Shark & Co.

Til samtlige husstande, kontorer og butikker

AdvokatFyn a/s

Spar

Mads B. K. Kromann

50%

Advokat (L)

Vi rådgiver om
incasso.

PÅ LONDON MODULSOFAER
I ÆGTE SEVILLA OKSELÆDER

ALLE OPUS
ELITE SENGE ER Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77
INKL. GRATIS BEN
OG OPGRADRING www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk
TIL COOL TOP

Ærø Ugeavis - Onsdag den 12. januar 2022 - Nr. 2 - 58. årg.
Spar

Fyringsolie og
diesel til dit
landbrug

box, kontinental, elevation
og bokselevation

SPAR 23.360,-

ALLE OPUS

Hamburgerryg
ELITE SENGE ER

Spar

38%

redningskrans på Ærø

med kartofler,
INKL. GRATIS BEN
Pr. person
aspargessovs
SPAR 6.201,OG OPGRADRING
Kun
og rødbeder
TIL COOL TOP

Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren
juridisk rådgivning og stå på sikker grund.

Bestil hos

Ærø Olie
62 52 11 85

50,-

box, kontinental, elevation
og bokselevation

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret.
SPAR 17.996,-

mail@aeroeolie.dk

DAGES OMBYTNINGSRET
PÅ MADRASINDLÆG

Onsdag d. 19/1 fra kl. 11.30-12.30

54%
Din lokale

Altid hurtig levering med fast
tankvogn på øen

125

DELI K ATES S EN

Advokat
Pia Jepsen
Spar

Se dem på hjemmehos.dk

SPAR 17.996,-

ÅRS GARANTI PÅ RAMME
& MADRASINDLÆG

15

5

2½

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

SPAR 10.469,pj@advokatpiajepsen.dk
• www.advokatpiajepsen.dk
ÅRS SÆTNINGSÅRS MOTORÅRS GENEREL

GARANTI

UDSALG
UDSALG

226 Ærø annoncer 86x104.indd 2

Marstal
Tlf. 28 40 44 17

Første samtale er altid gratis.

SPAR 7.523,-

25

Se dem på hjemmehos.dk

GARANTI

GARANTI

24/03/2020 09.30

SPAR 2.970,-

harbanket
banketpriserne
priserne ii bund
bund
– –vivihar

UDSALGET STARTER SØNDAG DEN 16. JANUAR KL. 11.0015.00

Spar

25%

20%

Spar

PÅ ALLE STOLE
FRA FINDAHL

SE DEM PÅ HJEMMEHOS.DK

38%

Udsalget slutter den 31. januar

PÅ ALLE TÆPPER,
LAMPER
SPAR 6.201,OG VARER FRA VORES
LÆKRE BRAND HÜBSCH
Begrænset
antal
Begrænset
antal

LÆNESTOL

3+2 PERS. SOFA

3.999,-

8.999,-

SPAR 2.000,-

SPAR 4.000,-

Tessa klassisk 3+2 pers. Sofa
Den klassiske tremmesofa med ben og gavle i sæbebehandlet bøg og sort læder.
Fås også i brunt eller cognac-farvet læder. 3 pers. L 197 cm. 2 pers. L 142 cm. Sætpris
Vejl. Udsalg. 12.999,- / Tessa klassisk lænestol Vejl. Udsalg. 5.999,-

ALLE OPUS
ELITE SENGE ER
ALLE
OPUS
INKL.
GRATIS
BEN
ELITE
SENGE ER
OG
OPGRADRING
INKL.
GRATIS
BEN
TIL COOL TOP
OGkontinental,
OPGRADRING
box,
elevation
og bokselevation
TIL
COOL TOP

Se dem
på hjemmehos.dk
box,
kontinental,
elevation
og bokselevation

Se dem på hjemmehos.dk

50%

MARSTAL 62 53 13 86 · ÆRØSKØBING 62 52 10 99
PÅ LONDON MODULSOFAER

SÆTPRIS

3.999,3.999,SPAR
2.970,-

54%
Spar
54%

KONTINENTAL

14.998,SPAR
17.996,14.998,-

SPAR 2.970,-

KONTINENTAL

OPUS Elite kontinental 180 x 200 cm optimal liggekomfort
SPAR 17.996,med 7-zonet sense+™ fjederindlæg og trykaflastende flex+
skum.
rolig søvn,
natten
hjemmeliggekomfort
hos dig!
OPUSVidunderlig,
Elite kontinental
180hele
x 200
cm optimal
Fås
i flere
farver.
Ekskl. gavl
og tilbehør.og
Inkl.
Cool top og ben.
med
7-zonet
sense+™
fjederindlæg
trykaflastende
flex+
Vejl.
udsalg.
32.994,- rolig søvn, hele natten hjemme hos dig!
skum.
Vidunderlig,

Fås i flere farver. Ekskl. gavl og tilbehør. Inkl. Cool top og ben.
Vejl. udsalg. 32.994,-

Spar

SÆTPRIS

Spar

Vi giver en gaveæske med 4 øl
fra ÆRØ BRYGGERI til de første
20 betalende kunder der handler
søndag den 16. januar.

HOOK lænestol med fodskammel
Dejlig lænestol med vip i ryggen. Stolen er enkel i designet,
så den
passer
til de fleste
Stolen fås i mange stof- og
HOOK
lænestol
medhjem.
fodskammel
læderfarver.
Vi har hurtig
levering
i den
viste er
udgave
Dejlig lænestol
med vip
i ryggen.
Stolen
enkeli ilækkert
designet,
sortså
okselæder
og til
sort
Inkl.
fodskammel.
den passer
destålsokkel.
fleste hjem.
Stolen
fås i mange stof- og
Vejl.læderfarver.
udsalg. 6.969,Vi har hurtig levering i den viste udgave i lækkert

sort okselæder og sort stålsokkel. Inkl. fodskammel.
Vejl. udsalg. 6.969,-

OP TIL

50%
øbler

te m
på udvalg

2  ÆRØ UGEAVIS

Gudstjenester

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen
i din postkasse senest
TORSDAG
21.00
Fyld - 2 sp_Layoutkl.
1
send da en mail til:
UGEAVISEN
FOR ÆRØ
info@aeroeugeavis.dk
eller
ÆRØ
UGEAVIS
ring fredag fra kl. 09.00
MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
på tlf. 62 53 11 53.

HUSK!
UGEAVISEN
FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS
Avisen. MARSTAL
kan læses
MØLLEVEJEN
. TLF. 62på
53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
fra tirsdag kl. 13.00.

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL
ANNONCEINDLEVERING

2. søndag
efter Helligtrekonger
søndag den 16. januar
Marstal Kirke kl. 9.00
Kvist
Rise Kirke kl. 11.00
Kvist
Søby Kirke kl. 16.00
Kvist
Datoer og tidspunkter
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.
Lægevagten - hver uge

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Taizéandagt

En enkelt form for andagt,
inspireret af det økumeniske
broderfællesskab i Taizé i
Frankrig.
Andagten er opbygget
omkring lystænding, bibellæsning, bøn, stilhed og
sange. Det varer ca. 45 minutter.
Henny Kvist leder andagten og Paul Nedergaard sidder ved flyglet.
Alle er hjerteligt velkomne.

Østersøkoret
i gang igen

Østersøkoret er et blandet
voksenkor for mænd og
kvinder, der elsker at synge,

og som går op i at det skal
lyde flot og smukt, når man
synger i kor.
Onsdag d. 19.januar starter koret op efter nytår i
Rise Kirke (se annonce i
Sogneliv). Nye sangere, især
mænd er meget velkomne og
nodekundskab er ikke nødvendigt, da vi arbejder grundigt med indstuderingen til
prøverne. Koret deltager i
vigtige gudstjenester og musikarrangementer i kirkerne på
Ærø. Kontakt korleder Paul
Nedergaard eller mød blot op
og vær med til at synge.
Paul Nedergaard

Ortopædisk
skomager
kommer til Ærø

ONSDAG DENÆrø-Bilen
12. JANUAR
2022
- fast

Nyt medlem af
direktionen
i Søassurancen
Danmark

Jacob Henrik Lund er den 7.
januar 2022 indtrådt i direktionen i Søassurancen Danmark. Jacobs baggrund er
cand.mag fra KU samt med
sidefag i kombination med
CBS hvor han har speciale i
organisatorisk læring.
Efter afslutning på universitetet tiltrådte han en stilling i virksomheden Resonans - hvor han arbejdede
med organisationsudvikling.
Han tiltrådte i Søassurancen
Danmark i 2016 hvor han bosatte sig med familie på Ærø.

JOB PÅ
ÆRØ?

Tirsdag den 18. januar kommer Sebastian Jungermann
fra Fynske Special Sko til
Sundhedshuset i Ærøskøbing. Der er tidsbestilling på
tlf. 29 82 66 64.
Bemærk at Fynske Special
Sko har pr. 1. januar 2022
indgået samarbejdsaftale
med Ærø Kommune vedrørende ortopædisk fodtøj og
indlæg så det er et nyt telefonnummer man skal aftale
tid med.
Tidligere var det Sahva,
Odense der stod for opgaven.

visitaeroe.dk/job

3 DAGLIGE
AFGANGE
fra Svendborg
mandag-fredag
Oplever du problemer
med at dine pakker/
gods ikke kan leveres
til Ærø
(ikke-brofast ø)
så brug Ærø-Bilen.
Få det indleveret i
Rytterskoven 3,
Svendborg, så sørger
vi for at det kommer
videre til Ærø.

Ring for nærmere
information til:
Erik: Tlf. 40 24 39 88
Vi tager også
pakker/gods med
fra Ærø

NYT PÅ ÆRØ
Ærø-Bilen - fast.indd 1

28/08/17 09.45

SAVVÆRK PÅ SOLENERGI
• Opskæring af Ærø-træ.
• Salg af træ og planker m.m.
Henvendelse:

Erik Kjær • Tlf. 30 20 13 16

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

ÆRØ KOMMUNE

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

Sagsbehandlere
i kombistillinger
- Interesseret i at udvide dit
arbejdsfelt?
Job-og Voksencenter søger sagsbehandlere der
kan varetage opgaver, eller ønsker at uddanne sig,
inden for sagsbehandling med rolle som koordinerende sagsbehandler for enten aktivitetsparate eller
sygedagpengeområdet samt jobafklarings- og ressourceforløb.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. januar 2022.

Rynket Rose, på Vestre strand.
Rydningen forventes at ske i januar og februar 2022.
PARK OG VEJ

Bliv Ærø Kommunes nye
Borgerrådgiver
– Faglig stærk jurist
eller socialrådgiver søges!
Vil du være med til at etablere og implementere en
helt ny borgerrådgiverfunktion i Ærø Kommune?

JOB- OG VOKSENCENTERET

Stillingen er på 37 timer ugentligt og foreløbig tidsbegrænset til den 31. december 2024.

Plejecentret Søkilden, Ærø,
søger en Social- og
Sundhedshjælper

Det er forventningen, at den nye borgerrådgiver tiltræder pr. 1. marts 2022.

Plejecentret Søkilden søger pr. 1. marts 2022 en
social- og sundhedshjælper i nattevagt, 28 timer pr.
uge. Der vil være weekendarbejde hver anden
weekend.
13/10/17
Søkilden er et ordinært plejecenter med specialenheder, hvor der blandt andet er beboere med
demens og andre neurologiske udfordringer. Samlet
er der 32 lejligheder på plejecentret, der ligger tæt
på strand og havn med smukt udsigt til ø-havet.

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1

Ansøgningsfrist:
Mandag den 24. januar 2022, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 25. januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 4.
februar 2022.
Du kan læse mere om stillingen via kommunens
hjemmeside under »Job i kommunen«.
SEKRETARIATET

Aflysning af valg- og
opstillingsmøde
til Folkeoplysningsudvalget

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Rydning af rynket rose

Vi forventer, at mødet i stedet kan afholdes i løbet af
februar måned, og annoncerer dette på et senere
tidspunkt.

Telefon 63 52 50 00

•

Ærø Kommunalbestyrelse
Afholder ordinært møde onsdag den 19. januar
2022, kl. 19.00 på Ærø Rådhus.
Mødet livestreames på kommunens hjemmeside.
Dagsordenen kan ses via kommunens hjemmeside.
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til
om der vil være mulighed for fysisk fremmøde.
SEKRETARIATET

Ortopædisk skomager
kommer til Ærø
Sebastian Jungermann fra Fynske Special Sko
kommer til Sundhedshuset i Ærøskøbing tirsdag
den 18. januar 2022.
Tidsbestilling på tlf. 29 82 66 64.
Fynske Special Sko har pr. 1. januar 2022 indgået
samarbejdsaftale med Ærø Kommune vedr. ortopædisk fodtøj og indlæg, hvilket tidligere har været
med Sahva.
ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET

07.56

Grundet Corona-situationen på Ærø bliver vi desværre nødt til at aflyse det annoncerede valgmøde
til Folkeoplysningsudvalget den 17. januar 2022.

Ærø Kommune orienterer hermed om, at der igangsættes arbejde med rydning af den invasive plante,

informerer

OBS! OBS! OBS

!
Hensynstagende gymnastik i Ærrebohallen, Ærøhallen og Måehallen, holder fortsat pause pga.
corona.
Vi håber på snarlig opstart
Nærmere dato annonceres her.

KULTURAFDELINGEN

Telefax 62 52 15 26

•

Mail: post@aeroekommune.dk

•

www.aeroekommune.dk

ONSDAG DEN 12. JANUAR 2022
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BOLIGHUSET SØBY

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

Ærø Produktforretning

»SKROTTEN«

TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL

• TLF. HELGE 24 45 11 90 •

E-mail: helge7913@gmail.com

Modtager: jern og skrot

Åbent lørdag
kl. 10-12

NAUTIC WOOD
Udfører snedker- og tømrerarbejde
på hele øen
Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

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

Stå op fem
minutter før

Vintertrafikken byder på
mørke, glat føre og ofte
nedsat sigtbarhed, og derfor risiko for at komme
galt afsted.
Det er altid en dårlig ide
at have for travlt i trafikken,
men det er navnlig en dårlig
ide i vanskeligt føre. Hvis
man oveni vintertrafikkens
genvordigheder med sjap, is,
slud og mørke også gør det
til et kapløb med tiden, så er
man for alvor ilde stedt.
Derfor er det bedste trafiksikkerhedsråd til vintertrafikanten det enkle: Stå
op fem minutter før.
Det er de fem minutter,
der gør, at du kan nå at
afrime bilruderne ordentligt, at skrabe is af lygter
og ruder og har tid til at
tage den med ro på de glatte veje.
Og selv om god tid er en
god ide, så ER vinterdæk
altid en afgørende forbedring af dine chancer for at
gennemføre vintertrafikken uden uheld.

Lækre
hjemmebagte
boller

50 gram gær opløses i 5 dl.
lunkent vand. Heri tilsættes 200 gram grahamsmel,
400-500 gram hvedemel,
lidt salt, et par tsk. sukker,
2 spsk. olie samt cirka 100
gram rosiner og 300 gram
hakkede nødder. Dejen æltes og hæver en times tid.
Formes til cirka 25 boller,
som efterhæver på bagepladen i 20 minutter. Kan
pensles med æg og bages
nu cirka 20 minutter ved
200 grader.

en 9 dages rejse til de
baltiske lande, Estland,
Letland og Litauen

Baltic Travel arrangerer igen i 2022
rejser til de baltiske lande.
Den første rejse finder sted
fra den 16.-24. maj 2022.
Afrejse fra og hjemkomst til Marstal.

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

Ærø
Service

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private
og virksomheder
Bemærk! Almindelig
rengøring er indbefattet
servicefradraget.
Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården
Reberbanen 61
MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer
af biler og traktorer.

Lørdag eftermiddag - det
er koldt, mørkt og surt
udenfor, men heldigvis kan
I hygge jer med at bage
lækre grovboller med nødder og rosiner:

Rejselyst i
foråret?
Tag med Baltic Travel på

PLADEARBEJDE
udføres
hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 sp.indd 1

Turen indeholder:
• 9 dages indholdsrig rejse i luksusbus fra Jesper
Bus med dansk guide på hele turen.
• Rejse fra Karlshamn til Klaipeda med den helt
nye færge AURA SEEWAYS fra DFDS i gode
kahytter og fuld forplejning om bord.
• Gode 4* hoteller alle centralt beliggende i Tallinn, Riga og Vilnius
• Guidet byrundtur med lokal guide i Tallinn,
Riga, Vilnius og Kaunas
• Righoldig morgenbuffet alle dage
• 4 gode frokoster på udvalgte restauranter med
drikkevarer
• 7 middage med drikkevarer inkl. festmiddag
på Olde Hansa i Tallinn og middag i TV tårnet
i Vilnius
Normalprisen for denne tur er kr. 9.800,- per
person ved overnatning i dobbeltværelse og kr.
10.500,- ved overnatning i enkeltværelse, men
for Ærøboer er der en rabat på kr. 800,- per person ved bestilling inden 1. marts 2022. Rejsen
skal først endelig betales 6 uger før afrejse.
Skriv til carl@baltictravel.dk eller ring på
+45 5123 2739 for at få et detaljeret dagsprogram for turen tilsendt.
Baltic Travel arrangerer rejsen i samarbejde med
Aeroe Tours, så rejsen er dækket af Rejsegarantifonden.

Virtuelt
åbent hus

12/09/17 05.26

Svendborg Gymnasium inviterer dig og dine
forældre til et informativt og inspirerende
Virtuelt orienteringsmøde
mandag den 24. januar kl. 19
Her kan I høre om både STX og HF samt
hilse på vores elever og lærere. Orienteringsmødet
kan efterfølgende ses på vores hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig til virtuelt åbent hus!

svendbo
rg-gym.
d
Insta: @svendborggym k
FB: svendborggym

Her bovb!ler
af li

Vil du gerne have
en rundvisning på skolen
– eller har du brug for at blive
guidet? Læs om mulighederne
på svendborg-gym.dk
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Børnene elsker at komme i badekar

Fra den 03. januar 2022 vil der
være tidsbestilling for patienter til
blodprøver og EKG på Klinisk
Biokemisk Ambulatorium,
ÆRØ Sygehus.

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER

Du bedes bestille tid på denne bookingside
www.booking.rsyd.dk

Et badekar er det rene paradis for ungerne. Foto: Ingimage.com
Når
man i får
små børn,
læses
Ugeavisen
skønner man virkelig på
det badekar, som de voksne måske ikke bruger ret
Dette
er bevis på,
meget
i hverdagen.
også
deop med
Det erat
dyrt
at fylde
varmt vand, og det er nu
engang meget hurtigere
for de voksne at tage et
læses i Ugeavisen
brusebad. Men når unger-

SMÅ ANNONCER

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ne skal dyppes, er badekarret sagen. Børnene elsker
at pjaske, lege og svømme,
og resultatet er glade, lækre unger, der i tilgift bliver
rene.
Kar der passer
Badekarret behøver ikke
optage alt pladsen i badeværelset. Der er masser
af modeller på markedet
- også korte udgaver der
kan passe ind i et mindre hjørne af badeværelset. Hvis det kniber med
pladsen, kan man uden de
store problemer kombinere badekar og brusekabi-

ne. Man kan eksempelvis
montere en svingbar
brusevæg ved badekarret.
Når væggen drejes, så den
flugter med badekarrets
kant, har man en brusekabine i badekarret.
Hvis man har plads i badeværelset, er et fritstående
kar et oplagt modtræk til
det traditionelle indmurede badekar. Det fritstående kar - måske i gammelt
look med svungne løvefødder - bliver ikke blot
et scoop for børnene men
kan også tilføre rummet
et nærmest skulpturelt udtryk.

Hvis du har problemer med tidsbestillingen, kan du ringe
til Sekretariatet Klinisk Biokemisk Afdeling på tlf. nr.
63202520.

Vægkalendere - 17-10-2021 8:51

Vægkalendere

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal
Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

Igen i år har vi fremstillet store vægÆRØ UGEAVIS
kalendere,
som vore kunder og læsere
Møllevejen
· Marstal
Tlf. 62 53 11 53
gratis kan afhente på Ugeavisen.
info@aeroeugeavis.dk

Kalenderne for 2022 er nu trykt og klar til
LÆGEVAGTEN
udlevering.
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Det indkomne beløb går i år ubeskåret til

Den 16. februar 2022 vil repræsentanter fra foreningen
være til stede på vort kontor når grisen slagtes.
Ærø Søredningsforening vil modtage et, forhåbentligt
pænt, beløb til en sag, der kan redde liv på havet!.

FEBRUAR

MARSTAL: 62

APRIL

MARTS

S

Mange giver udtryk for, at de gerne vil
give et beløb for kalenderen. Derfor har vi
opsat en sparegris, hvor du, til gengæld for
en eller ﬂere kalendere, har mulighed for
at erlægge et frivilligt bidrag.
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Rundt om Ærø
Af Olivia Karlsson Hansen

En hyldest til fællesskabet
Det er blot en stund siden,
at vi sprang ind i det nye år.
2022. Jeg er som altid fuld
af forventninger og forhåbninger omkring, hvad
det nye år skal bringe.
Dette år er der endnu
engang et ønske om, at de
fællesskaber vi alle kender
til, kan få lov til at blomstre
igen. For gud hvor er de
vigtige og livsbekræftende,
og det er netop de tanker,
jeg vil dykke lidt ned i, i
denne klumme.
En helt speciel følelse
Vi er i januar måned, og
selvom vi er så heldige,
at vi er omringet af den
smukkeste natur, er her
stadig koldt. Og mørkt. Og
corona præget. Man hører
ofte om »vinterdepressionen,« og det er selvfølgelig
ikke alle, der får den - det
ved jeg godt. Jeg tror dog
alligevel, at de fleste mennesker har brug for noget
opmuntrende i en lidt mindre festlig periode, som
vinteren for nogen kan
fremstå som. Og at vi har
brug for nærvær! Jeg selv
ligger på mit værelse i dette sekund og har endnu
engang reflekteret over,
hvorfor jeg synes, at Ærø
kan noget helt specielt. Jeg
kommer frem til det samme hver gang: Fællesskabet, trygheden og omsorgen! Jeg er opvokset på
Ærø, hvilket jeg med tiden
er blevet meget stolt af. Jeg
er nemlig blevet ældre, og
har lært at påskønne, hvad
det indebærer.
Jeg er 21 år og har ikke
meget livserfaring, men jeg
har alligevel oplevet nok
til at vide, at vi har en helt
speciel tilknytning til hinanden på vores lille ø.
Da jeg gik på gymnasiet,
var det tydeligt at mærke,
hvordan respekten for hinanden var anderledes end
den var på fastlandet. Vi
Ærøboer har en særlig relation til hinanden, som andre også tydeligt kan mærke. Jeg mener selvfølgelig
ikke, at man er respektløs,
hvis ikke man kommer fra
Ærø. Det er fællesskabet,
det handler om.
De små ting giver
superkræfter
Jeg tror muligvis, at nogle
fastlandsboere fra større
byer har den overbevisning, at de ville have større
tendens til ensomhed i et
lille lokalsamfund. Jeg tror
bare, at det er her, man bliver allermest set. Til denne
påstand kommer Søren
Degn Laxys meget passende solstrålehistorie:
»Da jeg rejste herover i
2012, kørte vi (mine for-

ældre og jeg) fra Søby til
Marstal i bil. Vi blev enormt
overvældet over hvor mange, der hilste på os. Selvom
vi kom fra et lille sted i Sønderjylland, så hilste vi dog
kun på dem, vi kendte, så vi
slog det hen som at der nok
var en anden, der kørte i en
ældre grøn Ford Mondeo
på øen.
Sidenhen har jeg måtte erkende, at det gjorde der
ikke. Det var ikke »bilen«
de hilste på, men os. Folk
hilste simpelthen bare fordi
- det er akkurat som når vi
går på gaden, og lige giver
det anerkendende og velkomne blik, der muligvis
er krydret med et smil, og
andre gange endda et verbalt »hej.« Sidenhen har jeg
gjort det til en vane,
at når jeg kører bil, så hilser
jeg. Uanset om jeg kender
dem i det andet køretøj eller ej.
Hvorfor?
Fordi den anerkendelse af
at jeg ikke bare var et ansigtsløst væsen i massen,
den skal andre også have.
Det at føle sig set kan nogle gange være så banalt
som en løftet hånd med 60
- 80 kilometer i timen. Og
en af de ting, som de fleste af mine bekendte uden
for Ærø siger, når vi kører
herovre, er: »Hold da op,
du må jo kende alle, sådan
som du hilser!«
Det gør jeg egentlig ikke.
Og så alligevel, for ved at
give det ansigtsløse menneske et ansigt, når vi hilser,
føler jeg alligevel, at jeg
kender alle.
Og når der så bliver hilst
igen, bliver jeg bekræftet i,
hvorfor jeg endte med at
blive boende. Jeg tror, det
er en af de ting, jeg glædes
mest over ved at bo herovre.
At vi »ser« hinanden. Altid.«
Historien viser noget
meget smukt og generelt
ved Ærø, som er, at de små
ting er meget betydningsfulde. Som Søren Degn
Laxy skriver, skal der ikke
mere til end et enkelt blik,
vink eller verbalt »hej,« før
man føler sig anerkendt og
velkommen - og det ved
Ærøboerne godt.
Helle Toft Jensen udgav
i 2021 den meget rørende
dokumentar: »Fremmede
i Karl Oves paradis,« der
blandt andet omhandler
nogle flygtninge drenges
modtagelse her på Ærø.
Dokumentaren viser i sin
fineste form, hvad Ærø er i
stand til. Det fællesskab og
den omsorg, der kan findes og skabes herovre, kan
være og er meget livsændrende. Det var tydeligt at
se. Det omtalte vink fik un-

derstreget sin betydning,
og hvor meget de små ting
betyder. Nu vil jeg ikke
spoile mere - du burde helt
klart gå ind og se den selv.
Jeg ville lyve, hvis jeg
ikke også erkendte, at jeg
nyder kontrasten og anonymiteten i storbyerne.
Faktisk kan jeg blive overvældet, når jeg kommer tilbage til Ærø. Det fantastiske og anerkendende blik
kan pludselig føles grænseoverskridende. Heldigvis
er det bare en forbigående
følelse, der hurtigt bliver
erstattet med taknemmelighed. For som Kim Jensens eller i daglig tale Kim
»Koks« tatovering siger:
»If you don't say hello you’re the weird one.«
Fælles om fællesskabet
Jeg bliver ofte imponeret
over, hvor hårdt Ærøboer vil knokle for at kunne
give. Vi er et lille organisme samfund, hvor alle har
en vigtig rolle. Dem på sygehuset, dem i opvasken og
alle andre poster får helt
enkelt tingene til at fungere. De sidste somre har vi
haft flere turister end nogensinde, og hele øen har
kæmpet. Det kræver meget
af alle, når højsæsonen buldrer afsted, og i stressede
perioder er det godt lige at
blive mindet om, hvorfor
man gør, som man gør. Jeg
har flere gange spurgt min
far, der sammen med Rikke Pelle ejer Den Gamle
Købmandsgård, hvorfor de
gør dét, de gør? Og fra
hans opsummerede svar
kan det alti udledes, at: »de
gør det for Ærø.« Det er
motivationen bag alt det
hårde arbejde, og det synes
jeg er meget sigende - for
der er mange, som arbejder hårdt for at kunne bidrage til øens liv og glæde.
Lige så vigtigt er, at Ærøboerne er gode til at støtte
de lokale projekter omend
det er byfester, caféer, forretninger eller andre ting.
Efter min mening findes
der intet bedre end stemningen af en masse lokale,
der sidder og nyder sine
drinks i sommersolen. Vi
giver os tid til at få dén
ekstra Aperol Spritz, og vi
formår at nyde omgivelserne, hinanden og øjeblikket.
De gemte erindringer
Jeg skrev ud til ærøboerne,
at jeg gerne ville høre deres
historier. De erindringer,
de måske altid vil huske
og glæde sig over. Der var
flere, der nævnte buschaufførerne! Andre steder ville
det muligvis ikke være et
indlysende sted at starte,
men det er det selvfølgelig
på Ærø. Buschaufførerne
er med til at skabe tryghed,
og giver mange forældre ro
i maven. Her kommer Karen Bjerg Nielsens sigende
historie, der meget simpelt
skildrer overskuddet her
på Ærø: »For nogle år siden sad jeg i bussen på vej
hjem fra arbejde. En lille
dreng gik op til chauffø-

ren og sagde, at han skulle
af »ved kroen,« men bussen var kørt forbi kroen.
Chaufføren tænkte sig kort
om, satte bussen i bakgear
og bakkede en halv kilometer gennem Bregninge, satte
knægten af og kørte derefter videre. Det har jeg aldrig
glemt, og det indkapsler
den ærøske hjælpsomhed i
en nøddeskal.«
Jeg er sikker på, at det
for buschaufføren ikke
var noget ekstraordinært,
for det er det overskud, de
ofte viser. Til dig, mig og os
allesammen. Betydningen
af de handlinger er dog
helt afgørende for os, der
oplever dem. De sætter sig
i kroppen, og man husker
dem. Det giver en fællesskabsfølelse, når man ved,
at man kan få hjælp, når
tingene går galt, og at alle
har interesse i, at man har
det godt.
Min far bankede i skrivende stund på døren, og
var nu kommet i tanke om
en erindring: »Jeg var nok
omkring de 15 år gammel,
da jeg var ude at lege med
de store drenge. Peter Kiær
og sådan nogle. Jeg havde
fået for meget at drikke, så
jeg tog bussen hjem en vinteraften, hvor det sneede
og vejene var fyldte med
sne. På trods af vejret valgte Karlo, den gamle buschauffør, alligevel at forlade den oprindelige busrute
og kørte mig helt til døren i
Langeagre. Han kunne
godt se at kombinationen

af en lidt for høj promille og vintervejret, kunne
være farlig.« Der er mange eksempler på disse historier, og det skal vi være
taknemmelige for, det er
nemlig ikke en selvfølge, at
disse historier optræder så
ofte, som de gør herovre.
Jeg ved, at jeg har skrevet
et meget poleret billede
af Ærø, for selvfølgelig er
der ting, der kunne ændres.
Det er dog ikke mit fokus,
for nogle gange synes jeg,
at man skal fokusere på det
gode ting i livet og glædes
ved dem, hvilket efter min
mening er meget passende
på denne kolde vinterdag.

Du skal kunne
ses fra alle
vinkler

Rådet for Sikker Trafik
skriver følgende, når det
gælder om reflekser på
cyklen:
Din cykel skal kunne ses
fra alle vinkler i mørke.
- 
Den skal have en hvid
refleks, der er synlig forfra, en rød refleks, der er

synlig bagfra, og to gule
reflekser på hver pedal.
- I hvert hjul skal der være
en gul refleks i egerne
eller hvide reflekterende
dæk - eller fælgsider.
- Husk at rengøre reflekserne et par gange om
året, så de reflekterer så
godt som muligt.
- Skift reflekserne, hvis de
går i stykker.

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB
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l Gratis benzinkort til
at også de
Øboens
tankstationer.

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen
62
53 31 00

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

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

Snedker- Dette
og er bevis på,
at udføres
også de
tømrerarbejde

SNEDKERMESTER
SMÅ ANNONCER
i Ugeavisen
ERIK K.læses
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En hel markedsplads ved læses
hånden...
i Ugeavisen
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Møllevejen · Marstal
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LÆGEVAGTEN

Ugeavisen kan hurtigt give dig et overblik
over ugens tilbud fra de lokale handlende.
Du sparer tid, penge og ulejlighed.
Ugeavisen er med sine mange tilbud
en markedsplads for dig...
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Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Køb brille i januar
og betal først til april
*

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

*Ved oprettelse af brillelån
hos Resurs Bank

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Vi søger omdelere i alle aldre – du
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit
fodaftryk i lokalområdet med et
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller
Bestem selv hvornår på dagen, du vil
deltidsjob
som omdeler.
Fyld - 3 sp_Layout 1.1 - 15-09-2017
4:36
arbejde, inden for vores deadline.
Du kan vælge én eller flere ruter.

ÆRØDuUGEAVIS
• ØENS BLAD
• erTLF.
62af,53
Ruterne
i nærheden
hvor 11 53
arbejder i dit nærområde.
du bor, og du kan låne en trailer af
os, som du kan gå eller cykle med.

Selv en
lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis
De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling.

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis
Læs mere
og søg
jobbet på blivomdeler.nu
l SELV
EN LILLE
ANNONCE
HAR SIN VIRKNING I ÆRØ UGEAVIS l

info@aeroeugeavis.dk

Kongensgade 31A · 5960 Marstal · Tlf. 6536 2020
info@aeroeoptik.dk · www.ærøoptik.dk

kan benyttes til annonceindlevering
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Digitaltryk
– af tryksager i mindre oplag.
Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet
og på samme papirkvaliteter
som offsettryk.

Postkort, foldere, flyers, visitkort
og meget andet – ring og spørg...
Mark & Storm Grafisk 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
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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 troværdig partner til

Du kan forvente sparring, ærlige svar,

trykning af plakater, brochurer, magasi-

godt håndværk og skarpe holdninger,

ner, bøger, brevpapir, visitkort eller træn-

når vi arbejder med design, tryk, print og

ger din virksomhed til en ny hjemmeside?

distribution.

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

RINGE AFDELINGEN

ÆRØ AFDELINGEN

Odensevej 9 | 5750 Ringe
Tlf. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk

Møllevejen 33A | 5960 Marstal
Telefon: 62 53 11 53
www.aeroeugeavis.dk
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Vælg seniorlivets bolig, Få wellness med
mens du kan
i morgenbadet
Man skal træffe de store bolig-beslutninger i
god tid – ellers træffer tiden den for dig!

Det giver energi til hele dagen at starte sin morgen med en skøn badeoplevelse.
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Ændrede
livsforhold giver grobund for at overveje en ny
bolig,
der passer
bedre til et fremtidigt seniorliv.
læses
i Ugeavisen
Det er de færreste af os,
som vågner op en morgen
og
konstaterer,
at nu på,
er vi
Dette
er bevis
sørme blevet gamle, hvorat også de
efter vi begynder at tilrettelægge et liv med en morfar på sofaen, Barnaby på
tvlæses
og blødti brød
til kaffen.
Ugeavisen
Alder kommer snigende,
men lige pludselig er den
der. Med sig har den ofte
fysiske
sygdom
Detteskavanker,
er bevis
på,
eller på anden måde ænat
også
de
drede livsbetingelser, og
derfor er det vigtigt at få
truffet nogle af livets størrelæses
beslutninger
i god tid.
i Ugeavisen
Eksempelvis er boligvalget til den tredje alder noget, man bør planlægge og
drøfte
i god
tid.
ÆRØ
UGEAVIS
Mange vælger at blive
Møllevejen · Marstal
boende i huset, også efter
Tlf. 62 53 11 53
børnene er flyttet hjeminfo@aeroeugeavis.dk
mefra – man kender naboerne, nyder kvarteret, og
det er dejligt at have den
ÆRØ
UGEAVIS
ekstra
plads,
når børn og
børnebørn
kommer
hjem.
Møllevejen
· Marstal
Men Tlf.
pludselig
er 53
man de
62 53 11
ældste
på villavejen. Naboinfo@aeroeugeavis.dk
erne er blevet unge, haven
er blevet for stor, og det
er blevet lige lovlig bøvlet
atLÆGEVAGTEN
komme op på stigen og
rense tagrenden.

SMÅ ANNONCER

SMÅ ANNONCER

Automobiler
Beskæftigelse
Blandede
Dødsfald

Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1

Så er det tid at se sig
om efter et alternativ. Og
man bør gøre det, før omstændighederne driver en
dertil. Det er vigtigt, at
man stadig er aktiv og har
energi, når man skal skifte
rammer og rykke sin tilværelse fra villa til lejlighed
eller rækkehus. For det er
den energi, der er med til
at skabe kontakten til de
nye naboer og etablere et
netværk i de nye rammer.
FAKTA:
Boligforening? Så skal du
være tidligt ude!
Hvis du bor i et område,
hvor der er attraktive seniorboliger i boligforeninger eller andelsforeninger,
så skal du som regel skrives
op i god tid. Ventelisterne
kan være lange, og adskillige år – nogle gange op til
20-25 år – er intet særsyn.
De fleste steder kan man
komme på venteliste for et
ret beskedent beløb.

Planer for 2022

Mange har nytårsforsæt af
praktisk karakter: »I år skal
vi have lagt ny terrasse«, »i
år skal carporten males«,
»i år skal der ryddes op på
loftet« etc. Mens gejsten er
størst, er det en god ide at
fælde de store planer ned
på papir og måske endda
få de forskellige opgaver
ført ind i kalenderen. Når
årsplanen efterfølgende er
placeret i fuld offentlighed
midt på køleskabsdøren,
er der større chancer for,
at planerne også BLIVER
ført ud i livet.

Ejendomme
Min kære bror og svoger,
vores kære morbror

Hansen

tidl. Langevrætte

er stille sovet ind på MÆC den 10. januar 2022.
Husdyr
Anna og Thomas
Anne
Grethe,
Køb og salg Benny og Jens Albert
Lone og Poul Henning
Begravelsen finder sted fra Søby Kirke
Legat
lørdag den 15. januar kl. 10.00.

Lejeboliger

Blandede
ærøshoppen - fast - 1 sp
Dødsfald
FLYTTEBILER
UDLEJES
Efterlysning
Ejendomme
Fremlysning

†

Fremlysning
Hans Jørgen

Tre klip
- og hvad så?

Tlf. 62 58 14 54

15/09/17 08.24

Efterlysning

Man kan med små virkemidler lave badeværelset om til sit
eget personlige wellness-center.
I hverdagen klarer de fle- af skov og blomster ind i
ste af os morgenbadet som dit morgenbad. Der findes
en hurtig skylle, inden vi også rigtig mange gode
skal smøre madpakker, højtalere, som kan holde
lufte hunden og følge un- til vådrum. Afslappende
gerne i børnehave.
musik er en skøn måde at
Men da badet er et af de starte dagen.
få frirum, mange af os har i
Husk også at få lyskilen travl hverdag, burde vi derne med. En dagslyslamudnytte det lidt bedre. Ek- pe giver lysterapi og er en
sempelvis til at forkæle os god måde at få underbeselv og klemme en smule vidstheden ud af fjerene.
wellness ind fra morgenstunden.
Store, dejlige badeværelser med plads til at boltre
sig og tanke energi burde
være en menneskeret – Hvis du får 3 klip inden for
men det er det ikke! Min- 3 år, får du frakendt køredre kan heldigvis gøre det. kortet betinget og skal op
Langt de fleste badeværel- til ny teori- og køreprøve.
ser kan nemlig opgraderes Du skal til lommerne i
til at ose lidt mere af luksus mere end en forstand,
og lækkerhed i hverdagen, hvis du kører så meget for
også uden at vælte budget- stærkt eller blæser på de
øvrige færdselsregler i så
terne.
Man kan eksempelvis høj grad, at det også koster
montere et brusehoved klip i kørekortet.
En forseelse, som udlømed massagefunktion eller
ser
klip, koster altid mindst
sætte en regnvejrsbruser
2.000
kroner, og dertil
i loftet. Kan man indrette
i2i media - fast
bruseren til et dampbad
ved at lukke den tæt, så
sætter sidedyser til massage lige prikken over i’et.
Man kan også opgradere
med dufte og lyde. Mange
planter
stortrives i det fugAutomobiler
tige og mørke miljø, der
er i mange badeværelser
– brug
det til at få duften
Beskæftigelse

Husdyr

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd 1

Køb og salg

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
Åbningstider:
tirsdage og torsdage
13.15 - 18.00
Ellers efter aftale.

HANDYMAN
Vinko
28/08/17 09.46

Ring og hør
nærmere.

Officielle
Personlige
Taksigelser

25 21 00 91

handymanvinko@gmail.com
• Ingen opgave er for lille
eller for stor.

FAKTA:
Er du ny bilist, så er der
kun et klip at give af: Her
er der kørselsforbud allerede efter andet klip.

Beskær buskene
i januar

Man kan godt beskære forskellige vækster i januar
– blandt andet frugtbuske
som ribs og solbær. Disse
buske kan forynges ved at
skære gamle grene af helt
nede ved jorden.
Også visse frugttræer kan
uden problemer beskæres
i januar.

Fysioterapeut

Pia Damgård

Harmoni-Massage
Homøophati
Traumatherapi

Specialist
i muskuloskeletal
fysioterapi
Master i rehabilitering

Fysioterapiklinik

Sygehusvejen 18, 1. Ærøskøbing

TIDSBESTILLNG

Ahmads Rengøringsog Haveservice
• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med
sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af
tagrender
• Små
reparationer
• Malerarbejde

på Mobil: 30 125 127
Mail: piadamgaard@
outlook.com
eller online på www.
piadamgaard.dk

Socialdemokratiet
på Ærø
afholder

Medlemsmøde

ren42332757@gmail.com

mandag d. 17. januar
kl. 19.00-21.00
på Rådhuset
i Ærøskøbing
Drøftelse af aktuelle
lokalpolitiske emner.
Vel mødt
Socialdemokratiet
på Ærø

GENERALFORSAMLING

Automobiler

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57

afholdes
fredag d. 28. januar
kl. 20.00 i klubhuset.
Udsættes hvis
Corona-restriktionerne
forhindrer det.
BESTYRELSEN

JOHANS
Rengørings &
Haveservice
•
•
•
•
•
•

Rengøring
Havearbejde
Malerarbejde
Små reparationer
Rensning af tagrender
Opsyn med sommerhuse

Henvendelse:
Ommelsvejen 10 · Marstal

skal op til ny teori- og køreprøve.

Harmoni - DK - 21-11-2018 7:43

Handyman Vinko - fast 1 sp

Legat
Lejeboliger

kommer 500 kroner til Offerfonden.
Det udløser blandt andet klip, hvis du kører mere
end 30 procent for stærkt,
har for kort afstand til bilen foran dig, kører ulovligt i nødsporet, overhaler
i fodgængerfelt, kører mod
færdselsretningen
eller
kører venstre om et helleanlæg. Der er flere andre
forseelser, der koster – tjek
dem evt. på sikkertrafik.dk.
En forseelse kan sagtens
udløse flere klip på en gang,
så du kan miste kørekortet
omgående, hvis du opfører
dig tåbeligt nok.
Hvis du får tre klip inden
for 3 år, så får du frakendt
dit kørekortet betinget og

TLF. 42 57 57 47

E-mail:
joanrengøring@gmail.com

Lille Risevej 9
Ærøskøbing

Beskæftigelse
Blandede

Marstal Billard Klub
afholder

Dødsfald

GENERALFORSAMLING
Efterlysning

fredag d. 28. januar
kl. 16.30
Ejendomme
i Klublokalet
i Tordenskjoldsgade 20
Dagsorden ifølge
Fremlysning
vedtægterne.
BESTYRELSEN

Husdyr

Køb og salg

Hø
i småballer
Legat
sælges
Henvendelse:
Lejeboliger
Claus Skov
Tlf. 21 47 46 58

Officielle

Personlige
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FLOTTE BILLEDBØGER Dansk mad har sjove
navne
FRA ÆRØ
Queenstreet - Marstal

afholder

ÆRØ

JACQUES BERG
VA L E R I E L O U B E T

GENERALFORSAMLING

YEU

mandag d. 31. jan. 2022 kl. 19.30 på Hotel »Marstal«.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil blive serveret kaffe.
GODT NYTÅR!
Venlig hilsen - Bestyrelsen

To gange ø
Deux fois île
YEU

ÆRØ
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 lighederne 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.

Format 205x244
80 sider i farver

kr.

128,-

Ole Ege

Brændende kærlighed består primært af kartoffelmos og
bacon. Foto: Kehlet.
Som barn var retten benløse fugle altid lidt af en
overvindelse. Den lille
rulle kalvekød kunne godt
ligne en fugl befriet for
benene, og det var jo ikke
rart.
Mange andre danske
retter har tilsvarende spøjse navne.
Dyrlægens natmad hedder f.eks. sådan, fordi dyrlæge Sigurd Kejlgaard ofte
til aftensmad bestilte et
stykke med leverpostej,
saltkød og sky hos restauratør Oscar Davidsen i København. Andre kopierede
den ved at be’ om »et stykke af dyrlægens…«
Brændende kærlighed er
en anden dansk klassiker.
Baggrunden for navnet
står ikke helt klart, men
måske er det bare fordi
kombinationen af kartoffelmos, bacon og bløde løg
gør alle varme om hjertet.
Man kan også få sig en
amagermad – et stykke
rugbrød klappet på et
stykke franskbrød. Efter
sigende kommer navnet af,
at det var hollandske bønder på Amager, som havde
tørt rugbrød med, og derfor måtte støtte det med en
skive franskbrød.
I Sønderjylland kan man få

sig en gang skrædderduelse, som er stegte flæsketern
i opbagt eller flødesovs til
nye kartofler. Duelse betyder dyppelse på dialekt,
deraf navnet.
I det sydjyske har de
nærmest ikke andet end
spøjse madnavne – surrib
(ribben i eddikelage), kjæltringspandekager (en slags
æggekage med tvebakker
og syltetøj), musenødder
(en slags pebernødder) og
knepkager, for eksempel.
Knep er ganske lødigt: Det
betyder knæk på dialekt og
passer særdeles godt til en
sprød småkage.

Mere end
bare ski

Hardcore-skiløbere er kun
interesserede i selve skiområdet - pisternes hældning,
antallet af sorte pister, mulighederne for offpiste osv.
Men når hele familiens skal
vælge destination til den
fælles skiferie, er det også
vigtigt at sikre sig, at der er
mulighed for andet end blot
skiløb. Efter en dag på ski
kan det for eksempel være
dejligt at tage i svømmehallen, at bowle eller gå i spændende butikker osv.

Ærø Redningskorps - DK - 26-03-2020 9:14

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede
som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende hi-storie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra
Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på
dansk, tysk og engelsk

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22
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 m.m.
Træfældning og styning
af træer fra 50 tm/kran med kurv eller
grabsav.

Stort format. Indbundet.
130 sider i farver

kr.

249,-

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:
Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum,
Creutz Hjørne,
Ærøskøbing Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

Entreprenør og vognmandskørsel
Lej en container

l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE
l PRIVATE

Bortkørsel af haveaffald m.m. med lastbil med kran/grab.
Udgravning af grunde,
fornyelse/rep. af dræn,
samt diverse graveopgaver.

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

Blomsterdekoratør/
Blomsterbinder

eller en butiksuddannet med interesse
for blomsterbranchen søges

Ærø Blomster & Havecenter
Ommelsvejen 23 A · 5960 mArstAl · tlf. 62 53 11 99

info@aeroeblomster.dk

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

Tlf. 21 43 90 38
FAG L Æ RT E M A L E R S V E N D E

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33 A
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

INDLEVERINGSFRISTER
FOR ANNONCER:
l Store forretnings-/
foreningsannoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00
l Mindre forretnings-/
foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendtgørelser modtages til
fredag kl. 12.00
l Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00
lD
 ødsannoncer
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 modtager 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

Med venlig hilsen
Peter Lund

RISE VANDVÆRK a.m.b.a.
TAKSTBLAD
Gældende fra den 1. januar 2022

Alle nævnte priser er tillagt 25% moms; momfri:
beløb ikke tillagt moms.
ANLÆGSBIDRAG pr. stikleding.
Samlet anlægsbidrag
incl. etableringsomkostninger .............. kr. 30.000,00
til og med vandmåler
Anlægsbidraget fordeler sig således:
Hovedanlægsbidrag ................................ kr. 3.750,00
Forsyningsledningsbidrag ...................... kr. 20.000,00
Stikledningsbidrag .................................. kr. 6.250,00
Til de anførte priser tillægges evt. erstatning til lodsejer.
Anlægsbidraget skal være indbetalt, før tilsluting
kan finde sted.
DRIFTSBIDRAG
Pris pr. m3 vand....................................... kr.
6,25
Pris pr. m3 vand,
samlet afgift til Staten ............................ kr.
7,96
Samlet pris pr. m3 vand........................... kr.
14,21
Årlig abonnement pr. stikledning........... kr. 2.000,00
Pris pr. m3 vand, til videresalg
ikke ledningsført .................................... kr.
10,00
1. rykkerskrivelse .................................... kr. 100,00
Incassomeddelelse/rykker momsfri ....... kr.
100,00
Lukkevarsling, momsfri ......................... kr. 100,00
Lukkebesøg, momsfri ............................. kr. 380,00
Genåbning
(indenfor normal åbningstid)................. kr. 485,00
Genåbning
(udenfor normal åbningstid)................. kr. 770,00
Flytteopgørelse ...................................... kr. 100,00
Manglende aflæsning af måler............... kr. 100,00
Ekstraordinær måleraflæsning
ved besøg................................................. kr. 300,00
Gebyr for kopi faktura........................... kr.
50,00
Aflæsning af elektroniske målere sker ved fjernaflæsning. Ved øvrige målere sker aflæsning ved
fremsendelse af selvaflæsningsbrev. Ved manglende
aflæsning tillægges gebyr jf. ovenstående.
Det årlige driftsbidrag opkræves 2 gange om året.
1. rate opkræves i februar med betaling medio marts,
og 2. rate opkræves i juni med betaling primo juli.
Årsregulering finder sted ved 1. rate.
Ved betaling efter forfaldsdato tillægges renter iflg.
renteloven.
Der udsendes 1. og 2. rykkerskrivelse før afbrydelse
bliver gennemført.
3. rykkerskrivelse bliver overgivet til inddrivelse hos
Incasso.
For genåbning af stikledning til forsyningsledningsnettet opkræves udover det skyldige beløb gebyr jf.
ovenstående.
Til orientering henledes opmærksomheden på, at
ejendommens ejer, i henhold til gældende lovgivning, hæfter for ovenstående driftsbidrag.
Med venlig hilsen
RISE VANDVÆRK
www.risevand.dk

Ord. Generalforsamling
Mandag den 31. januar 2022 kl. 19.30
i MIF’s Klubhus, Vestergade 48A, Marstal
(indkørsel fra Reberbanen)

med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab
forelægges til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter samt revisor og
revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

AOF - Ærøs Aftenskole
Vedrørende undervisning i januar, afventer vi ophør
af coronarestriktioner.
Foreløbigt er aftenskolen lukket frem til d. 17. januar.
Følgende er planlagt:
YOGA: Fortsætter fra d. 18. og 19. januar.
Der er fuldt booket.
SMYKKEKUNST: Kursusstart udskudt til d. 12. februar. Der er fuldt booket.
JAGTTEGNSKURSUS: Fortsætter fra d. 19. januar.
ÆRØKORET: Fortsætter fra d. 18. januar.
TYSK: Fortsætter fra d. 20. januar. Der er åbent for
nye tilmeldinger.
BILLEDKUNST: Fortsætter fra d. 17. januar.
MADLAVNING: Der kommer nærmere besked fra
underviseren direkte til de tilmeldte.
Afhængigt af myndighederne kan ovenstående
datoer ændre sig med kort varsel.
Hold øje med www.aof-aeroe.dk

Sogneliv
Østersøkoret
Rise Kirke onsdag d. 19. januar kl. 19.00
Østersøkoret starter efter nytår
Nye medlemmer velkomne, gratis deltagelse.
Kontakt Paul Nedergaard
Tlf. 22 44 84 21 eller pollepiano@hotmail.com
Taizéandagt
Ærøskøbing Kirke
Torsdag den 20. januar kl. 19.00
Pizzagudstjenesten den 27. januar er udsat.
Støt Ærø Menighedspleje på mobil: 82732

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:
Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat
Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp

ÆRØ VINDUESPOLERING
Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34
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ÆRØ SVØMMEKLUB

pip

v/ Rasmus S. Kristensen

Bestyrelsesformanden har godkendt min indstilling
SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk
om at Jacob Henrik Lund den 7. januar indtræder i
direktionen som underdirektør i Søassurancen Danmark. Jacob vil fremover, udover sit arbejde som
leder i lystbådeafdelingen, også deltage i alle møder
Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd 1
12/09/17
der relaterer til direktionen.
Jeg er fortsat medlem af direktionen som adm. direkafholder
tør. Stort tillykke til Jacob.

Leder du efter
et nyt job?
Så se med her!

IHUSE
PP

Godthåb 12 · 5985 Søby
Telefon 6258 1122
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alle bilmærker
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ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

NYT MEDLEM
AF DIREKTIONEN
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Pippihuset - øens grønne børnehave
søger 2 nye kollegaer.

07.40

1. Pippihuset søger en uddannet pædagog til
fastansættelse:
Vi vægter en god normering højt, derfor søger vi en ny
kollega til vores team. Stillingen er en fastansættelse på
32 timer om ugen indenfor den fulde åbningstid, som er
fra kl. 6.15-17.00. Vi ønsker du kan tiltræde stillingen
den 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.
Hvad forventer vi af dig?:
• At du er uddannet pædagog.
• At du brænder for at arbejde med børn fra 3-6 år.
• At du elsker at være ude året rundt.
• At du har blik for det enkelte barn og er optaget af at
danne nærværende relationer til børnene.
• At du kan lide at sætte aktiviteter i gang, og lære fra
dig omkring et bestemt emne, f.eks. kreativt, musisk
eller kropsligt.
• At du kan indgå i en privatinstitution, som tænker
lidt ud af boksen og at du kan tage del i de fælles
praktiske opgaver i børnehaven.
Vi kan til gengæld tilbyde:
• Et ungt og forholdsvis nyt ledelsesteam, som er optaget af at bibeholde den unikke kultur børnehaven har
oparbejdet, men som samtidig ikke er er bleg for at
være nytænkende og altid har børnene som øverste
prioritet.
• Et lille børnehus med en god normering, hvor man
kommer rundt om det enkelte barn.
• Et godt kollegialt miljø, med medarbejdere som
brænder for deres arbejde.
• En høj faglighed, hvor du har indflydelse på at planlægge, gennemfører og evaluere på pædagogiske
aktiviteter, som understøtter det enkelte barns og
børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
• Masser af frisk luft og gode fysiske rammer både inde
og ude.
Der er ansøgningsfrist torsdag den 20. januar og
der vil blive afholdt ansættelsessamtaler kort tid
efter.
2.Pippihuset søger en pædagogmedhjælper
i en 20 timers tidsbegrænset stilling.
Står du og mangler et job i forbindelse med dit sabbatår, eller et bijob, hvis du f.eks. er selvstændig og har
sæsonarbejde, så er denne stilling måske noget for dig.
Pippihuset søger nemlig en pædagogmedhjælper til et
vikariat fra nu af og til sommeren 2022.
Stillingen er på 20 timer om ugen, arbejdstiden kan vi
justere, så det giver mening for begge parter.
Hvad forventer vi af dig:
• At du har et stabilt fremmøde.
• At du er en rolig og imødekommende person.
• At du kan indgå i et samarbejde mellem kollegaer.
• At du kan arbejde selvstændigt.
• At du kan lide at tage del i de praktiske opgaver.
• At du kan lide at lege med børnene og give dem en
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Der er ansøgningsfrist torsdag d. 20. januar
FOR
ÆRØ
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og der vil blive afholdt
ansættelsessamÆRØ
UGEAVIS
taler kort tid efter.
MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
Vi håber du har lyst til at sende os en ansøgning.
Ansøgningen kan sendes til vores mail
pippihuset@pippihuset.dk eller
job@pippihuset.dk eller på
UGEAVIS
vores adresse ÆRØ
Godthåb
12, 5985 Søby Ærø.
MØLLEVEJEN
. MARSTAL
TLF. leder
62 53Cecilia
11 53
Ved nærmere info, kan
du kontakte. vores
Jørgensen på telefon: +45 30 22 01 07 eller børnehaven
på tlf. +45 62 58 11 22.
Vi glæder og til at høre fra dig.
Venlig hilsen
• • • ØENS
BLAD • • •
PIPPIHUSET

UGEAVISEN FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering
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ONSDAG DEN 12. JANUAR 2022

VI HÆVER RABATTEN

FRA 10 TIL 20%

GÆLDER I PERIODEN FRA D. 12. JANUAR TIL OG MED D. 16. JANUAR 2022
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*Kan ikke kombineres med andre rabataftaler,
gælder ikke nedsatte varer.
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Vi trækker lod
om en skruemaskine
blandt alle handlende SelvByg
medlemmer i perioden
12. januar til og med
16. januar 2022.

BLIV SELVBYG MEDLEM OG

FÅ HJÆLP TIL
VEDLIGEHOLDELSE
AF DIN BOLIG
KONTAKT EN MEDARBEJDER OG BLIV MEDLEM NU!
Se flere SelvByg fordele
på STARK.dk/selvbyg

80307

*Kan ikke kombineres med andre rabataftaler, gælder ikke nedsatte varer og skaffevarer og varer markeret
med ”God kvalitet til faste lave priser”. Se varekategorier med selvbyg rabat på STARK.dk/10procent

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

STARK Rudkøbing
Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1145

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99
5700 Svendborg
Tlf. 6221 2428

Se åbningstiderne
på STARK.dk

