
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 1. marts 2023 - Nr. 9 - 59. årg. 

AdvokatFyn a/s 

Morten Nordenbæk
Juridisk konsulent

Vi rådgiver om 
incasso.

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

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Den nye arvelov trådte i 
kraft pr. 1. januar 2008. 
Den giver gode muligheder 
for at sikre en afbalanceret 
fordeling mellem ægte-
fæller og børn af tidligere 
parforhold.
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DELIKATESSEN

Kylling i karry
med ris og grønt

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 8/3 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

Gaveuddeling 2023
Har du et godt formål, vi skal støtte?

I Rise Sparekasse er der tradition for at støtte 
lokalsamfundet og de lokale foreninger.

 
Det gør vi, fordi vi hver dag arbejder benhårdt på at 

blive Danmarks mest samfundsansvarlige sparekasse 
– og fordi vi ønsker at give igen til det lokalområde, 

vi bor og lever i.

Ansøg om tilskud
Udfyld ansøgningsskemaet på: www.sparekassen.dk 

Ansøgningsfrist: 15. Marts 2023

Vi gir’ dig smilet igen

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

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

www.tpt.dk

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

� 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 �

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

Tlf. 41 10 16 44
• Rengøring
• Havearbejde
• Vinduespolering
• Viceværtopgaver
Tilbydes til private og erhverv

Tgservice@outlook.dk
Nevadasmindevej 2
5970 Ærøskøbing
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informerer

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

Husassistent søges 
til Plejecenter Søkilden 
Stillingen er på 16 timer pr. uge og er til besættelse 
1. april 2023. 

Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 8. marts 2023 kl. 12.00.

Social- og sundhedsassistent 
søges til nattevagt 
i Hjemmeplejen 
Stillingen er et vikariat på ca. 1/2 år og løber fra 
snarest muligt eller senest d. 1. maj 2023 til d. 1. 
november 2023. Vagterne ligger fra kl. 23.00 til 
07.00 fra mandag til søndag i ulige uger. 
Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 15. marts 2023 kl. 12.00. 
Læs mere på kommunens hjemmeside under Job 
i kommunen. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Kom til borgermøde om 
sommergågade i Ærøskøbing
Vi vil gerne høre dine erfaringer med gågaden fra 
sidste år og tale om den kommende sæson. Alle er 
velkomne.

Borgermødet er på Ærø Rådhus tirsdag den 7. 
marts, kl. 19.00-21.00.
ÆRØ KOMMUNE

ÆRØ SKOLEBY - featureuge 
på Marstal Skole
I forbindelse med afvikling af featureuge, har vi 
brug for følgende materialer: 
 • gamle ugeblade og magasiner
 • garnrester
 • strikkepinde/hæklenåle
 • korte lynlåse
 • små plastikfigurer ex. biler, dyr etc. 
 • rene syltetøjsglas med låg
 • gamle knopper fra låger/skabe
 • servietter

Så kig gerne i gemmerne og aflever det i vindfan-
get på Marstal Skole senest mandag den 6. marts 
2023.

På forhånd tak!

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

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

Kultur på recept!
Så er vi klar til en ny omgang Kultur på recept!

Kultur på recept er for dig, der har stress, angst, 
mild-moderat depression, men det er også for dig, 
der savner et fællesskab.

Kulturforløbet er med til at give dig en kulturel pau-
se fra hverdagens udfordringer og bekymringer. 
Her træder selvudvikling og fællesskab i forgrun-
den.

Næste forløb starter tirsdag den 7. marts 2023. 

Vi mødes hver tirsdag og torsdag om formidda-
gen. 

Har du spørgsmål eller ønsker du mere informati-
on, kan du kontakte vores kulturkoordinator, Millie 
Kealy-Jensen, på 63 52 55 26.

KULTURKOORDINATOREN

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

Se mere på kommunens hjemmesiden.

KULTUROMRÅDET

Handicaprådet
Formand Christa Christensen,
Marstalsvejen 25, 5960 Marstal
Tlf. 21 69 24 74

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

Gudstjenester
Søndag den 5. marts

2. søndag i Fasten
fra første række

Rise Kirke kl. 10.00 
 Kvist
Bregninge Kirke kl. 10.00
 Christensen
Marstal Kirke kl. 16.00
 Christensen
Ærøskøbing Kirke kl. 16.00
 Kvist
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Årsmøde
Onsdag d. 8. marts
  Ærø Hotel, Egehovedvej, 

Marstal kl. 12.00:
  Ældre Sagen

General-
forsamlinger
Fredag d. 3. marts
 MIFs klubhus kl. 18.30:
 MIF
Lørdag d. 4. marts
 Ærøhallen kl. 09.00:
  Marstal Borgerlige  

Skyttelaug
 Marstal Sejlklub 
 kl. 15.00:
 Marstal Sejlklub
Søndag d. 5. marts
  Motorfabrikken, Marstal 

kl. 13.00:
 Snorren

Mandag d. 6. marts
  Mamrelund, Ærøskøbing 

kl. 18.00:
 Ærø Venstre
 Vindeballe Kro kl. 18.30:
  Ærø Veteran Traktor 

Klub

Verdens Høredag 
i Marstal
3. marts er af WHO udnævnt 
til Verdens Høredag. Dagen 
markeres rundt om i hele ver-
den – også på Ærø i Marstal. 
Høreforeningens lokalafde-
ling markerer dagen med en 
bod ved Brugsen i Marstal i 
tidsrummet 13-15. Kom og 
prøv hvad det vil sige at være 
hørehæmmet, få en snak om 
forskellige høreproblemer og 
veje gennem behandlingssy-
stemet. Det vil også være mu-
ligt at afprøve vores trådløse 
teleslynge.

Orgelkoncert 
i Marstal Kirke
Torsdag den 9. marts kl. 
19.30 bliver der lejlighed til 
at høre Flemming Dreisig 
spille orgelkoncert i Mar-
stal Kirke.
 Igennem mere end 30 år 
har Flemming Dreisig med 
afbrydelser været tæt knyt-
tet til Ærø. Han har været 
organist i såvel Ærøskøbing 
som Søby Kirker, men der-
til kommer, at han både har 
været domorganist i Maribo 
i de helt unge år, orgelpro-

fessor ved Det kongelige 
danske Musikkonservato-
rium, organist ved Hellig- 
aandskirken i København 
med efterfølgende ansæt-
telser over hele landet, ind-
til han blev domorganist i 
København. Nu har han sit 
virke på Sjællands Odde, 
men kommer ofte i sit hus i 
Ærøskøbing. At have en 
sådan kapacitet i nærheden 
må naturligvis udnyttes, så 
der er virkelig noget at se 
frem til!
 Der er fri entré, og alle er 
meget velkomne!

»The Banshees 
of Inisherin« 
i Andelen

Fra torsdag den 2. marts 
(kan I mærke foråret nær-
mer sig?) viser Andelen dra-
maet »The Banshees of 
Inisherin«. Handlingen i fil-
men foregår på en lille irsk ø 

under den irske borgerkrig. 
Her forvandles to venner, 
Pádraic og Colm, til fjender, 
da Colm pludseligt beslutter 
sig for, at han ikke længere 
ønsker at være venner. Pá-
draic er uforståelig overfor 
afvisningen, men Colm truer 
ham med voldsomme konse-
kvenser, hvis ikke han stop-
per med at opsøge ham. For 
hver tilnærmelse, vil han 
skære en af sine fingre af. 
Det lyder alt sammen meget 
irsk overdramatisk, men fil-
men skal ses for de fremra-
gende skuespillerpræsta- 
tioner, der bliver leveret af 
de to hovedrolleindehavere 
og de autentiske miljøskil-
dringer. Noget af det bedste, 
der er lavet.
 Filmen er instrueret af 
Martin McDonagh og blandt 
de medvirkende er Colin 
Farrell og Brendan Gleeson.
 Filmen varer 1 time og 49 
minutter og den er tilladt for 
alle over 15 år.

50 år
Henriette Møller Stærke, 
Ommelsvejen 28, Marstal 
kan onsdag den 8. marts 
fejre sin 50 års fødselsdag.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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VI FLYTTER RUNDT 
OM HJØRNET D. 6/3
Til Industrivej 3

Ærø Auto-Center 
Industrivej 3

5960 Marstal

Tlf.: 6253 1302
Mail: aeroeauto@tdcadsl.dk

Marstal Idrætsforening søger ny klubhusbestyrer. Til-
trædelse hurtigst muligt.
Jobbet indebærer først og fremmest drift af egen kiosk, 
rengøring i kantine og omklædningsrum, vask af spil-
letøj, opsyn med udendørsarealer samt administrative 
opgaver.

Der er tale om et job hvor der arbejdes efter en års-
norm, hvor langt den største del af timerne ligger i som-
merhalvåret. Der er fodboldtræning alle hverdage, og i 
langt de fleste weekender er der tætpakket turnerings-
program spændende over alt lige fra U8 til Albanise-
rien. Klubhuset anvendes også til ugentlige bankospil, 
møder, seniordans, fester, fodboldskole m.m.
Vores nye bestyrer skal være selvstændig, udadvendt, 
positiv, kunne tilrettelægge arbejdsopgaver på kort 
og lang sigt og gå i dialog med bestyrelse og ledere 
om mulige forbedringer. Han/hun skal kunne få alle de 
daglige brugere – små som store – og alle de udefra 
kommende gæster til at føle sig velkomne. 
Løn efter nærmere aftale. Der er tale om løn med pen-
sion.
Ansøgningsfrist: onsdag 15. marts. 
Ansøgning sendes til: 
Maria Brygger Rønn Mortensen. 
Skovgyden 29. 5960 Marstal 
eller som mail til mariabrygger@hotmail.com.
Ved spørgsmål til stillingen kan disse sendes på mail.
Der afholdes ansættelsessamtaler 20. – 21. marts.

Marstal Idrætsforening
søger klubhusbestyrer
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LAMPER & 
BELYSNING BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Foredrag om atomkraft

Ærø Folkeuniversitet byder 
i samarbejde med Ærø Ef-
terskole velkommen til et 
endnu et spændende fore-
drag. Foredragsholderen, 
Hans Jørgen Nielsen, er 
forfatter til en bog med 
samme titel som foredraget 
»Alt det ingen har fortalt os 
om atomkraft«. Foredraget 
tager dig bl.a. med til New 
York, hvor vi møder klima-
debattens grundlægger: Do- 
lomitterne, hvor en bjerg-
landsby opsluges af en ts-
unami; Finland, hvor 
kommuner kæmper om at få 
lov at opbevare radioaktivt 
affald; og Ukraine, hvor der 
kan måles mindre stråling i 
landsbyen Tjernobyl end i 
metroen under Kongens 
Nytorv – og hvor to texan-
ske professorers forsøg på 
at skade deres laboratorie-
mus slår fejl. Du behøver 
(slet) ikke være energi-, po-
litik- eller fysiknørd for at 
deltage. Til gengæld er der 
garanti for hæsblæsende 
underholdning og masser af 

ny og overraskende viden.
Hans Jørgen Nielsen er di-
rektør for konsulenthuset 
Slotsholm ApS. Han har 
tidligere arbejdet som jour-
nalist og har som politisk 
rådgiver været tilknyttet en 
lang række regeringsned-
satte kommissioner. Han 
har udgivet flere bøger om 
at skrive, hvilket hans firma 
underviser beslutningsta-
gere og embedsmænd i. 
Han er forfatter til bogen 
»Farligt« (Gyldendal 2018).
 Foredraget finder sted 
torsdag, den 2. marts kl.19 
på Ærø Efterskole, Trande-
rupgade 61, Tranderup. Til-
melding er ikke nødvendig, 
man betaler kr. 80 ved ind-
gangen - studerende har 
gratis adgang. Der er te-
leslynge.

Alkohol-
forbrænding kan 
ikke speedes op
Man bliver ikke hurtigere 
ædru af at danse, tage kolde 
bade eller drikke kaffe. 
 Alligevel tror mange, at 
man kan speede forbræn-
dingstiden af alkohol i krop-
pen op. Kendte myter om 
hurtigere forbrænding er 
bl.a. fysisk aktivitet, spise 
noget mad, drikke masser af 
vand, sove eller drikke kaffe, 
men der er reelt intet, man 
kan gøre for at blive hurti-
gere ædru.

VVS & BLIK
VVS
Vi laver alt i røranlæg herunder 
reparation, renovering og nybygning.

Vi reparerer alle typer vandhaner, 
toiletter mm.

Ring og få et uforpligtende besøg 
eller tilbud.

BLIK
Vi udfører alt i zink, kobber,  
skifertag mm.

Ring og få et uforpligtende besøg 
eller tilbud.

Vi laver alt i: 
• Vand
• Varme
• Sanitet

Vi laver alt i: 
• Tagrender,
• Kviste
• Tagløsninger
– og meget andet

Rådgivning i øjenhøjde - altid et opkald værd.

ÅBNINGSTIDER BUTIK: 
mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 • fredag kl. 08.00-15.00 

lørdag og søndag lukket
Dunkærgade 22 · Dunkær · tlf. 62 52 20 80 · www.aemv.dk

2 VVS & Blik-Ærø Maskiner-2 sp

Autorisationsnummer ved 
Sikkerhedsstyrelsen: VFUL-01662

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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Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

Står du opført korrekt 
i Den Lille Gule?

Ærøs lokale telefonbog - Den Lille Gule -
er under forberedelse med sin 13. årgang.

Det er vigtigt at alle adresser og telefon-
numre er korrekte, og da vi efter indførel-
sen af persondataloven ikke længere kan 
fremskaffe telefonnumre, er det kun mu-
ligt for os at optage dig i bogen med tele-
fonnummer eller rette evt. fejl hvis du selv 
henvender dig – kontakt os derfor:

– hvis du er nytilflyttet til Ærø indenfor 
det sidste år, og derfor endnu ikke er 
optaget i bogen - eller

– hvis du er flyttet fra en adresse på Ærø 
til en ny adresse på øen.

Send en mail eller kontakt os på telefon.

PS! – Dine rettelser bliver foretaget i vores netudgave, 
www.denlillegule-ærø.dk umiddelbart efter din henven-
delse, og i den trykte udgave, der husstandsomdeles i 
april/maj 2023.

Med venlig hilsen

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 53

info@aeroeugeavis.dk

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!  

Seniorer dyrker mere 
motion

Golf er en af de motionsformer, man kan dyrke langt op i 
årene. Foto: Ingimage.com

Sørg for at holde kroppen 
i gang hele livet, lyder et 
godt råd. Og det gør de så 
vores seniorer, for de er 
generelt i god form. De er 
nemlig en ny og frisk gene-
ration, som i højere grad 
end tidligere tiders ge-
nerationer selv har været 
fysisk aktive i deres fritid, 
og det har de tænkt sig at 
blive ved med. De har gået 
til fodbold og badminton 
og løbet og cyklet og gået 
lange ture, og selvom de er 
kommet op i alderen, kan 
de ikke undvære det – det 
er blevet en god vane for 
dem. De ved også godt, at 
det er vigtigt for at fore-
bygge sygdomme og dårli-
ge liv at holde både krop 
og sind i gang.
 Ældre dyrker mere mo-
tion, viser undersøgelser, 
for ældre er nemlig mere 
ressourcestærke og ikke på 
samme måde som før fysisk 
nedslidte. Og et aktivt se-
niorliv er vigtigt og godt for 
både fysikken og psyken. 
Dels holder man sig sundere 
og holder sygdomme væk, 
og dels giver idrætten eller 
foreningslivet et fællesskab, 
som kan være meget vær-
difuldt for især ældre. Det 
er nemlig ikke bare usundt 
ikke at dyrke motion, det 
er også usundt at være en-
som, og det at lave noget i 
fællesskab kan være endnu 
stærkere end bare at være 
social. På den måde kan et 
aktivt seniorliv altså ikke 
alene spille en rolle rent fy-
sisk men også psykisk. 
Så seniorer, hvis I ikke alle-
rede gør det, så kom i gang 
i gymnastikforeningen, i cy-

kelklubben, i fitnesscentret, 
i svømmehallen eller hvad 
I ellers har lyst til. I bliver 
ikke de eneste.

Tre Repair 
Caféer  
på Ærø
Er din printer, symaskine 
eller kaffemaskine defekt 
eller behøver du hjælp til sy-
ning mm, så besøg en af Ærøs 
tre  Repair Cafeer.
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Hvad er en repair cafe?
En Repair cafe - eller en Re-
parationscafe, er et bæredyg-
tigt koncept , hvor frivillige 
hjælper med at reparere de-
fekte genstande eller tøj , der 
ellers var blevet smidt ud. Til 
gavn for miljøet og kloden.

Til kamp mod brug-og-smid-
væk-kulturen
Når vi vænner os til at repa-
rere frem for at købe nyt, og 
vælger at forlænge levetiden 
for tøj og ting, skåner vi vores 
klode for mange tons CO2. 

Besøg en af øens tre 
Reparationscafeer
Konceptet kom til Danmark i 
2013. Med inspiration fra 
Holland, blev der organiseret 
Repair cafeer i København. 
Kort tid efter blev Repair 
Cafe Danmark stiftet. 
 I dag er der 82 Repair 
caféer spredt ud over hele 
Danmark. Tre af dem er på 
Ærø - i Marstal, Ærøskøbing 
og Søby. Kig forbi med dine 
defekte sager, så vil vi gøre 
vores bedste for at fikse dem.
 
Vil du være med?
Er du ferm på fingrene og 
synes du, at det er sjovt at 
skille ting ad? Vil du være 
med til at give tingene et læn-
gere liv og modarbejde brug-
og-smid-væk kulturen? Så 
kan vi altid bruge ekstra fik-
sere i vores caféer. Kig forbi i 
åbningstiden .  Vi har kaffe 
på kanden!

Vi ses.
Repair Cafe Marstal, 
Ærøskøbing og Søby

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
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Ringer til
Ugeavisen

62 53 11 53

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 53 · info@aeroeugeavis.dk

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

                for 2023
er nu under forberedelse!
13. årgang af vort lokale opslagsværk udarbejdes i den nærmeste tid. 

Vi får mange positive tilbagemeldinger, og kan konstatere at bogen i høj grad lever op til 
brugernes og annoncørernes forventninger.

Har du forslag til yderligere forbedringer
bedes du venligst kontakte os på mail: 
info@aeroeugeavis.dk 
– eller du kan kontakte os på tlf. 62 53 11 53

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

● Den Lille Gule produceres og udgives af Ærø Ugeavis.

● Den Lille Gule dækker hele Ærø Kommune med et
  oplag på i alt 5000 bøger.

● Den Lille Gule bruger store og læsevenlige skrifttyper.

● Den Lille Gule er telefonbogen, der på de gule sider bringer
  ALLE lokale erhvervsdrivende.

● Den Lille Gule omdeles til samtlige husstande og sommer-
  huse i kommunen.

● Når du ringer til Den Lille Gule på Ugeavisen er du ikke 
  nummer 10 i telefonkøen – hos os får du personlig betjening.

● Vi bor på Ærø og kender derfor området.

● Den Lille Gule vrimler ikke med udenøs annoncer, 
  der er uvedkommende for lokalområdet.

● Brug dine annoncekroner lokalt – lige nu er vi i gang med at 
  forberede udgivelsen af Den Lille Gule
  – så du kan allerede nu reservere plads til din annonce.

● Dit firma er gratis med på internettet, hvor man kan søge i 
  Fagregister, Navneregister, Gade-, og Nummerregister.

● Som en ekstra service kan du tilkøbe link fra
  www.denlillegule-ærø.dk til din egen hjemmeside.

● Det er også muligt, for et mindre beløb, at få din annonce fra Den Lille Gule telefonbog lagt ud på 
  internetudgaven: www.denlillegule-ærø.dk

Den Lille Gule udkommer i april/maj 2023.

Vi er påbegyndt udsendelse af materiale til alle nuværende annoncører 
– er du ikke allerede optaget i fagregisteret, beder vi dig kontakte os på
Ugeavisen – gerne på mail: info@aeroeugeavis.dk

Du er også velkommen til at ringe til Ugeavisen 
for nærmere information.

Den Lille Gule

Den Lille Gule
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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

 

 

Er du nystartet 
erhvervsdrivende 
på Ærø?
- eller er dit 
firma ikke
allerede med i 
Den Lille Gule
lokaltelefonbog?

Lokaltelefonbogen for Ærø Kommune

www.denlillegule-ærø.dk

ÆRØ KOMMUNE

2023

Den Lille Gule

Så henvend dig til Ærø Ugeavis
- gerne på mail: info@aeroeugeavis.dk
- eller kontakt os på tlf. 62 53 11 53 
En almindelig tekstoptagelse er gratis!

Møllevejen 33 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 53

Husk CVR-nr.

SKOVBY SMEDE- & 
MASKINFORRETNING
SALG OG SERVICE AF LANDBRUGS- OG HAVE/PARK MASKINER

TLF. 62 58 12 10 - 20 42 36 72

DSJ Auto

Tlf. 91 56 59 27

 • Autoreparation 
 • Service

 • Rustarbejde
 • Skader

Smedegyden 2 • 5985 Søby

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 

Havesæsonen er lige 
om hjørnet

Start eventuelt sæsonen op med en inspirerende tur til et 
havecenter. Foto: Ingimage.com

I slutningen af marts går vi 
over til sommertid, og så er 
der for alvor dømt uden-
dørssæson.
 Det kribler i fingrene på 
energiske havemennesker, 
efterhånden som marts 
svinder, og vi æder os mere 
og mere ind på årets første 
rigtige havemåned, april. 
 Den store vinterfrak-
ke matcher ikke længere 
udendørstemperaturen, og 
vi er fremme ved forårs-
jævndøgn allerede d. 20. 
marts. Herefter er der kun 
tre måneder til sankthans, 
hvorefter det atter begyn-

der at gå mod mørkere ti-
der.
 Det gælder med andre 
ord om at nyde de mange 
lyse og lune timer, de kom-
mende måneder bringer. 
 Fra og med søndag d. 26. 
marts sker et markant skifte, 
når vi stiller urene en time 
frem til sommertid. Det 
meget mærkbare resultat af 
denne lille manøvre er som 
bekendt, at solen herefter 
går en time senere til ro. Det 
vil dermed være lyst en time 
længere om aftenen.

Planlæg udendørssæsonen
Den ekstra lyse time giver 
mange muligheder for at 
gå i krig med de hus- og 
haveopgaver, der står i kø 
for at blive udført. Men 
slå lige koldt vand i blo-
det. Det nytter ikke at tilså 
hele køkkenhaven i løbet 
af et par lune dage i slut-
ningen af marts, for frost 
i april kan lynhurtigt gøre 
kål på sarte, nyspirede 
vækster. Du må også vente 
lidt med at give det uden-
dørs træværk den omgang 
træbeskyttelse, det tørster 
efter. Træet skal være tørt, 
og temperaturen skal have 
et vist niveau, før man går 
i gang. Du kan til gengæld 
fint planlægge sæsonens 
kommende udendørsop-
gaver nu. Tag en tur i have-
centret for at hente inspi-
ration til den kommende 
sæson, se på nye havemøb-
ler i boligforretningerne 
og hvis der er slagtilbud, så 
køb træbeskyttelse allere-
de nu. Og husk så at nyde 
de lyse timer. De er her i 
overflod i den kommende 
tid, men allerede om gan-
ske få måneder begynder 
lyset atter at svinde.
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

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

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

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

18 fod motor/diesel, dam, 
- 2 køjepladser, sælges.
Henvendelse:

Tlf. 51 36 24 58

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

ÆRØ 
SKOVPLANTNINGS-

SELSKAB 
afholder

Ordinær 
Generalforsamling
Mandag d. 20. marts

kl. 19.30 
ved Hans Peter 

Lykkeager
Tranderupgade 23, 

Ærøskøbing
Dagsorden ifølge

 vedtægter.

BESTYRELSEN

EGHOLM-
FORENINGEN

v.m.b.a. 
afholder

Ordinær
Generalforsamling
lørdag d. 18. marts 2023 
kl. 12.00 på Ommel Kro.
Dagsorden iflg. vedtægter.

BESTYRELSEN

 
Aktivitetshuset Ovenpå

afholder

GENERAL-
FORSAMLING
Mandag den 20. marts 

kl. 19.00
Vestergade 52A, 

Ærøskøbing
Dagsorden iflg. 

vedtægterne.
Forslag der ønskes 

behandlet, 
sendes en uge før til:

aktivitetshuset.
ovenpaa@gmail.com

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Havnepladsen 6, 5960 Marstal

RESTAURANT 
       FRU           ERGB 

DAGENS RET 
Marts:

STEGT FLÆSK
m/persillesovs

HERREGÅRDSBØF
m/pommes frites 
og bearnaisesauce

Kr. 149,-
LUKKEDAGE 

p.g.a. messe:
14., 21. og 22. marts

Bordreservation
Tlf. 24 63 56 57

eller DinnerBooking

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

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

  

 

 

 

MARSTAL SØFARTSMUSEUM
afholder

Generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 

i Trollesalen på museet
(indgang i porten Strandstræde)

Følgende punkter bliver behandlet:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen, inklusiv suppleanter.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Eventuelt.
Forslag fra museumsforeningens medlemmer, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 
en uge før dennes afholdelse tilstiles bestyrelsen. 

Marstal Søfartsmuseum
- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser

Tlf. 62 53 23 31 
Mail: info@marmus.dk

Hjemmeside: www.marmus.dk

Åbent kl. 11.00-15.00 (søndag lukket)

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

†
Vor kære moster

Marie Juel
er stille sovet ind, Marstal den 21. februar 2023

På familiens vegne
Jan, Sven, Marianne og Jeanette

Bisættelsen foregår fra Marstal Kirke
fredag den 3. marts kl. 11.30

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler
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Lejeboliger

Officielle
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Taksigelser

Automobiler

Forskel på æggene 
i køledisken

Æg ligner unægteligt hinanden, men der er relativ stor forskel på, 
hvordan og under hvilke forhold de produceres. 
Foto: Ingimage.com

Der er flere produkter at 
vælge imellem, når man 
henter en bakke æg i su-
permarkedets køledisk.
 Det er ikke sikkert, du 
kan smage forskel på pro-
dukterne. Men alligevel 
skal du tage stilling til, om 
du vil købe eksempelvis 
skrabeæg, frilandsæg eller 
økologiske æg, når du står 
foran butikkens udvalg af 
æg.
 Grundlæggende drejer 
det sig om, at de forskelli-
ge æglæggende høner har 
forskellige forhold at leve 
under. Hvor meget plads 
hønerne har, om hønerne 
har adgang til det fri, om 
de skal have økologisk 
foder osv. Hos Landbrug 
& Fødevarer nævner man 
blandt andet følgende om 
skrabeæg, økologiske æg 
og frilandsæg:

Skrabeæg 
Produceres af høner i flok-
ke på 3.000 til 10.000 stk. 
Hønerne lever indendørs i 
stalde, hvor der højest må 
være ni høner pr. m2 netto-
areal.
 Der må højst må være ni 
læggehøner pr. kvadratme-
ter. Der er ikke krav om, at 
hønerne skal have adgang 
til det fri eller der skal 
være vinduer i staldene, 
men der skal være reder 
og siddepinde til hønerne 
samtidig med, at mindst 1/3 
af gulvarealet skal dækkes 
med strå, høvlspåner, sand 
eller tørv.

Frilandsæg
Produceres af fritgående 
høner. 
 Husene er indrettet på 
samme måde og efter sam-

me regler som til produk-
tion af skrabeæg. Forskel-
len er, at fritgående høner 
også har adgang til fri luft 
på et udeareal.
 I hønsegården, som hø-
nerne har adgang til om da-
gen, skal der være mindst 4 
m2 pr. høne, og jorden skal 
overvejende være dækket 
af vegetation. 
 De fritgående høner må 
næbtrimmes, hvis det sker 
inden de er 10 dage gamle.

Økologiske æg
Produceres på mange må-
der ligesom æg fra fritgå-
ende høner, hvor nogle af 
de væsentligste forskelle 
er, at hønerne får økolo-
gisk foder og ikke må ikke 
næbtrimmes.
 Der er krav om vinduer 
i staldene, og der skal være 
reder og siddepinde til hø-
nerne. Der må maksimalt 
være seks høner pr. m2 

nettoareal. Derudover skal 
mindst 1/3 af gulvarealet 
være dækket med enten 
strå, høvlspåner, sand eller 
tørv.
 Hønsegårdens størrelse 
skal minimum svare til 4 
m2 pr. høne, hvor jorden 
overvejende skal være 
dækket af vegetation.
 Størstedelen af den dan-
ske ægproduktion sker hos 
ca. 160 professionelle æg-
producenter.
 (Kilde: Landbrug & Fø-
devarer)
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Tillykke med 
din 50 års fødselsdag 

den 8. marts.
MOR OG FRANK

Hej
Henriette

Skader på huset 
skal udbedres
Måske har vinteren været 
hård ved huset og sat sit 
barske aftryk i form af for-
skellige skader. 
 Storme og masser af 
regn har i hvert fald sat 
mange tage på prøve, og 
kombinationen af vind og 
vand har efterladt mange 
skader på murværk, vin-
duer, tagrender osv. Så 
hvis huset trænger til en 
kærlig hånd efter vinteren 
2022/23, der bød på lidt af 
hvert, så er det på tide at få 
bestilt håndværkere. 
 Nogle håndværkere kan 
potentielt have så travlt, at 
de først kan rykke ud til jer 
om flere måneder, men un-
der alle omstændigheder 
bør skaderne udbedres i 
løbet af foråret/sommeren, 
så derfor gælder det om at 
få bestilt håndværkere nu.
 Og når håndværkerne 
alligevel skal i gang - for 
eksempel med at reparere 
taget - er det værd at over-
veje, om man ikke skulle 
lade dem give huset den 
helt store omgang. Hvis 
der alligevel skal stilles 
stillads op omkring huset, 
var det måske en rigtig god 
ide at udskifte hele taget. 
Og samtidig kunne I få 
pudset muren op, hvor den 
trænger, få malet det uden-
dørs træværk på udhæng, 
gavle osv. osv.

En buket 
er altid et hit
Blomsterbuketter i smuk-
ke vaser lyser op i alle 
hjem. Men husk at købe 
blomster, der har et friskt 
udseende. 
 Og blomsterne skal ger-
ne pakkes ind, så de und-
går skader og alt for meget 
kulde under hjemtranspor-
ten. Inden blomsterne sæt-

tes i vasen, skæres et par 
centimeter af stilkene med 
et skråt snit. Fyld lunkent 
vand i vasen, og følger der 
et holdbarhedsmiddel med 
buketten, tilsættes det. 
 Blomster har ikke godt 
af at stå i direkte sollys og 
stil gerne blomsterne lidt 
køligere om natten.
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ET STÆRKT TEAM...
- med design og tryk i fokus

Har du brug for et nyt layout på din brochure? 
Skal du have designet et nyt logo? 

Har du brug for en tro værdig partner til 
trykning af  plakater, brochurer, magasi-
ner, bøger, brevpapir, visitkort eller træn-
ger din virksomhed til en ny hjemmeside?

Så har Mark & Storm erfaringen og 
kompetencerne til at få dit budskab 
ud på den flotteste måde, både på 
tryk og online. 

Du kan forvente sparring, ærlige svar, 
godt håndværk og skarpe holdninger, 
når vi arbejder med design, tryk, print og 
distribution.

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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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. 5. marts kl. 14.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x REVELSBEN
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 1.400,-    

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

VOGNMAND
SØREN HANSEN

Tranderupgade 8
Tlf. 62 52 17 25

i MIFs klubhus kl. 1900
  d. 7. marts

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.

Gudstjenester
se Kirkebladet eller Ugeavisen

Marstal Kirke torsdag den 9. marts kl. 19.30
Orgelkoncert med Flemming Dreisig

Sogneliv

Se www. ærøkirkeliv.dk og 
på Facebook: Ærø Pastorat

Støt menighedsplejen på Mobilepay: 827032

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:

109 min.
TILLADT over 15 år

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

hvad der sker på Andelen.

NÆSTE UGE:
Den 9., 10., 11., 12., 14.  
og 15. marts kl. 19.30

samt d. 12. marts kl. 15.00:

147 min.
TILLADT over 11 år

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd   1 28/08/17   09.36

BUTIKKEN 
er kun åben 
efter aftale 

i marts måned.

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

REPAIR- 
CAFÉER 
PÅ ÆRØ

På Ærø er det nu muligt at få repareret 
dine ting tre steder på øen, 

når Marstal Repair Café åbner på 
Motorfabrikken mandag den 6. marts

De tre caféer er:  
Marstal Repair Café på Motorfabrikken , 

Havnegade 11,
1. mandag i måneden kl. 16.00-18.00

Ærøskøbing Repaircafé på Biblioteket, 
Søndergade 16,

1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.00

Søby Repaircafé i Aktivitetshuset, 
Østerbro 31, 

1. onsdag i måneden kl. 15.00-17.00

Kig forbi din lokale reparationscafé med dine ting 
og vær med til at ændre brug-og-smid-væk kulturen. 

Velkommen - vi har kaffe på kanden.

Klip ud✂

ÆRØ AKUTHJÆLPER
ORDINÆR

GENERALFORSAMLING 
mandag den 20. marts kl. 19.00

Kulturladen, St. Rise Landevej 20
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage 
inden generalforsamlingen på 
E-mail: aeroeakuthjaelper@gmail.com.
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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

Socialdemokratiet på Ærø afholder

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 

LØRDAG d. 18. marts kl. 13.00
i Mamrelund, 

Pilebækken 30 Ærøskøbing
Forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal være 
formand Carsten Hansen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt
SOCIALDEMOKRATIET PÅ ÆRØ

Generalforsamling
TORSDAG d. 16. marts kl. 15.30 

i TORVECENTRET
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag skal være formanden 
i hænde senest 4 dage før.

Foreningen er vært med en øl eller vand 
under generalforsamlingen.

Hilsen BESTYRELSEN

EFTER GENERALFORSAMLINGEN:
serveres kl. 16.45 

EN LÆKKER PLATTE
Kl. 18.00 UNDERHOLDNING 

Pris kr 200,- alt incl.
Billetter til spisning og underholdning købes 

hos Lilly, Jagtvej 10
fredag den 3. og lørdag den 4. marts

bedst om formiddagen (kl. 10.00-12.00)
ellers ring 21 48 63 68

HILSEN BESTYRELSEN
Kun for medlemmer

Ret til ændringer forbeholdes

MARSTAL
PENSIONISTFORENING
afholder

Laaddenbjerg Naturfond
afholder

SKOV-AUKTION
Skovvejen, Søby

LØRDAG den 11. marts kl. 10.00
hvor der bortsælges blandet løvtræ. 

Mobilepay kan benyttes.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

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

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
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PR. STK.

209.-
(Ex. moms 167,20) 

KOSAN FLASKEGAS
10 kg letvægtsfl aske. Ombytningspris til samme fl asketype.
(Best. nr. 9503061)
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STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

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

BAHCO 
STEMME-
JERNSÆT
6 dele.
(Best. nr. 5194294)

PR. STK.

219.-
(Ex. moms 175,20) 

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

PR. SÆT

249.-
(Ex. moms 199,20) 

BAHCO TOPNØGLESÆT 
S160. 1/4 med 16 dele, 4 - 13 mm i god kvalitet udviklet til industrielt brug. 
Skraldenøgle med 2-komponent håndtag. Toppe med Dynamic Drive for 
optimal styrke og moment. Fremstillet af Krom-Vanadium stål.
(Best. nr. 9472314)

KOSAN FLASKEGAS  

POWERFREDAG. 
DEMO. KØB. SPAR.
Fredag d. 3. marts 2023 kl. 11.00-14.00

STEMME-
JERNSÆT

499.-
(Ex. moms 399,20)

PR. KASSE

BAHCO SKIFTENØGLE
130 års jubilæumsmodel. Str. 8”.
(Best. nr. 2279069)

199.-
(Ex. moms 159,20)

PR. STK.

Vi serverer 
frokost fra 

kl. 11.00-14.00

Velkommen til demodag med STM VINDUER og HVIDBJERG VINDUET. 
Mød konsulenterne og hør om de spændende produkter.   

SPAR OP TIL

50%*
på slutsalg fra

Halo Design lamper
*Rabatten fratrækkes ved betaling og gælder 

ikke i forvejen nedsatte varer.

SPAR OP TIL

50%*
på RESTSALG 

fra Nordlux 
indendørslamper

*Rabatten fratrækkes ved betaling og gælder 
ikke i forvejen nedsatte varer.


