmelde sig til en aften med 
snak om udstillingen og et 
causeri om den strikkede 
strømpes historie. 
Tilmelding på telefon num-
mer 62 53 23 31 eller ved 
henvendelse i museumsbu-
tikken.

Birgit Kønig

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24
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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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Forårsfest

MUSIK 
incl. spisning

MENU:
Forret:
Rejecoctail 
m/kuvertbrød og smør
Buffet:
Kalvefilet
Krydderskinke
Flødebagte kartofler
Saltbagte kartofler
Skysovs
Broccolisalat
Luksussalat
Dressing, flûtes og smør
Maden leveres af 
SuperBrugsen Marstal.

Arrangør 
Rise Skytte og 
Idrætsforening

PRIS

280.-Billetbestilling senest 
d. 1. marts til Heidi på 
tlf. eller sms 24 81 29 30.

Lørdag d. 18. marts kl. 18.00-02.00 i Rise Minihal 

Hartmann 
Brothers
spiller op til dans

Gratis entré kl. 21.00 
til efterfølgende bal

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 Menighedshus
Strandstræde 20
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.

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

Fra Ærø til Oure

Da Debbie stod overfor val-
get om ungdomsuddannelse, 
blev særligt én ting afgørende 
for hendes beslutning. På 
Oure Kostgymnasium kunne 
hun fortsætte sin passion for 
fodbold, uden at gå på kom-
promis med skolen og det so-
ciale liv. 

Når de unge ærøboer skal vi-
dere fra folkeskolen, er der 
mange overvejelser de skal 
igennem. Skal de blive på 
øen og tage HF? Skal de bo 
på »Ærøkollegiet« i Svend-

borg, mens de tager en STX, 
HHX eller en erhvervsud-
dannelse? Eller skal de som 
Debbie Simone Korup Clau-
sen vælge et kostgymnasium?  
 For Debbie var flere mu-
ligheder i spil, men til sidst 
var det egentlig ikke så svært. 
 »Da jeg først havde beslut-
tet mig for STX fremfor 
HHX, var det et ret nemt valg. 
Oure gav mest mening for 
mig, fordi jeg spillede fodbold 
og kunne godt lide at spille 
fodbold. Så hvis jeg skulle 
have tid til at fortsætte med at 

spille, var det egentlig kun 
Oure, der var oplagt til det, 
fordi her er alt samlet samme 
sted, og fodbolden er en del af 
skemaet«, fortæller Debbie, 
der nu går i 2.G, og sætter pris 
på, at hverdagen er sat i sy-
stem med tid til både skole, 
fodbold og alt det sociale, som 
et kostgymnasium rummer. 

En blød overgang fra mors 
kødgryder
Selvom fodbolden havde af-
gørende betydning for Deb-
bies valg, var der også en 
anden faktor, der spillede 
ind. Nemlig, at det var en 
blødere overgang fra fars og 
mors trygge rede end Debbie 
forudså, at det ville blive på 
kollegiet. 
 »På kollegiet skal mine 
venner fra Ærø jo klare sig 
selv. Det var ikke lige en situ-
ation, jeg følte, at jeg var klar 
på, da jeg skulle væk fra øen. 
Det er meget ansvar at få lagt 
på sig, når man har været 
vant til at bo hjemme ved mor 
og far, og så lige pludselig 
skal stå for alting selv«, for-
tæller Debbie, der seks gange 
om dagen får serveret mad i 
gymnasiets spisehus. 
 Debbie ligger heller ikke 
skjul på, at det betød meget 
for hendes mor, at hun valgte 
et kostgymnasium i stedet for 
en uddannelse, hvor »Ær-
økollegiet« ville blive hendes 
hjem. 
 »Ligesom mig, tror jeg 
også hun synes det var lidt 
overvældende, hvis jeg skulle 
stå for alting selv. Og så ville 
hun også gerne være sikker 
på, at jeg fik noget ordentlig 
kost og ikke kun levede af 
toast«, griner Debbie. 

På Ærø kender
 vi alle hinanden
Selvom Debbie blev hjulpet 
godt på vej af en struktureret 
hverdag og seks måltider om 
dagen, var det noget af en 
omvæltning at forlade øen. 
 »Jeg kommer jo fra et sted, 
hvor alle kender alle, men her 

på Oure kendte jeg ikke et 
øje, så det var da noget af en 
omvæltning. Men hurtigt blev 
det jo hverdag med rutiner og 
man lærte hurtigt folk at 
kende«, fortæller Debbie, der 
stadig ses rigtig meget med 
sine venner fra barndommen 
og ungdommen på Ærø. 
Noget hun sætter stor pris på 
og som hun var spændt om 
kunne bevares, da hun valgte 
Oure fremfor det mere tradi-
tionelle valg med kollegiet i 
Svendborg. 
 »For mig er det vigtigt, at jeg 
stadig har kontakt med mine 
barndomsvenner, da vi jo har 
brugt så meget tid sammen 
inden vi tog »væk« fra øen. Så 
det betyder rigtig meget for 
mig, at jeg, til trods for, at jeg 
har valgt et andet sted end 
størstedelen af mine venner fra 
Ærø, stadig ses meget med 
dem«, fortæller hun. 
 Udover vennerne fra Ærø, 
er der kommet mange nye til 
på Oure. Debbie er en del af 
fodboldlinjen, som er en af 
de mindre linjer på kostgym-
nasiet. Det gør ikke noget, at 
der er færre at forholde sig 
til, hvis du spørger Debbie. 
 »Vi er noget færre end vi 
var sidste år og det kan man 
virkelig mærke, for man får et 
helt specielt forhold, når man 
ikke er så mange. Man bliver 
mere tætte og knyttede til 
folk«, fortæller hun.

Skolerne i Oure består af en 
efterskole, et kostgymnasium 
og en højskole med tilsam-
men mere end 1000 elever og 
knap 250 medarbejdere.

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

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

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

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

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

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

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

Ærø Redningskorps - DK - 19-11-2022 9:40

Entreprenør og vognmandskørsel

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

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

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

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

NY
SOVESOFA?

- kig ind til
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Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, fl yers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

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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Frit udsyn gennem bilens ruder

Bilens ruder skal skrabes og rengøres hele vejen rundt, inden man kører ud i vintertra-
fikken. Foto: Kehlet
Lavthængende vintersol i 
kombination med en for-
rude, der er delvist iset til 
eller helt dækket med dug. 
Det er ikke sagen, for du 
skal naturligvis have frit 
udsyn gennem alle bilens 
ruder.
 Alligevel er der alt for 
mange, som i skyndingen 
undlader at rense ruderne 
helt fri for is og sne. En 
dårlig beslutning - og far-
ligt for trafiksikkerheden 
- for med et par minutters 
arbejde og enkle midler 
klarer man nemt at fjerne 
vinteren fra ruderne.

Start om aftenen
Faktisk kan man lette 
morgenens vinterarbejde 

betydeligt ved om aftenen 
at dække forruden med et 
forrudedækken. Det er et 
godt middel mod en tili-
set forrude. Husk - uanset 
om du dækker forruden til 
eller ej - at løfte viskerbla-
dene fra ruden om aftenen, 
hvis der er udsigt til nat-
tefrost. Mange bilister har 
haft den kedelige oplevel-
se, at viskerens gummi er 
blevet siddende på forru-
den, når de har forsøgt at 
trække den fri.
Når du stiller bilen fra 
dig, når dagen er omme, 
er det også en god ide lige 
at tørre forruden over. Så 
undgår du, at snavs fryser 
fast til ruden og risikerer 
at give ridser, når du næste 

morgen går i gang med is-
skraberen!
 Man skal i det hele ta-
get være lidt forsigtig med 
isskraberen. Is kan sid-
de nærmest uløseligt fast, 
og har man ikke tid til at 
lade bilen opvarme bi-
lens ruder, risikerer man 
at ridse dem, når man for 
alvor lægger kræfterne i 
for at få isskraberen til at 
tage fat. Her kan isfjerner 
også være løsningen. Det 
sprøjtes på ruden, og efter 
kort tid har det løsnet isen 
så meget, at isen nemt kan 
skrabes af.

Indvendigt
Det er ikke kun is og snavs 
uden på ruderne, der kan 

genere udsynet. Desvær-
re sløser nogle bilister al-
vorligt med rengøringen 
af den indvendige side af 
ruderne. Dug, støv, fedt, 
børnefingre og meget an-
det kan virkelig blive en 
hæmsko for udsynet. Det 
oplever man typisk, når so-
len hænger lavt og skinner 
lige ind mod forruden. Så 
for både hygiejnens men 
så sandelig også trafiksik-
kerhedens skyld er det by-
dende nødvendigt at holde 
ruderne rene.
 Gå grundigt til værks 
med de rette midler og tør 
til sidst ruden helt ren med 
eksempelvis et viskestyk-
ke.

Spis mere 
fuldkorn
Det er sundt at spise groft, 
og når det gælder brød, 
er der heldigvis masser af 
grove udgaver at vælge 
imellem som alternativ til 
eksempelvis traditionelt 
franskbrød. For eksempel 
fuldkornsbrød, der ifølge 
Hjerteforeningen både er 
godt for din sundhed og 
gavnligt for hjertet. Fuld-
korn betyder, at alle dele 
af kornet indgår i melet. 
Det vil sige også skaldele-
ne og kimen, hvor de fleste 
vitaminer, mineraler og 
kostfibre findes.
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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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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

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

HERRESALONEN 

FERIELUKKET i uge 8
fra den 20. til den 25. februar

Kirkestræde 9 . Marstal . Tlf. 62 53 11 28

SALONEN

Hilsen Andy

Fasaner købes
Send sms 

Tlf. 52 73 47 96

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

I/S GRÅSTEN NOR 
påtænker i februar at 

beskære, fælde og flise 
træer langs veje og 

nogle grøfter.
Såfremt man som 

lodsejer ønsker selv, 
at udføre arbejdet, 

bedes man kontakte 
KARSTEN OLSEN 
på tlf. 40 14 68 61

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

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

Vel mødt! 
Bestyrelsen

Ommel Boldklub

Generalforsamlingen

H U S K !

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Marstal Billard Klub 
indkalder til

GENERAL-
FORSAMLING

fredag d. 10. februar
kl. 16.30 

i Klublokalet 
Tordenskjoldsgade 20

Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

BESTYRELSEN

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

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

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

Generalforsamling
TORSDAG d. 2. febr.

kl. 19.00
i Rise Sognehus

St. Rise Landevej 13.

Amerikansk lotteri.
Kaffe og hjemmebag.

aeroe@haveselskabet.dk
Solvejg Fischer Jonge 

tlf. 23 36 25 30

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

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

BEHANDLING & COACHING

Hyggeligt lokale og 
godt køkken udlejes 

til fester, møder, 
undervisning m.m.

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

Mobil: 2567 6413

Al 
opmærksomhed

frabedes venligst den 5. fe-
bruar.

Edel Petersen
Dunkær

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tak
for venlig deltagelse ved bisættelsen af

Lissi Carstensen
fra Marstal Kirke den 17. januar.

Tak for de smukke kranse og blomster. 
En særlig tak til Hjemmeplejen 

for god og kærlig pleje mod afslutningen.
Carsten, Ane Mette og Henrik

Tak
for venlig deltagelse ved 
Ib’s bisættelse.

Anne, Karen-Lise, 
Lars og John

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Tilgå alternativ behandling med 
sund skepsis

Akupunktur er en af de mest anerkendte alternative behandlingsformer. Foto: Ingimage.com

En opgørelse for nogle år 
siden viste, at helt op til en 
fjerdedel af alle danskere, 
jævnligt brugte alternativ 
behandling.
 Med så mange bruge-
re er det måske en anelse 
misvisende at kalde det 
alternative for alternativt, 
for det alternative dækker 
over behandlingsformer, 
mange af os i dag betragter 
som almindeligt anerkend-
te, eksempelvis akupunk-
tur og hypnose. 
 Alternativ behandling er 
således en jungle, som kan 
være svær at orientere sig 
i, og begreberne kan flyde 
sammen. 
 Eksempelvis er alterna-
tiv behandling i sygehus-
sammenhæng udtryk for 
behandling, som lægerne 
almindeligvis ikke tilbyder 
på sygehuset. Det alterna-
tive kan i andre sammen-
hænge dække over kosttil-
skud og naturlægemidler 
eller over alternative be-
handlingsformer som hea-
ling og forskellige former 
for terapi.
 Kræftramte er blandt 

de flittigste brugere af al-
ternativ behandling. Fra 
Kræftens Bekæmpelse er 
der ikke en officiel stilling-
tagen for eller imod alter-
native behandlingsformer, 
men blot et ønske om at 
oplyse alle, der overvejer 
at supplere deres behand-
ling med et alternativt for-
løb, om hvad de går ind til.
Kræftens Bekæmpelse li-
ster således fem punkter 
op, man kan gøre sig klart, 
inden man går i gang med 
en alternativ behandling:
1.  Hvad er dit formål med 

at søge den alternative 
behandling?

2.  Hvor ofte og hvor længe 
vil du bruge den alter-
native behandling?

3.  Kan der være bivirknin-
ger ved den alternative 
behandling, og kan du 
gøre det samtidig med 
din kræftbehandling?

4.  Hvor meget tid og hvor 
mange penge kan og vil 
du bruge på alternativ 
behandling?

5.  Hvad er behandlerens 
faglige baggrund, og 
hvilke faglige erfaringer 
har behandleren med 
kræft?

Læs mere om Kræftens 
Bekæmpelses råd omkring 
alternativ behandling på 
cancer.dk, hvor du også 

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

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

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

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

kan se de fem ovenstående 
punkter uddybet.

Dalvind 
blæser op ad
Under skituren støder 
du måske på udtrykket 
dalvind. 
 Det er en vind, som 
dannes på grund af uens 
opvarmning af bjerg og 
dal. Det kan bevirke, at 
luften om dagen blæser op 
ad bjergsiderne, og så har 
man dalvinden.
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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

 

 

Støtteforeningen for ÆIK afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 16. februar 2023 kl. 18.30-19.00

i Bowlingcentret i Arrebohallen
Dagsorden ifølge vedtægterne.

BESTYRELSEN

Indkaldelse til

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

ÆIK afholder generalforsamling
Torsdag den 16. februar 2023 kl. 19.00 

i Bowlingcentret i Arrebohallen
DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning.
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4.  Bestyrelsens forslag og planer for det kom-

mende år, samt godkendelse af budget, her-
under kontingentfastsættelse.

 5.  Behandling af rettidigt indkomne forslag fra 
medlemmer.

 6.  Valg af 3(4) medlemmer til bestyrelsen. Ulige år 
vælges 3 medlemmer, lige år vælges 4 med-
lemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 
2 årig periode.

 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Nedsættelse af aktivitetsudvalg.
 9.  Valg i lige år af 2 revisorer og 1 revisorsupple-

ant for en 2 årig periode.
10.  Valg i lige år af 1 fanebærer og 1 stedfortræder 

for en 2 årig periode.
11. Eventuelt.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til forman-
den, Maria Nørhart, Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøs-
købing senest 14 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen serveres der et lettere 
traktement.

Med venlig hilsen
ÆRØSKØBING IDRÆTS KLUB

Bestyrelsen

Marstal Søfartsmuseum
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser!

Prinsensgade 1, 5960 Marstal
Tlf. 62 53 23 31 • info@marmus.dk

Åbningstider mandag-lørdag kl. 11.00-15.00

SÆRUDSTILLING
på Marstal Søfartsmuseum
STRØMPER OG SOKKER 

OG TING FRA GEMMERNE
Udstillingen åbner

Fredag den 3. februar kl. 16.00 
og løber indtil den 26. marts.

I forbindelse med udstillingen vil der være et cau-
seri om den strikkede strømpes historie på museet, 
tirsdag den 21. februar kl. 19.00-21.00.
Tilmelding på tlf. 62 53 23 31 eller ved henvendelse 
til museumsbutikken.
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MARSTAL MARINEFORENING
afholder

GENERALFORSAMLING
LØRDAG den 4. februar kl. 11.00

i Marineforeningens Hus, 
Strandstræde 47A, Marstal

Dagsorden ifølge vedtægterne
Efter generalforsamlingen serveres en middag 

for medlemmerne.
Tilmelding ikke nødvendig.

MARSTAL 
MARINEFORENING
Strandstræde · 5960 Marstal
www.marstalmarineforening.dk

Danmark er ændernes 
favorit om vinteren

Gråænderne samler sig om vinteren, hvor der er åbent 
vand og fødemuligheder. Foto: Ingimage.com

De dykker ned efter snegle 
og muslinger. Nogle arter 
nøjes med at dukke hove-
det under vand på lavvan-
dede områder og græsse af 
vandplanterne. Og da der 
er rigeligt med kyststræk-
ninger og åbent hav om-
kring Danmark samt mas-
ser af søer inde i landet, er 
vores hjemlige andegård et 
sandt eldorado for mange 
hundrede tusinder ænder. 
Ikke mindst om vinteren, 
hvor der jo næsten altid 
er garanti for åbent vand 
langs kysterne samt ude 
på det åbne hav. Danmark 
og farvandene omkring os 
er således et af de vigtig-
ste overvintringsområder i 
Nordeuropa for flere af dis-
se  ænder, der er afhængige 
af vand og den føde, der 
her serveres lige foran - el-
ler under - ænderne som et 
sandt tag-selv-bord.
 Det er tit nemt at kom-
me ret tæt på mange ande-
fugle i vintertiden. I søerne 
– også dem der ligger midt 
i byerne – er der ofte over-
vintrende troldænder. De 
små ænder er nemlig tillids-
fulde nu, og det er sjovt at 
følge med i, hvordan fugle-
ne bliver ved med at dykke 
ned efter føde. Optagelser 
af troldændernes svømme-
ture viser, at de er i stand til 
at bevæge sig imponerende 
hurtigt under vand. Af de 
mange tusinde troldænder, 
der er på vinterferie i Dan-
mark, tager langt de fleste 
væk igen i løbet af foråret. 
Men Danmark huser hel-
digvis troldænder hele året. 
Fuglen begyndte at yngle 

her for cirka hundrede år 
siden, og i dag har vi stadig 
mange hundrede par yng-
lende troldænder.
 Inden for de seneste ti år 
har der dog ifølge Dansk 
Ornitologisk Forening væ-
ret en negativ tendens i 
sommerbestanden. Hvad 
dette skyldes, er uklart.

Gråænder og sortænder
I søer med troldænder kan 
du næsten med sikker-
hed også se gråænder, for 
gråænderne findes stort 
set overalt i det våde mil-
jø. Gråanden er langt den 
mest almindelige ynglende 
and i Danmark og er en 
skattet fugl af jægerne, der 
nedlægger flere hundrede 
tusinde gråænder årligt. 
Nogle steder - særligt i by-
erne - findes der gråænder 
med noget afvigende farve-
kombinationer i fjerdrag-
ten. Det kan være kryds-
ninger mellem gråænder og 
»tamænder«.
 Hvis man tager til havs 
i denne tid, er der store 
chancer for at se tusindvis 
af edderfugle, sortænder og 
fløjlsænder. De danske far-
vande er for eksempel det 
vigtigste overvintrings-om-
råde for den vesteuropæiske 
vinterbestand af sortænder. 
Der er flere hundrede tusin-
de sortænder her om vinte-
ren, men da de ikke slår sig 
ned i den lokale, bynære sø 
men derimod opholder sig 
ud for kysterne og længere 
til havs, er det de færreste 
danskere, der nogensinde 
kommer tæt på denne ellers 
meget almindelige fugl.
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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. 29. januar kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x GAVEKORT
15 x MØRBRAD
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT á kr. 200,-

Pulje 13: Kr. 900,-    

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

SPORTIGAN
TLF. 62 53 14 07

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 31. 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.

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 2., 3.., 4., 5., 7. 

og 8. februar kl. 19.30 samt 
søndag den 5. februar 

 kl. 15.00:

95 min.
TILLADT over 11 år

107 min.
TILLADT over 11 år

    
BEST FEATURE FILM DEBUT

Ærøskøbing Kirke 
fredag den 27. januar kl. 15.30

»Præludier til livet« v/Paul Nedergaard.

Gudstjenester søndag den 29. januar
Se Ugeavisen side 2 eller Kirkebladet.

Tranderup Sognehus 
torsdag den 2. februar kl. 14.30

Sogneeftermiddag med Karsten Hermansen.

Ærøskøbing Kirke 
torsdag den 2. februar kl. 17.00

Kyndelmissegudstjeneste med konfirmanderne 
v/Henny Kvist.

Marstal Kirke torsdag den 2. februar kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste 

– De syv læsninger v/Rikke Dupont.

Marstal Menighedshus 
torsdag den 2. februar kl. 19.00

Bibelstudiekreds om Lukasevangeliet
v/Pia Vandrup.

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

AOF - Ærøs Aftenskole
Undervisning fra januar 2023

KERAMIK: NB! Kursusstart udskudt til februar. Der 
kommer nye datoer. Aktivitetshuset på Ærøskøbing 
Gl. Skole. 16 lektioner. 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. 30 lektioner
Kr. 1.339,-. Få pladser.

MADLAVNING FOR MÆND: Planlagt start den 
25. januar kl. 18.00 på Marstal Skole. 20 lektioner. 
Kr. 612,-.

TEATER OG IMPROVISATION: 
Startdato den 18. januar kl. 19.00, 
Kulturladen, St. Rise. 16 lektioner.
Kr. 901,-. Få pladser.

SYKURSUS MED FOKUS PÅ RE:DESIGN: 
NB! Ny startdato tirsdag den 24. januar på Marstal 
Skole. 27 lektioner. Kr. 876,-.

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

Flere oplysninger på www.aof-aeroe.dk

Musikalsk foredrag
V/ INGE-MARIE NIELSEN 

(tidl. Dræsinebanden)
Torsdag d. 9. februar kl. 14.00-16.30
Menighedshuset, Strandstræde 20, Marstal

Inge-Marie fortæller om sit liv og karriere i ord og 
toner.
Der serveres kaffe og kage.
Pris for medlemmer kr. 100,-. 
Ikke medlemmer kr. 150,-. Betaling ved indgangen 
kontant eller mobilepay.

Tilmelding senest den 4. februar til Birgit på tlf. 
42 91 59 70.

Begrænset antal pladser.
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Danske Handicap-
organisationer - ÆRØ

afholder

ÅRSMØDE
onsdag d. 1. marts 2023 kl. 16.30

på Rådhuset
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag og kandidater til formandsposten skal være 
formanden i hænde senest 21 dage før mødet.

Alle er velkomne.

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

GENERALFORSAMLING
onsdag 8. februar 2023 kl. 18.00
i Mamrelund, Pilebækken 30, Ærøskøbing

ÆRØ

dagsorden i.h.t. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning om afdelingens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse
4. Afdelingens planer for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. valg af: 
    1. medlemmer af bestyrelsen
    2. suppleanter
7. Eventuelt
Herefter smørrebrød og
OPLÆG v./ MAJA ØRUM OM SAMARBEJDE

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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
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PRISERNE GÆLDER TIRSDAG D. 24. JANUAR TIL OG MED LØRDAG D. 4. FEBRUAR 2023

ALKO EL 
KÆDESAV 
EKS 2400/40 
2400 watt. 
  (Best. nr. 1604464)

PR. STK.

399.-
(Ex. moms 319,20)

DIVERSE JO-EL 
ARBEJDS-
LAMPER 
FRIT VALG

199.-
(Ex. moms 159,20)

BAHCO 
TANGSÆT 
4 dele. 
  (Best. nr. 2093581)

PR. SÆT

499.-
 (Ex. moms 399,20)

BAHCO TANG-
SÆT MINI  
Miniboltsaks, sidebidetang 
og vandpumpetænger. 
  (Best. nr. 2093582)

PR. SÆT

499.-
 (Ex. moms 399,20)

2 SÆT 2 SÆT2 STK.

4 STK. 3 STK.

3 STK.

STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søn- og helligdage Lukket

VI STÅR BAG DEM, 
DER KAN DERES 
HÅNDVÆRK.

ALASKA SPRINKLERVÆSKE  
5 liter. Færdigblandet sprinklervæske, som forhindrer frostskader på 
sprinkleranlægget ned til -21° C. Rengøring af bilruden så udsynet sikres.
(Best. nr. 9571846)

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

 8.-
(Ex. moms 6,40)

PR. STK.

3995
(Ex. moms 31,96)

PR. STK.

JO-EL 
VARME-
BLÆSER  
2 KW. Sort. 
  (Best. nr. 2054421)

PR. STK.

149.-
 (Ex. moms 119,20)
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MORSØ 
BRÆNDE-
SPAND 
Mål: 32 x 40 cm.
  (Best. nr. 5863813)

PR. STK.

399.-
 (Ex. moms 319,20)

BOXER 
TOPNØGLE-
SÆT 1/4’’  
16 dele. 
  (Best. nr. 1763407)

PR. SÆT

99.-
 (Ex. moms 79,20)

BOXER 
TOPNØGLE-
SÆT 1/2’’  
23 dele. 
  (Best. nr. 1763411)

PR. SÆT

299.-
 (Ex. moms 239,20)

BOXER TOP-
NØGLESÆT 
1/4’’-1/2”  
55 dele. 
  (Best. nr. 1763412)

PR. STK.

449.-
 (Ex. moms 359,20)

EINHELL 
KOMPRESSOR 
8 Bar.
  (Best. nr. 2032173)

PR. STK.

899.-
 (Ex. moms 719,20)

1 SÆT 1 SÆT 2 SÆT


