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Odensevej 8A · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 44 88
Mail: fomo@fomo.dk · www.fomo.dk

– For os handlede det primært 
om den nære kontakt, og det 
faktum, at FOMO er en lokal 
virksomhed. Og så spillede det 
naturligvis også ind, at vi fik et 
forsikringstilbud, der var spe-
cielt målrettet vores behov, og 
som var mere prisvenligt end de 
andre tilbud, vi indhentede.

Sådan siger administratoren i 
Svendborg-virksomheden, Spi-
setid ApS, Martin Hirsch, efter 
det nu viser sig at flere og flere 
virksomheder vælger at bruge 
Forsikringsformidlings-virk-
somheden, FOMO, der har base 
på Odensevej 8A.

Således forsikrer FOMO, der ar-
bejder tæt sammen med Tryg 

Forsikring, i dag over 20% af 
fynboerne på Sydfyn, hvor virk-
somheden siden 1963 har leveret 
forsikringsløsninger til private 
og siden 2019 til erhvervslivet.

– Der var flere fordele ved at væl-
ge FOMO, men ingen tvivl om, at 
den nære kontakt - det at man 
altid kan ringe og få en samtale 
med sin egen tilknyttede as-
surandør, spillede en stor rolle i 
vores beslutningsproces, under-
streger Martin Hirsch.

Den forklaring kender Marianne 
Skøtt, der er erhvervsassuran-
dør i FOMO, kun alt for godt.

– Ja, vi hører igen og igen fra vo-
res kunder, at det er af essentiel 

betydning, at vi dels har en me-
get kort kommandovej - dels er 
en stærkt lokalt forankret virk-
somhed, siger hun og tilføjer:

– Vi lytter altid til kundernes 
behov og med TRYG som samar-

bejdspartner, har vi naturligvis 
alle varer på hylderne, således 
at vi kan tilbyde vores erhvervs-
kunde den bedste dækning til de 
mest fordelagtige priser. 

Den nære kontakt
er i fokus
Flere og flere erhvervskunder i det fynske vælger nu at bruge Forsikringsformidlings- 
virksomheden, FOMO, når der skal vælges de helt rigtige forsikringsløsninger.
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Står man som familie og over-
vejer at flytte ud på landet til en 
mere tryg og rolig tilværelse, så 
burde man måske rette blikket 
mod Ærø. 

Ikke bare er der mange ledige 
jobs, billige boliger og en skøn 
natur – øen kan nu også bryste 
sig af have landets bedste tilbud 
til de mindste. 

I hvert fald hvis man skal tro en 
ny landsdækkende undersøgel-

se, der viser, at de ærøske foræl-
dre er de mest tilfredse i landet, 
når snakken falder på øens dag-
institutioner.
– Ja, vi ligger helt i top og det 
gør mig naturligvis både stolt 
og glad, siger Ærøs borgmester, 
Peter Hansted.

– Der har i længere tid været en 
stor politisk vilje til at sætte fo-
kus på vores børns trivsel.  Det 
har blandt andet resulteret i en 
rigtig fin normering, hvor vi i 

2019 havde en gennemsnitlige 
normering på 4,6 børn per vok-
sen blandt børnehavebørnene 
(3-5 år), og 2,8 børn per voksen 
blandt vuggestuebørnene (0-2 
år). Og så har vi indført gratis 
mad i vores daginstitutioner, 
hvilket også er et tiltag, mange 
forældre værdsætter, fortæller 
Peter Hansted.

Den landsdækkende undersø-
gelse, der er bestilt af Indenrigs 
og Boligministeriet og gennem-

ført af Danmarks Statistik, kom-
mer på et tidspunkt, hvor Ærø 
har oplevet en stor tilflytning.

– Ja, det er en glædelig udvik-
ling. Sidste år fik vi næsten 600 
nye personer til øen. Jeg er ikke 
i tvivl om at det, der trækker folk 
til Ærø - udover de velfungeren-
de døgninstitutioner- er et sær-
deles attraktivt foreningsmiljø, 
gode jobmuligheder og billige 
boliger, understreger Peter Han-
sted. 

De mindste 
stortrives på Ærø
Samtidig med, at flere og vælger en tilværelse 
på Ærø, fastslår ny undersøgelse, at de ærøske 
forældre er de mest tilfredse i landet, når det 
handler om øens daginstitutioner.

Rådhuset, Statene 2 · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 63 52 50 00 
post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dk

Drømmer du også om livet på en 
ø? Måske er din drøm slet ikke så 
uopnåedelig! Ærø ligger lige for 
Danmarks fødder, og I er mere end 
velkommen her hos os?

                          ÆRØ

www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Kommer du alene eller med hele 
familien. Så er der plads til jer alle. 
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der 
er højt til loftet og naturen ligger 
lige i din baghave. 
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er 
omkring 180 foreninger. Så der er 
mulighed for et aktivt fritidsliv.

Ærø har 97% internetdækning. Du 
har derfor mulighed for at have 
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende 
med elektricitet og der arbejdes på 
bæredygtige løsninger inden for 
kollektiv trafik. Målet er at være 
CO2-neutral og selvforsynende med 
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie mulighe-
den for at undgå stress og jag, bliv en 
del af Ærø. 
For børnefamilier har vi pasnings-
garanti inden for en måned og ingen 
lukkedage. For familier med 3 børn 
eller flere i pasning/institution er 3. 
barn og efterfølgende gratis. (billigste 
barn/børn).

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig

Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk 
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”En nyskabelse på færge-
fronten, som vi forventer 
os meget af, er el-færgen 
mellem Søby og Fyns-
hav”, fortæller borgme-
ster Ole Wej Petersen. 

”El-færgen, som sidst på året 
ventes endeligt implementeret 
på ruten, repræsenterer en helt 
ny, co2-venlig teknologi. Lever 
el-færgen på drifts- og økonomi-
områderne op til vores positive 
forventninger, kan vi stå overfor 
et snarligt boom i el-færgedrif-
ten – ikke blot til og fra Ærø men 
også på lignende ruter. 

Med bygningen af el-færgen er 
skibsingeniør Jens Kristensen 
og Søby Værft gået forrest i ud-
viklingen af dette spændende 
bud på fremtidens færge, og det 
kan vi kun være stolte over og 
tilfredse med. Færgedriften er 
Ærøs livline til omverdenen og et 

aktivitetsområde i konstant ud-
vikling. Således har ÆrøXpres-
sen, et privatejet færgeselskab 
på Marstal-Rudkøbing ruten, 
netop etableret sig som nyeste 
aktør på området.”

Positiv udvikling
”Landevejsprincippet der udjæv-
ner prisforskellen mellem sø og 
landtransport, er en stor gevinst 
for Ærøs erhvervs- og kulturliv. 
Princippet mangler dog stadig 
syv uger i højsæsonen til at dæk-
ke hele året – en mangel vi fra 
politisk hold arbejder målrettet 
på at få rettet op på. Alligevel 
transporterer færgerne markant 
flere passagerer til øen, og dét 
med en øget turisttilstrømning 
til følge.

Parallelt hermed er udflytningen 
fra storbyerne en trend, som for 
alvor er ved at slå igennem. Et 
stigende antal yngre mennesker 
fra hele landet søger det gode liv 

i mere stilfærdige ram-
mer end storbyens, og 
dét findes på Ærø. De 
nye øboer har iværksat 
en masse spændende 
initiativer – for eksem-
pel indenfor restaurati-
onsdrift og fremstilling 
af økologiske produk-
ter. Også den kreative 
klasse har fået øje på 
Ærø, idet en del forfat-
tere og billedkunstnere 
er flyttet hertil. Flere 
har skrevet bøger om 
øen, og denne udvik-
ling i retning af et mo-
derne ”Skagensmiljø” 
i øhavet er vi meget 
glade for. Der er stor 
optimisme på Ærø, og vi ser lyst 
på fremtiden”, slutter Ole Wej 
Petersen.        

Statene 2
5970 Ærøskøbing
Tlf.: 63 52 50 00
post@aeroekommune.dk
www.aeroekommune.dk

Ærø Kommune

I tæt samarbejde med private 
og offentlige aktører på det ma-
ritime område tilbyder Marstal 
Navigationsskole uddannelsen 
til navigatør, der fører til spæn-
dende arbejde som kystskip-
per, sætteskipper, styrmand og 
skibsfører. 
- Som en af verdens førende 
skibsfartnationer er det et pri-
vilegium at bidrage til de mari-
time uddannelser, siger Marstal 
Navigationsskoles rektor Jeppe 
Carstensen. Det er vi meget be-
vidste om på skolen. Det klarer 
vi heller ikke alene, men i et tæt 
samarbejde med andre både pri-
vate og offentlige aktører her i 
det sydfynske øhavs smørhul.
Jeppe Carstensen fremhæver 

samarbejde med VUC på Ærø og 
SIMAC i Svendborg, der er med 
i efteruddannelse og i det natio-
nale samarbejde om studieprak-
tik sammen med landets øvrige 
videregående uddannelsesinsti-
tutioner. Her er fokus på elever, 
der er i gang med det sidste år på 
en gymnasial uddannelse.

Fast job og god løn
Sammen kan vi tilbyde unge et 
væld af uddannelser til bl.a. han-
delsflåden – lige fra skibsofficer 
til shipping og den øvrige off 
shore-virksomhed. Her primært 
til den danske, men også til dem, 
der sejler under udenlandsk flag. 
- Vi tilbyder også i samarbejde 
med VUC Ærø en HF-søfarts-

uddannelse, 
som er en 
ungdomsuddan-
nelse, der kombine-
rer den grundlæggende 
søfartsskole med en fuld 
HF-uddannelse. 
Jeppe Carstensen peger på, at 
de gode Sydfynske uddannelser 
ikke kun fører til spændende 
maritime jobs, men også til er-
hverv med høj beskæftigelse og 
med gode lønninger. 

Danmarks maritime

 smørhul

 Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. +45 62 53 10 75
marnav@marnav.dk · www.marnav.dk 

- Vores to-årige HF-klasse giver 
en lokal mulighed for at få en 
gymnasial uddannelse, så unge 
fra Ærø kan få en god uddan-
nelse uden at skulle forlade Ærø. 
- Både den to-årige og den tre-
årige HF-uddannelse giver 
muligheder for at fortsætte på 
de videregående uddannelser, 
herunder universiteterne, siger 
Morten Kjerulff,

- Den tre-årige HF-uddannelse, 
som kan ses som to uddannelser 
i èn, giver adgang til en spæn-
dende karriere og fremtid inden 
for det maritime.

- Elevtallet på søfartsuddan-
nelserne er i vækst, siger afde-
lingsleder Morten Kjerulff, HF 
& VUC FYN/ÆRØ. Vi rekrutte-
rer elever fra det meste af landet 
til HF-søfarts-uddannelserne i 
både Marstal og Svendborg. 

- I Marstal betyder det i år, at 
der oprettes tre HF-Søfart-klas-
ser mod to i de foregående år. Et 
stærkt samarbejde i den mariti-

me klynge på Sydfyn skal gerne 
sørge for, at væksten fortsætter. 
- VUC ÆRØ får glædeligvis ele-
ver fra hele landet til vores ud-
dannelser her i Marstal. Kvoten 
inden for erhvervsuddannelsen 
vokser, og det betyder oprettel-
sen af nye årgange af den nye 
treårige HF-søfartsuddannelse.

To gymnasiale uddannelser
- Her på Ærø har vi to gym-
nasiale ungdomsuddannelser, 
en 2-årig HF og en 3-årig HF-
Søfart i samarbejde med vores 
nabo, Marstal Navigationsskole.

Med den toårige HF-uddannelse og en øget tilstrøm-
ning til den treårige HF-Søfartsuddannelse vokser  
HF & VUC FYN i Marstal markant.

HF & VUC PÅ ÆRØ
GYMNASIALE UDDANNELSER 

I DEN SYDFYNSKE KLYNGE

P. E. Pålssons Vej 1 · 5960 Marstal · Tlf.: 6265 6590
aeroe@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk/aeroeÆRØ

Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29 
www.aeroebrand.dk

vi vil ikke 
  være størst...

vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt 
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre 

ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker. 

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private, 
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor 
være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere 
er tilknyttet værket.
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Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere

 – med et højt indhold af omega 3

Kvalitets-laks fra Færøerne, 
hvor laksene lever en ustresset tilværelse 

med god plads, tempereret vand og
 naturligt foder med masser af fiskeolie og 

derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.
 

Med garanti for at der ikke anvendes 
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere          

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd   1 17/02/18   10.18

www.ærørøgeri.dk
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Er man på Ærø på kig efter en 
mekaniker, der ikke bare har 
mange års erfaring indenfor sit 
erhverv, men også har fokus på 
kvalitet og kundeservice, så bur-
de man overveje at sætte kursen 
mod Skovby.

Her har Daniel Søndermark 
Johnsen nemlig for nylig startet 
sin virksomhed, DSJ Auto, hvor 
han reparerer alle typer biler.

- Ja alt – undtagen elbiler. Jeg har 
været i mekanikerfaget i mange 
år og har erfaring med de fleste 
typer biler. Jeg tager mig også af 
forsikringsskader og rustarbej-
de på gamle biler, fortæller Da-
niel Søndermark Johnsen, der i 
øvrigt glæder sig over, at han er 

kommet fint fra start med det 
nye værksted.

- Jeg har arbejdet her fuldtids si-
den den første januar i år, og er 
glad for den måde, jeg er blevet 
modtaget af lokalbefolkningen. 
Jeg har fået en god kundekreds 

og har nok at se til, siger han og 
tilføjer:

- Jeg servicerer såvel private som 
virksomheder, og lægger altid 
stor vægt på personlig rådgiv-
ning og kvalitetsarbejde. 

Daniel Søndermark Johnsen er kommet godt fra start med sin nye virksomhed 
DSJ Auto i Skovby, hvor han er gået fuldtids siden 1. januar i år.

Smedegyden 2 · 5985 Søby Ærø
Telefon: 91565927 · Mail: dsjauto42@gmail.comDSJ Auto

Glæder sig 
over kundernes
opbakning

Danmarks hyggeligste 
Søfartsmuseum 

En rejse gennem søfartshistorien fra 1634 til i dag. 
1500 m² udstilling og egen museumshavn. 

-hvis du ikke når det hele i dag,  
så bare aftal i butikken, at du ser resten i morgen. 

 

 

Prinsensgade 1 • 5960 Marstal • Tlf. 62 53 23 31  

MARSTAL SØFARTSMUSEUM 
www.marmus.dk 

DYNAMO
DYNAMO er Motorfabrikkens 
arbejdsfællesskab og start-up base.  
Vi tilbyder lynsnabt internet, bundløs kaffe 
og flinke kolleger fra vidt forskellige fag. 
Det er oplagt at tage sit job med til Ærø, hvadenten det er 
permanent eller for en weekend, og på DYNAMO får du et 
netværk af driftige folk, som har gjort præcis det samme. 
Send en mail til lone@motorfabrikkenmarstal.com  
hvis du vil tilslutte dig selskabet.

Havnegade 11 · 5960 Marstal
www.motorfabrikkenmarstal.com

DYNAMO FLEX
Bordplads i fælles-
arealerne i stuen 
og på 1. Flexerne 
rydder bordet til 
fyraften.
700 ex. moms  
pr. måned

DYNAMO PLUS
Eget kontor med hæve-sænke 
skrivebord og kontorstol. 
Mulighed for at lukke og låse 
døren og virkelig rode igennem 
på skrivebordet.
2.500 - 3.000 ex. moms pr. måned 
(alt efter størrelse på kontor

Dagli´Brugsen, Søby - Langebro 13 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 62581264 / 30296241
facebook: https://da-dk.facebook.com/Soebybrugs/  Mail: 06246@coop.dk - Kontaktperson: Karin Korup 

DAGLI’BRUGSEN PÅ
VEJ MED SUPERBUTIK
Den 1. september står Søby Brugs 1200 m2 topmoderne butik klar på havnen, 

og dermed indfries et stort ønske fra såvel som kunder som personale

--Det her er simpelthen min hjerte-
sag, og jeg er samtidig utrolig stolt 
over at være med til at fremtidssikre 
detailhandlen her i Søby.
Sådan siger Karin Korup, der er ud-
deler i Dagli’Brugsen Søby. 
Udtalelsen kommer på et tidspunkt, 
hvor nedtællingen til åbningen af 
en ny supermoderne Brugs-forret-
ning på havnen for alvor er gået ind 
i den afgørende fase. 
Den nye og større Dagli’Brugsen 
Søby er ved at blive bygget, hvor 
det tidligere XL Byg lå på Søby Havn
--Vi åbner butikken den 1. septem-
ber i år. Det har længe været et øn-
ske fra såvel vores eget personale 
som vores kunder, at vi skulle få 
mere plads og med de 1200 m2 på 
havnen bliver det ønske på fornem-
meste vis opfyldt, siger Karin Korup 
og tilføjer:
-Vi får en fantastisk placering på 
havnen, hvor der også vil blive me-
get bedre plads for såvel kunderne 
som personalet. Faktisk bliver butik-
ken så stor, at jeg allerede nu er be-
gyndt at ansætte ekstra personale.
Dagli’Brugsen Søby har i de senere 
år oplevet såvel øget vækst som 
overskud, og er i dag en virksomhed 
kendt for høj service med betjening 

i øjenhøjde.
--Med den ny butik følger naturlig-
vis også et større varerudvalg med 
eksempelvis mere delikatesse, øko-
logisk, glutenfrit og flere lokale va-

rer.  Samtidig får vi et udvidet sam-
arbejde med SuperBrugsen Marstal, 
hvorfra vi blandt andet dagligt vil 
modtage røgvare fra deres slagter, 
fortæller Karin Korup.

Den nye Dagli’Brugsen Søby byg-
ges samtidig med, at Ærø oplever 
vækst. Både rent jobmæssigt og 
befolkningsmæssigt - men også på 
anlægssiden.
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Dagli´Brugsen, Søby - Langebro 13 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 62581264 / 30296241
facebook: https://da-dk.facebook.com/Soebybrugs/  Mail: 06246@coop.dk - Kontaktperson: Karin Korup 

DAGLI’BRUGSEN PÅ
VEJ MED SUPERBUTIK
Den 1. september står Søby Brugs 1200 m2 topmoderne butik klar på havnen, 

og dermed indfries et stort ønske fra såvel som kunder som personale

--Det her er simpelthen min hjerte-
sag, og jeg er samtidig utrolig stolt 
over at være med til at fremtidssikre 
detailhandlen her i Søby.
Sådan siger Karin Korup, der er ud-
deler i Dagli’Brugsen Søby. 
Udtalelsen kommer på et tidspunkt, 
hvor nedtællingen til åbningen af 
en ny supermoderne Brugs-forret-
ning på havnen for alvor er gået ind 
i den afgørende fase. 
Den nye og større Dagli’Brugsen 
Søby er ved at blive bygget, hvor 
det tidligere XL Byg lå på Søby Havn
--Vi åbner butikken den 1. septem-
ber i år. Det har længe været et øn-
ske fra såvel vores eget personale 
som vores kunder, at vi skulle få 
mere plads og med de 1200 m2 på 
havnen bliver det ønske på fornem-
meste vis opfyldt, siger Karin Korup 
og tilføjer:
-Vi får en fantastisk placering på 
havnen, hvor der også vil blive me-
get bedre plads for såvel kunderne 
som personalet. Faktisk bliver butik-
ken så stor, at jeg allerede nu er be-
gyndt at ansætte ekstra personale.
Dagli’Brugsen Søby har i de senere 
år oplevet såvel øget vækst som 
overskud, og er i dag en virksomhed 
kendt for høj service med betjening 

i øjenhøjde.
--Med den ny butik følger naturlig-
vis også et større varerudvalg med 
eksempelvis mere delikatesse, øko-
logisk, glutenfrit og flere lokale va-

rer.  Samtidig får vi et udvidet sam-
arbejde med SuperBrugsen Marstal, 
hvorfra vi blandt andet dagligt vil 
modtage røgvare fra deres slagter, 
fortæller Karin Korup.

Den nye Dagli’Brugsen Søby byg-
ges samtidig med, at Ærø oplever 
vækst. Både rent jobmæssigt og 
befolkningsmæssigt - men også på 
anlægssiden.
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I fem år har tre kvinder arbejdet på at gøre en historisk motorfabrik 
attraktiv for produktionsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner 
og har nu skabt et bæredygtigt forrretningsfundament. 

Havnegade 11 · 5960 Marstal · Telefon: 31 50 01 41
info@motorfabrikkenmarstal.com · www.motorfabrikken.com

Maritimt iværksætterhus 
klar til erhvervslivet

– Vi har været på en fantastisk 
rejse og glæder os nu til at tage 
imod kunder fra forskellige 
dele af erhvervslivet og 
uddannelsessektoren.

Sådan siger Julie Skaar, der 
sammen med Nina Rydahl 
Andersen og Lone Søndergaard 
i 2017 investerede i et stykke 
maritim historie, nemlig 
Motorfabrikken Marstal på Ærø. 

Siden købet har de tre kvinder 
arbejdet intensivt og målrettet 
på at gøre den gamle fabrik til en 
maritim dynamo for innovation 
og entrepreneurship.

– Vi glæder os nu til at modtage 
såvel danske som internationale 
virksomheder. Vi kan i dag 
blandt andet tilbyde et FabLab, 
der er et værksted, hvor 
man designer og fremstiller 
prototyper eller sætter strøm og 
computerkraft til sine idéer. Vi 
forestiller os at dette tilbud kan 
være interessant for alle typer 
af produktionsvirksomheder. 
Maskinparken i vores FabLab 
består af en lasercutter, en 3D 

printer og to CNC-fræsere, siger 
Julie Skaar og tilføjer:

– Og så håber vi, at kunne 
tiltrække virksomheder, der vil 
finde vores faciliteter og specielle 
maritime miljø så spændende, at 
de vil afholde kurser, årsmøder, 
personalefester eller andre 
begivenheder hos os. I øjeblikket 
afvikler vi eksempelvis et 
større autonomi-kursus for 
kommende skibsførere fra 

Marstal Navigationsskole - 
og netop denne typer kurser, 
der kræver specialiseret 
viden og inkludere en masse 
udviklingstid, er vi klædt på 
til nu – og ser meget frem til at 
gennemføre i fremtiden, fastslår 
Julie Skaar.

Det skal afslutningsvis nævnes, 
at det også er muligt at leje 
kontor- og mødelokaler på 
Motorfabrikken Marstal. 
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Eriksens Plads er et af arneste-
derne for træskibsbygning med 
rødder tilbage til dansk sejl-
skibsfarts guldalder. Pladsen 
står i dag som en unik tidslom-
me fra den tid. 

Det betyder dog ikke at der ikke 
er udvikling – der er planer om 
at bygge et jollehus og et skon-
nerthus, så de mange joller på 
pladsen kan præsenteres pænt, 
og de sydfynske træskibe som 
kommer her får værkstedfacili-
teter. De nye bygninger vil falde 

perfekt ind i tidsperioden som 
Eriksens Plads repræsenterer. 
Jollehuset er designet så det 
også kan bruges som en scene, 
for sommerens mange kon-
certer og aktiviteter. Så selvom 
Eriksens Plads er et museums-
værft, lever stedet en aktiv tilvæ-
relse - søfarten engagerer et hav 
af mennesker.

Søfartsmuseets skibe holder til i 
Museumshavnen – så der er al-
tid noget smukt at kigge på. Vil 
man have hele søfartshistorien 

Planer om at bygge et jollehus
Når man ankommer til Marstal er det vigtigste søfarten og havnen 
– disse kan kombineres på Marstal Søfartsmuseum, hvor museet 
har sin egen museumshavn, Eriksens Plads, med gratis adgang.

Prinsensgade 1 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 23 31 · www.marmus.dk

ligger Marstal Søfartsmuseum 
lige ovre på den anden side af 
gaden. 

ALLE OPGAVER INDENFOR DET TRADITIONELLE MURERFAG
BÅDE NYBYG OG RENOVERING

Murermester Lasse M. Pedersen
Korsgade 5, 5960 Marstal
Tlf.: 20 58 18 94 · lmpmurer@outlook.dk
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En god beslutning kan som be-
kendt tage tid at træffe. 

Således også for murermester 
Rasmus, der igennem en lang 
periode overvejede, om han 
skulle tage beslutningen. I 2019 
tog han de første skridt hvor han 
blev aut. Kloakmester. I år traf 
han så det afgørende valg.

– Ja, jeg har overtaget Ærø Be-
ton og Entreprenørvirksomhed, 
som nu blot hedder Ærø Beton 
ApS. Den tidligere ejer, Bent 
Jensen – kendt som Bent cement 
– vil stadig være tilknyttet virk-
somheden i fire måneder, men 
herefter trækker han sig mere 
tilbage, siger Rasmus.

Udover salg af beton og mørtel 
er det også muligt at leje entre-
prenør maskiner- og materiel.

– En af årsagerne til jeg mener 
det er vigtigt at drive Ærø Be-
ton videre, er at jeg finder det 
essentielt, at vi har vores egen 
beton-produktion herovre på 
øen. Med baggrund som mu-
rer mener jeg også at det er en 
klar fordel at have kendskab til 
produkterne, fordi jeg har den 
praktiske erfaring som bruger af 
beton og mørtel.

Rasmus fortsætter med sin mu-
rervirksomhed som lavet mu-
rer- entreprenør og aut. Kloak 
arbejde sideløbende med Ærø 
Beton fordi det ikke er en heltids 

beskæftigelse at sælge beton på 
Ærø. Der bliver lidt at holde styr 
på med 2 firmaer understreger 
Rasmus. 

Lokal murer overtager 
ÆRØ BETON
Efter nøje overvejelser i snart 12 år bestemte murer-
mester Rasmus Greve Nygaard sig for i år at overtage 
det tidligere Ærø Beton og Entreprenørforretning ApS.

Thorupvej 1A · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 40 27 74 44
Mail: info@ae-beton.dk

ONSDAG DEN 8. JUNI 2022 ÆRØ UGEAVIS  5

Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

 

Vi sælger boliger på den ø,
som vi selv bor på og holder så meget af.

Drømmen er på en ø

Vi har stort lokalkendskab
- Kontakt Ærøs eneste selvstændige 

ejendomsmægler

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Vinkelstræde 7

SOLGT

Rolighedsvej 18

SOLGT

Skippergade 4

SOLGT

Prinsensgade 32

SOLGT

Boligareal: 103
Kælder/udhus 0/15
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 515
Opført/omb: 1900
Energimærke: E
Kontant 795.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1208

Hyggeligt Fritids-/helårshus
ca. 2 km til Marstal. God planløsning. 
Sydvendt have med...

Græsvængevej 73, Marstal

NYT

Boligareal: 118
Kælder/udhus 12/257
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 1416
Opført/omb: 1897
Energimærke: G
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1574

Landsted med flot udsigt
udover Borgnæs bugten. 
Rummeligt indrettet. 
Stald og lade med...

Vindeballevej 39, Vindeballe

NYT

Boligareal: 116
Kælder/udhus 0/14
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 666
Opført/omb: 1860/2004
Energimærke: D
Kontant 995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1302

Charmerende byhus
nær havn og strand. Dejlig have med 
skur. Idyllisk indrettet med udsigt fra 
1. sal og...

Nørrebro 10, Søby

Skipperhuse i
 Marstal søges 

grundet meget stor 
efterspørgsel.

Vi har solgt mange 
huse - og mangler nu 

generelt huse over 
hele Ærø

Ring for gratis 
salgstjek

Tlf. 2021 0269

Boligareal: 152
Kælder/udhus 0/40
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 15.767
Opført/omb: 1900/2010
Energimærke: C
Kontant 3.100.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2425

Skønt landsted nær byen
Flot udsigt over markerne og 
»Kleven«. Grund på 1,5 ha. 
God planløsning og...

Møllevejen 97, Marstal

Boligareal: 199
Kælder/udhus 0/54
Vær./etager: 8/2
Grundareal: 1958
Opført/omb: 1905/2004
Energimærke: E
Kontant 1.095.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1426

Landsted nær strand.
Dejlig have med udsigt over 
markerne. 
God rumfordeling med...

Risemarksvej 29, St. Rise

Købsaftale underskrevet

Boligareal: 168
Kælder/udhus 0/360
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 2,089 ha
Opført/omb: 1880
Energimærke: -
Kontant 1.495.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1063

Landsted nær strand
og skov. Kort afstand til Marstal. 
Udsigt over markerne. Skal total 
renoveres...

Nederste Midtmarksvej 5, Marstal

Åbent hus  m/tilmelding

Den 
11. juni

kl. 11-12

www.aeroexpressen.dk

Havnepladsen 8 • 5960 Marstal • +45 7370 7800 
info@aeroexpressen.dk

INFORMATION FRA 
ÆRØXPRESSEN

Ekstra tur mandag den 13. juni
Ekstra tur indsat mandag den 13. juni med afgang fra 
Marstal kl. 20.30 og fra Rudkøbing kl. 21.40.
Det betyder, at de mange fra Marstal, der vil til sommer-
koncert i Rudkøbing med Marstal Småborgerlige Sangfor-
ening og Langeland Brassband kan tage med færgen fra 
Marstal kl. 18.10, nyde hvordan »de småborgerlige« var-
mer op på turen og så hjem igen efter koncerten kl. 21.40, 
igen sammen med »de småborgerlige«.

Højsæson og klippekort
10-turs klippekort kan ikke anvendes i perioden 20. juni 
til og med 7. august. Pendlerkort anvendes som normalt, 
men plads bestilles via kontor.

Højsæson og Ø-kort
Fra den 20. juni til og med den 7. august kan fastboende 
ærøboer og fritidshusejere anvende Ø-kort og dermed få 
rabat på billetprisen.
Fastboende kan vise sygesikringskort eller Ø-kort ved bil-
letkontrol, Fritidshusejere skal vise Ø-kort.

Ændring af grænse for senior-billet
Som DSB og andre færgeruter ændres aldersgrænsen for 
at kunne købe en senior billet fra 65 til 67 år fra 1. juli 2022.

Den korteste vej til Ærø

  ✓ Færdig beton
  ✓ Vådmørtel
  ✓ Tørmørtel
  ✓ Hydraulisk mørtel
  ✓ Cement
  ✓ Sand
  ✓ Sten
  ✓ Grus
  ✓ Maskine udlejning
  ✓ Materiel udlejning
  ✓ Altid åbent efter aftale

info@ae-beton.dk
Thorupvej 1A

5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 27 74 44

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

NYT • NYT • NYT • NYT
GUDSGAVE DÆKCENTER

Egehovedvej 13 • Marstal

Tilbyder salg af dæk og fælge incl. montering 
til billige priser

POLERING SAMT LAKFORSEJLING AF DIN BIL

Ring og få et uforpligtende tilbud på

Tlf. 23 44 99 50
Træffes på telefon i tidsrummet:

Mandag-onsdag ........................... kl. 15.00-19.00 
Fredag ............................................kl. 13.00-19.00
Lørdag ............................................kl. 10.00-17.00

og KUN efter aftale i værkstedet.

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.

Sommeruniversitet med 
enkeltforedrag

Vi glæder os meget til igen 
at afholde Sommeruniversi-
tet på Hotel Ærøhus, Ve-
stergade 38 i Ærøskøbing. I 
år har sommeruniversitetet 
titlen »Menneskelivet på 
godt og ondt – hvad giver os 
retning?«, og det bliver også 
i år muligt at deltage i enkelt 
foredrag. Titlen er motiveret 
af, at den tid, vi lever i, kan 
give anledning til stor usik-
kerhed om mange alvorlige 
ting som klimasituationen, 
coronapandemien og nu 
også krigen i Europa. Der er 
nok af udfordringer, der skal 
håndteres både internatio-
nalt, nationalt og ikke 
mindst for det enkelte men-
neske. Vi stiller skarpt på, 
hvordan viden fra psykologi, 
samfundsvidenskab, filosofi, 
naturvidenskab, litteratur og 
teologi kan gøre os klogere 
og måske skabe et lidt mere 
oplyst grundlag at reflektere 
på, når vi skal forsøge at 
skabe mening og guide os 
selv og hinanden gennem et 

liv, med store spørgsmål og 
dilemmaer. Der er 75 perso-
ner tilmeldt alle 3 dage, men 
det vil også være muligt for 
dig at deltage i følgende en-
kelte foredrag:
Onsdag den 15. juni: 
kl. 15 – Psykolog Lars J. Sø-
rensen: Selvglad – at blive 
det menneske, man gerne vil 
være.
Kl. 19.30 – Professor Seba-
stian Mernild: Et klima i for-
andring på vej mod en 
varmere verden.
Torsdag den 16. juni: 
Kl. 15 - Seniorforsker Vi-
beke Graven: Håb trods dø-
dens nærvær.
Fredag den 17. juni:
Kl. 9 – Sognepræst Pia 
Søltoft: Kierkegaard om 
æstetikeren, etikeren, spids-
borgeren og den religiøse.
Kl. 11 – Forfatter Jens Chri-
stian Grøndahl: Min svage 
tro.
 Pris pr. foredrag og kaffe 
kr. 100, der betales ved an-
komst. Kom i god tid!

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
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Fyld - 2 sp_Layout 1
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H O T E L & H O S T E L
C A F É & R E S T A U R A N T
H O T T U B & S A U N A

FO R Å B N I N G S T I D E R B E S Ø G
F EM M A S T E R E N . D K

H A V N E G A D E 2 8 A
M A R S T A L , Æ R Ø
+4 5 5 3 6 0 4 8 2 1

@skipperparkmarstal

Café, vandleg og aktivitetspark.  
Slip fantasien løs i vores maritime 

legepark. Timevis af oplevelser  
for hele familien.

Læs mere på www.skipperpark.dk
Via Østersøvej, Marstal, Ærø

Indendørs legeområde 

åbner i 2023 – glæd dig!

672

72 > Ærø Guide 2022

FRU BERG RESTAURANT

First row 
from Marstal 
harbour - at the 
ferry landing

+45 24 63 56 57

www.bergsres tauranter .dk

Fru Berg - GB - 22-11-2017 11:32

Fru Berg - GB.indd   1 12/12/17   10.45
Let the silence embrace you 
in beautiful surroundings near beach, 
Forrest, and town.

We have tent areas and camp units 
with a stunning ocean view, units for 
campers, cottages with a bathroom, 
and Glamping cabins.

You will find all of this at our 
nice little family driven 
campsite in Marstal.

Egehovedvej 1 · DK-5960 Marstal
Tel. (+45) 51 52 44 85
mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

MARSTAL FJERNVARME
DK-5960 Marstal
www.solarmarstal.dk

Marstal Fjernvarme - GB - 29-10-2020 8:37

MARSTAL FJERNVARME
DK-5960 Marstal
www.solarmarstal.dk

ÆRØ BLOMSTER
& HAVECENTER

OMMELSVEJEN 23 A
5960 MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk

Projekt2_Layout 1  01/12/17  11.18  Side 1

RESTAURANT
PUB

Lunch, sandwiches: - noon to 3:00 PM
Today’s special: - 6:00-8:00 PM

100m from Marstal Harbour/
ÆrøXpressen

KONGENSGADE 13
TEL. +45 62 53 15 26

OPEN ALL YEAR ROUND

Visit our 
splendid 
atrium

Minde - GB - 24-11-2021 8:36

CAR RENTAL
Cars for 4 or 9 people
See rates at
www.aeroeautocenter.dk

Skolevej 12 · Marstal
Tel. +45 62 53 13 02 / 
      +45 21 27 69 65
aeroeauto@tdcadsl.dk

We 
service and 

repair all 
cars

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

ÆRØ OPEN
ALL SUMMER

Ærø Airfield
- Fastest to and from Ærø!
l Flights all over Europe
l Line Traffic to/from Svendborg and Copenhagen
l Bicycle and Car hire
l Kiosk
l Little pleasant Airfield with international atmosphere

TEL. +45 63 52 63 67

Ærø Flyveplads - GB - 11-12-2017 8:01

Ærø Flyveplads - GB.indd   1 11/12/17   08.01

EAT 
& 

SLEEP 
ON

ÆRØ
Find out where on

visitaeroe.com
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FRU BERG RESTAURANT
1. parket på
Marstal Havn
- ved færgelejet

Telefon 
24 63 56 57

www.bergsres tauranter .dk

Fru Berg - DK - 22-11-2017 11:30

Fru Berg - DK.indd   1 12/12/17   10.43
H Mærk roen omfavne dig i smukke 

omgivelser nær strand, skov og by.

H Vi har udsigtspladser, autocamper-
pladser, feriehytter med bad, 
glampinghytter og teltpladser med 
havudsigt.

H Alt dette finder du på vores lille 
hyggelige familiedrevne 

 campingplads i havnebyen 
 Marstal.

Egehovedvej 1 · 5960 Marstal
Tlf. 51 52 44 85
mail@marstalcamping.dk 
www.marstalcamping.dk

MARSTAL FJERNVARME
5960 Marstal
www.solarmarstal.dk

Marstal Fjernvarme - DK - 29-10-2020 8:35

MARSTAL FJERNVARME
5960 Marstal
www.solarmarstal.dk

Ærø Flyveplads
- Hurtigste vej til og fra Ærø!
l Flyvning til og fra hele Europa
l Rutetaxaflyvning til Svendborg og København
l Cykel- og biludlejning
l Kiosk
l Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67

Ærø Flyveplads - DK - 11-12-2017 7:53

Ærø Flyveplads - DK.indd   1 11/12/17   07.53

ÆRØ BLOMSTER
& HAVECENTER

OMMELSVEJEN 23 A
5960 MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk

Projekt2_Layout 1  01/12/17  11.18  Side 1

RESTAURANT
krostue

Frokost, håndmadder - kl. 12-15
Dagens ret  - kl. 18-20

100 m fra Marstal Havn/
ÆrøXpressen

KONGENSGADE 13
TLF. 62 53 15 26

ÅBENT HELE ÅRET

Besøg 
vor unikke 
gårdhave

Minde - DK - 12-11-2021 9:15

Ærø Auto-Center - DK - 12-11-2018 8:04

Biler udlejes uden fører
4 og 9 personer
Se priser på 
www.aeroeautocenter.dk

Skolevej 12 · Marstal
Tlf. 62 53 13 02 / 
      21 27 69 65
aeroeauto@tdcadsl.dk

Reparation
af alle

bilmærker
udføres

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

ÆRØ ÅBENT 
HELE SOMMEREN 

SPIS 
& 

SOV 
PÅ 

ÆRØ
Se hvor på

visitærø.dk

BESØG VORES NYE
MALERAFDELING
OG BLIV INSPIRERET

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 21 · info.aeroe@stark.dk 

76
69

9

Besøg vores

MALERAFDELING
og bliv inspireret

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121
info.aeroe@stark.dk

Mandag - fredag
7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søndag lukket
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Sundbrovej 96 · 5700 Svendborg · Telefon: 22544953
info@gourmetvognen.dk · www.gourmetvognen.dk

Flere og flere festglade danskere 
vælger nu at benytte sig af den 
såkaldte Gourmet Vogn, når en 
speciel lejlighed skal fejres. 

Gourmet Vognen ejes af Berit 
Bjerregaard og Preben Lund, 
der lægger stor vægt på at pølse-
vogns-oplevelsen både skal være 
kulinarisk og stemningsfyldt.

- Vi tilbyder pølsevogne til ar-
rangementer med min. 50 
deltagere og helt op til store 

virksomheds-arrangementer, 
festivaler, koncerter og messer. 
Vi har faktisk serviceret et stort 
arrangement med 15.000 gæ-
ster, fortæller Preben Lund og 
tilføjer, at Gourmet-vognen altid 
er en garant for den uhøjtideli-
ge og afslappede stemning, der 
kendetegner et besøg ved den 
danske pølsevogn.

- Og tilføj så lidt gourmet til den 
oplevelse; Ramsløgpølser, hjem-
melavet sennep og relish, lidt 

grønt på toppen, måske friske 
ærteskud, noget spicy hjemme-
rørt mayonnaise, og så har du 
den perfekte smagsoplevelse. 
Det skal så lige tilføjes, at kun-
derne selvfølgelig også kan få 
de velkendte klassikere som 
burger, flæskestegssandwich og 
almindelige hotdogs, siger Pre-
ben Lund.

En af grundene til, at Gourmet 
Vognen er blevet en så stor 

succes for Berit Bjerregaard og 
Preben Lund er blandt andet, at 
alt kød er fra fritgående køer og 

Pølsevogn 
med luksus-
sortiment
Gourmet Vognen er blevet et hit både i 
Jylland og på Fyn grundet en helt speciel 
smagsoplevelse og en unik stemning.

grise, og alle grøntsager er nøje 
udvalgte fra lokale forhandlere.

- Vi får igen og igen at vide fra 
vores kunder, at vores kød er 
virkeligt lækkert og at det er
fornøjelse at vide, at alle øvrige 
ingredienser vi bruger, er fra 
den lokale egn, siger Preben 
Lund. 
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Ærøskøbing Feriehytter & Camping · Sygehusvej 40
5970 Ærøskøbing · Telefon: 51518115 / 31222201
Mail: aeroecamping@gmail.com · www.aeroecamp.dk

De tusindvis af feriegæster, 
der har planer om at tilbringe 
sommerferien hos Ærøskøbing 
Feriehytter & Campings kan se 
frem til at møde en plads, der 
aldrig har fremstået flottere. Så-
ledes har campingpladsens nye 
lejrchef Jesper Asbjørn Nielsen 
brugt de sidste mange måneder 
på en grundig klargøring.

– Vi er i tip-top stand til den 
kommende sæson, og glæder 
os naturligvis til at tage imod 
de mange feriegæster, siger lejr-
chefen.

Ærøskøbing Feriehytter & 
Camping er tæt på være fuldt 
belagt til sommeren, og Jesper 
Asbjørn Nielsen er ikke i tvivl 
om, hvorfor det velrenomme-
rede feriecenter er så populært.

– Vi har simpelthen øens bedste 
beliggenhed med en smuk cam-

pingplads kun 50 meter fra Ve-
sterstrand. Samtidig ligger vores 
hytter med en smuk udsigt over 
havet, hvilket betyder, at vi kan 
præsentere den mest vidunder-
lige solnedgang over havet om 
aftenen, forklarer han.

En anden årsag til populariteten 
er, at feriecentret er placeret tæt 
på flere oplevelser og attraktioner.

– Mellem campingpladsen og 
Ærøskøbing ligger lystbådehav-
nen., hvor der er røgeri, butik-
ker, isbar og caféer. Og så skal 
det nævnes, at campingpladsen 
er i gåafstand til middelalderby-
en, Ærøskøbing med de fredede 
huse og toppede brosten, siger 
Jesper Asbjørn Nielsen.

 
Ærøskøbing Feriehytter & Cam-
ping råder i alt over 27 hytter og 

150 pladser til campingvogne og 
telte. 

Tæt på fuld belægning til 
den kommende sommer
Ærøskøbing Feriehytter & Campings ny lejrchef, Jesper Asbjørn Nielsen har brugt de 
sidste mange måneder på at klargøring, så feriecentret nu fremstår i tiptop stand.
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Jeg råder over følgende materiel:
• 8 ton gravemaskine
• 2 ton minigraver
• minilæsser
• traktorer og containervogne

Jeg er et enmands entreprenørfirma. 
Jeg har mange års erfarring indenfor faget.

 
Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsop-

gaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Kloak, fliser, jord og anlæg

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Enmands-entreprenørfirma
Mange års erfaring indenfor faget VVS- OG KLOAK-  

SERVICE ApS
Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk

Alt i vvs og  
entreprenør opgaver

Aut. vvs og kloakmester

VVS- OG KLOAK-  
SERVICE ApS
Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk

Alt i vvs og  
entreprenør opgaver

Aut. vvs og kloakmester
VVS- OG KLOAK-  
SERVICE ApS
Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk

Alt i vvs og  
entreprenør opgaver

Aut. vvs og kloakmester

Dagli´Brugsen, Søby Rise Kirke, St. Rise, Ærø  Privatbolig, Søby
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VVS- OG KLOAK-  
SERVICE ApS
Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk

Alt i vvs og  
entreprenør opgaver

Aut. vvs og kloakmester

– Jeg kan kun glæde mig over, 
at lokalbefolkningen har taget 
rigtigt godt imod os, og at vi 
derfor har fået en fin start og en 
god kundekreds. En del af kun-
dekredsen er dog kommet med 
ansættelse af vvs-montør Kurt 
Petersen.

Sådan siger indehaveren af den 
nyetablerede virksomhed, VVS 
Og Kloakservice ApS Henning 
Nielsen, der har mere end 20 års 
erfaring fra entreprenørbran-
chen, og som også er uddannet 
kloakmester.

– Vores firma består i dag af to 
vvs-montører, en vvs-installatør 

og så mig selv. Vi laver alle for-
mer for vvs- og kloak-arbejde og 
vi påtager os naturligvis opgaver 
for såvel erhverv som for private, 
fastslår Henning Nielsen. 

En af de ting Henning Nielsens 
VVS-folk har haft travlt med i 
starten, er blandt andet instal-
lation af varmepumper, og men 
også generelt vvs-arbejde.

– Varmepumper tilbydes der 
totalløsning. Vi hjælper kun-

den med at udvælge den rigtige 
pumpe, vi sørger i for bortskaf-
felsen af det gamle anlæg og så 
sørger vi naturligvis for selve 
monteringen. Og skulle der 
være kunder, der er lidt usikre 
på selve ansøgningen om øko-
nomisk tilskud, ja så rådgiver vi 
også gerne på det område, lover 
Henning Nielsen.

– På entreprenørsiden har der 
blandt været travlt med etable-
ring af belægnings sten. 

Ny virksomhed i 
fornem opstart
Henning Nielsen, der har mere end 20 års erfaring 
fra entrepenørbranchen, glæder sig over en fin 
opstart med firmaet, VVS Og Kloakservice ApS.

Tranderupvej 33 · 5970 Ærøskøbing
Telefon: 23201473 · Mail: vvsogkloak@outlook.dk

Siden Danmarks største for-
handler og distributør af bygge-
materialer med forretninger i 
hele Danmark og på Grønland. 
STARK, i marts 2020 opkøbte 
det tidligere XL-BYG i Marstal 
har byggemarkedets ansatte væ-
ret igennem en udfordrende tid.

– Ja, det er korrekt, at vi har væ-
ret på en spændende rejse siden 
vi blev overtaget af STARK. Men 
ikke mindst takket været mine 
dygtige kollegaer, medarbejder 
og opbakning fra en professionel 
organisation, føler jeg nu, vi har 
ramt det rigtige spor og fremstår 
som en enhed, der servicerer så-
vel private som virksomheder på 

et meget højt niveau, siger Mads 
Boeberg Hansen, der er direktør 
i STARKs Ærø-afdeling.

– Vi har i dag fået opbygget en 
forretning, hvor vi ikke bare har 
mange produkter på hylderne, 
men også er i stand til hurtigt 
at fremskaffe dem, vi ikke har. 
Det kan vi takket været STARKs 
utroligt smidige logistik-setup, 
hvor ønskede varer kan være i 
butikken allerede dagen efter 
bestillingen. Altså på nøjagtigt 

samme betingelser som kunder-
ne oplever på fastlandet. I den 
forbindelse skal det nævnes, at 
vi dagligt leverer varer til hele 
Ærø med egne kran- og ladbil, 
oplyser Mads Boeberg Hansen.

Han forklarer videre, at til trods 
for, at STARK er en stor interna-
tional organisation, så har virk-
somheden altid et godt øje for 
den lokale forankring.

– Vi vil altid være kundens lokale 
byggepartner, der ikke bare til-
byder professionel rådgivning, 

men også altid er parat til at gå 
den ekstra mil for at nå kundens 
mål. Og så er vi naturligvis altid 
konkurrencedygtige på såvel 
kvalitet som pris, fastslår Mads 
Boeberg Hansen. 

Vi har været 
igennem en spændende rejse
– Og nu føler jeg, vi for alvor er klædt på til at servicere såvel erhverv som 
private på et topniveau, siger Mads Boeberg Hansen – direktør i trælast- og 
byggemarkedet, STARKs Ærø-afdeling.

STARK Ærø · Industrivej 5, 5960 Marstal
Tlf.: 62 53 11 21 · Mail: info.aeroe@stark.dk · www.stark.dk

Willy Ravn, VVS specialist
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Drømmer du også om livet på en 
ø? Måske er din drøm slet ikke så 
uopnåedelig! Ærø ligger lige for 
Danmarks fødder, og I er mere end 
velkommen her hos os?

                          ÆRØ

www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Kommer du alene eller med hele 
familien. Så er der plads til jer alle. 
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der 
er højt til loftet og naturen ligger 
lige i din baghave. 
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er 
omkring 180 foreninger. Så der er 
mulighed for et aktivt fritidsliv.

Ærø har 97% internetdækning. Du 
har derfor mulighed for at have 
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende 
med elektricitet og der arbejdes på 
bæredygtige løsninger inden for 
kollektiv trafik. Målet er at være 
CO2-neutral og selvforsynende med 
bæredygtig energi inden 2020.

Giv dig selv og din familie mulighe-
den for at undgå stress og jag, bliv en 
del af Ærø. 
For børnefamilier har vi pasnings-
garanti inden for en måned og ingen 
lukkedage. For familier med 3 børn 
eller flere i pasning/institution er 3. 
barn og efterfølgende gratis. (billigste 
barn/børn).

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig

Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk 

RIFT OM ÆRØS 
FISKERHUSE
Den nye ejer af Ærø Ferie-
husudlejning, Kim Simon-
sen, er kommet fornemt 
fra start.

--Vi har oplevet stor travlhed i firma-
et og er generelt godt tilfreds med 
vores belægning på nuværende 
tidspunkt.
Sådan siger Kim Simonsen, der for 
et halvt år siden overtog virksom-
heden, Ærø Feriehusudlejning, der i 
dag råder over 56 feriehuse og ferie-
lejligheder.
--Da muligheden for at overtage 
firmaet opstod, slog jeg til, idet jeg 
tidligere har haft succes med at ud-
leje feriehuse her på Ærø. Og lige nu 
glæder jeg mig blandt andet over 
fuld belægning på vores gamle no-
stalgiske fiskerhuse, der ligger i Mar-

stal og Ærøskøbing. Fiskerhuse, der 
i dag fremstår nyrestaurerede og 
med højeste standard, understreger 
Kim Simonsen.
Umiddelbart efter Kim Simonsen 
havde overtaget Ærø feriehusudlej-
ning gik han i gang med en større 
sortering.
--Ja, der var en del huse, som jeg 

ikke mente var egnede til udlejning. 
De er væk nu - og de, der er tilbage, 
repræsenterer de høje standarder, 
jeg 100 procent kan stå inde for, si-
ger Kim Simonsen.
Ærø Feriehusudlejning har een fast 
medarbejder tilknyttet, ligesom Kim 
Simonsen vil være at finde på Ærø 
under hele ferieperioden.

Ærø Feriehusudlejning - Kirkestræde 20 - 5960 Marstal - Tlf: 27 57 44 27
Hjemmeside: www.aeroeferiehus.dk - E-mail: mail@aeroeferiehus.dk
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Er man til god hygge i maritime 
omgivelser, så er Mindes, som 
Restaurant Minde i Marstal i 
daglig tale kaldes, et godt sted at 
lægge vejen forbi. Her kan alle 
mødes – både unge og gamle, 
når det står på at være i en god 
hyggelig stemning eller man øn-
sker sig lidt spise, og det fra det 
gode danske køkken.

– Vi har tilbud med mad, for-
tæller indehaver Tina Damkjær, 
der har drevet det populære sø-
mandsværtshus siden 2011. Om 
sommeren kører vi en udvidet 
frokost, og tilbyder også en da-
gens ret samt andre retter fra 
køkkenet og ikke mindst smør-
rebrød. Torsdag aften fra kl. 18 
til 20 er det en fast dag, hvor vi 

serverer Stegt Flæsk og persille-
sovs.

– Der er ganske travlt i køkkenet, 
for vi har også mad ud af huset, 
og det ikke mindst med vores 
smørrebrød, som er meget po-
pulært.

Restaurant Minde blev bygget i 
1910-11, og er et af Ærøs ældste 
værtshuse. Det blev bygget til 
søens folk, så når de lå i havn, så 
kunne de komme herop at spi-
se, - og så var der dengang nogle 
værelser til, som man også kun-
ne overnatte i. 

Der er mange traditioner 
omkring Restaurant Min-
de, og i dag mødes også 
mange af søens folk her, 
når de er hjemme og har 
mønstret af. En anden gam-
mel tradition er – som Tina 
Damkjær fortalte, at det er 
et gammelt sømandsværts-
hus – så naturligvis holdes 
der som tradition også jule-
aften på stedet. 

Stedet med hygge  
og god stemning
Restaurant Minde er stedet hvor unge og gamle 
møde i socialt og festligt lag.

Kongensgade 13 · 5960 Marstal · Tlf.: 62 53 15 26 
deerdrop@live.dk · facebook.com/mindesbarMinde ApS

RIFT OM ÆRØS 
FISKERHUSE
Den nye ejer af Ærø Ferie-
husudlejning, Kim Simon-
sen, er kommet fornemt 
fra start.

--Vi har oplevet stor travlhed i firma-
et og er generelt godt tilfreds med 
vores belægning på nuværende 
tidspunkt.
Sådan siger Kim Simonsen, der for 
et halvt år siden overtog virksom-
heden, Ærø Feriehusudlejning, der i 
dag råder over 56 feriehuse og ferie-
lejligheder.
--Da muligheden for at overtage 
firmaet opstod, slog jeg til, idet jeg 
tidligere har haft succes med at ud-
leje feriehuse her på Ærø. Og lige nu 
glæder jeg mig blandt andet over 
fuld belægning på vores gamle no-
stalgiske fiskerhuse, der ligger i Mar-

stal og Ærøskøbing. Fiskerhuse, der 
i dag fremstår nyrestaurerede og 
med højeste standard, understreger 
Kim Simonsen.
Umiddelbart efter Kim Simonsen 
havde overtaget Ærø feriehusudlej-
ning gik han i gang med en større 
sortering.
--Ja, der var en del huse, som jeg 

ikke mente var egnede til udlejning. 
De er væk nu - og de, der er tilbage, 
repræsenterer de høje standarder, 
jeg 100 procent kan stå inde for, si-
ger Kim Simonsen.
Ærø Feriehusudlejning har een fast 
medarbejder tilknyttet, ligesom Kim 
Simonsen vil være at finde på Ærø 
under hele ferieperioden.

Ærø Feriehusudlejning - Kirkestræde 20 - 5960 Marstal - Tlf: 27 57 44 27
Hjemmeside: www.aeroeferiehus.dk - E-mail: mail@aeroeferiehus.dk
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Kvalitetshuse

Lokalt kendskab

Personlig service

Perfekt miniferie

Alle prislag - året rundt

Ærø 
feriehusudlejning
Kirkestræde 20, 5960 Marstal
mail@aeroeferiehus.dk
Tlf. 27 57 44 27
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

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

   MOS I GRÆSPLÆNEN 
- så hjælper jeg

 • Fjernelse af mos med vertikalskærer 
 • Sammenrivning og bortkørsel 
 • Evt. gødning, kalkning og eftersåning 
 • Alle former for havearbejde udføres

v/ Skov- og naturtekniker Levi Petersen
Tlf. 20 30 69 16 • E-mail: mail@levinatur.dk

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

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
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†
Vor kære mor, svigermor og bedstemor

Birgit Zinck
er stille sovet ind,

Marstal den 19. juni 2022.

»Elsket og savnet, gemt i vore hjerter«

Poul, Mie og Maria

Bisættelsen foregår i stilhed.

En særlig tak til Hjemmeplejen 
og MÆC for god og kærlig pleje.

†
Min kære mand,

vor gode far, svigerfar, morfar og oldefar

Villy Jensen
er stille sovet ind.

På familiens vegne
Wendy

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke
lørdag den 25. juni kl. 11.00.

Vor kære

Hermann Gehring Petersen
*9. februar 1935       † 18. juni 2022

er stille sovet ind.

»Elsket og savnet« 

Karna og Bo

Bisættelsen finder sted fra Marstal Kirke
torsdag den 23. juni kl. 12.30.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Mange tak
til alle som sendte en sid-
ste tanke og hilsen til Hans 
Jørgensen.

Eva og familie

Hjertelig tak
for deltagelsen ved Dag 
Erik Grødems bisættelse. 
Tak for de mange smukke 
blomster, tanker og kærli-
ge ord. Tak til Ærøskøbing 
Sygehus og MÆC for god 
og kærlig pleje.

På familiens vegne
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Drachmanns 
bevingede ord til 
sankthans

Tørt, lunt og vindstille er det perfekte vejr, når vi skal fejre 
sankthans. Vi krydser fingre for, at vejret også i år arter sig, 
som det har gjort de foregående tre år. Foto: Kehlet

Vi har lyse nætter, somme-
ren er over os, og for man-
ge begynder ferien netop 
i disse uger. Midsommer 
er en skøn tid, hvilket også 
skinner igennem i teksten i 
Holger Drachmanns mid-
sommervise »Vi elsker vort 
Land«.
 »Vi elsker vort land, 
men ved midsommer 
mest«, synger vi ved sankt-
hansbålet. Og vi elsker helt 
sikkert Danmark mest på 
denne tid af året, hvis det 
ellers holder tørvejr sankt-
hansaften. Så lad os krydse 
fingre for, at vejret sankt-
hansaften i år følger den 
linje, vejrguderne har lagt 
de seneste tre år, som DMI 
har beskrevet som følger:
 2021: En mild aften med 
kun let vind, stort set tørt 
over hele linjen og behage-
lige temperaturer omkring 
15-19°C, noget køligere i 
Vestjylland.
 2020: Den skønneste 
sommeraften badet i sol-
skin fra den nedgående 
sol. Luksus-temperaturer 
mellem 18 og 21 °C og kun 
svage vinde.
 2019: Smuk sommeraf-
ten med tørvejr og solskin 

de fleste steder. Lune tem-
peraturer mellem 15 og 21 
°C og svag til let vind.

Bål på gravhøje
I 3. vers af Midsommer-
visen er Drachmann inde 
på, at man altså skal hol-
de fingrene fra Danmark, 
for vi forsvarer os »med 
sværdet i hånd«, og mod 
»ufredens ånd, under mark 
over strand, vil vi bålet på 
fædrenes gravhøje tænde«.  
 Her har Drachmann for-
mentlig tænkt på de meget 
synlige bål, man tidligere 
tændte i krigstid som signal 
til, at fjenden var på vej. 
Bålene blev kaldt bavne og 
var anbragt på bavnehøje.
Heksene har også en plads 
i Drachmanns midsom-
mer-tekst: »Hver by har 
sin heks, og hvert sogn sine 
trolde. 
 Dem vil vi fra livet med 
glædesblus holde«. Bålet 
var nemlig også et skær-
mende blus, som skulle 
holde de onde kræfter 
borte. Man mente, at onde 
magter – det kunne være 
hekse - særligt var på spil 
ved midsommer, og det var 
bålene et værn imod.

Mere knofedt og 
mindre sprøjtemidler
Det er nemt at gribe til et 
ukrudtsmiddel i forsøget på 
at komme plænens mælke-
bøtter til livs. Eller at bru-
ge kemiske midler mod de 
irriterende insekter, der gør 
indhug i køkkenhavens af-
grøder. Men med lidt kno-
fedt og almindelig omtanke 
kan det godt lade sig gøre at 
holde sprøjtemidlerne ude 
af haven.
 For eksempel kan man 
dække jorden mellem grønt-
sagsrækkerne i køkkenha-
ven med afklippet græs, for 
så forhindrer man nogle in-
sekter i at lægge æg. Insekt-
net over afgrøderne er også 
en mulighed. Så beskyttes 
jordbær og andet lækkert 
spiseligt ganske effektivt 
mod insekter.
 Man kan med fordel til-
trække fugle til haven ved at 
opsætte redekasser og ved i 
det hele taget at have varie-
ret udbud af træer og buske, 
der er redested for mange 
fugle. Et fuglepar, der har 

fem-seks unger hjemme i 
reden, skal altså ud at fin-
de masser af insekter for at 
mætte de mange munde, og 
så har man allerede et effek-
tivt og naturligt våben mod 
de insekter, der er generen-
de for haveejeren.

Så grøntsager 
i juli
Her midt på sommeren 
høster vi af køkkenhavens 
vækster, og selv om vi når 
hen i juli, så kan der endnu 
sås blandt andet kinakål, 
salat, spinat og radiser.
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FRITUREFRIT OMRÅDE
Ærøskøbing Røgeri serverer fiskefilet og pommes frites 

uden friture - derfor kalder vi det friturefrit område.
Ovnbagt Alaskasej eller lun fiskefrikadelle med pommes frites

og remoulade er klar på få minutter.

- uden friture

32.-

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

Fiskefrikadelle
m/ pommes frites
og remoulade  52,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med pommesfrites
og remoulade  79,-

- uden friture

Ovnbagt Alaskasej
med brød, smør
og remoulade  59,-

- uden friture

Ny fisk Ny fisk

Klædeskabet Ærø fejrer
10 ÅRS FØDSELSDAG
SHOP AMOK

KØB 3 DELE
 og få den billigste gratis
Gælder lørdag den 4. juni 

fra kl. 10.00-14.00
Gælder ikke gavekort og Gosh

Klædeskabet
Tlf. 62 52 27 84

Dametøj · Børnetøj

Kirkestræde 16 · 5960 Marstal 

HAVEARBEJDE UDFØRES
   • Fældning/beskæring af træer
   • Hækkeklipning
   • Buskrydning
   • Opsætning/vedligeholdelse af hegn
   • Naturpleje

v/ Skov- og naturtekniker Levi Petersen
Tlf. 20 30 69 16 • E-mail: mail@levinatur.dk

INFORMATION 
om åbningstider på 
Genbrugsstationen 

I perioden 1. juni – 31. august, er der søndags-
åbent på Genbrugsstationen fra klokken 10-14.
Bemærk: Søndag d. 5. juni er Pinsedag og Gen-
brugsstationen er lukket. 

Med venlig hilsen
Ærø Forsyning A/S

Industrivej 6 • 5960 Marstal •Tlf. 63 52 63 63

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage
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- kig ind til
BOLIGHUSET SØBY

Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83
www.danboaeroe
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Fra torsdag den 2. juni viser 
Andelen det danske ung- 
domsdrama: »Intet«. Filmen 
handler om en gruppe unge i 
starten af 8. klasse. En dag 
konstaterer en af eleverne, 
Pierre Anthon, at tilværelsen 
er meningsløs og flytter op i 
et træ. Der opstår en ek-
si-stentiel krise blandt hans 
klassekammerater, hvor flere 
får deprimerende tanker. De 
beslutter sig for at samle 
deres mest værdifulde ejen-
dele, for at kunne vise Pierre 
Anthon, at han tager fejl. 
Hvad der starter som uskyl-
dige fysiske genstande 
ud-vikler sig til langt mere 
foruroligende ting, da ele-
ver-ne begynder at vælge for 
hinanden. Og deres offer bli-
ver langt større, for at under-
søge, hvad der skaber mening 
i livet. 
 Filmen er instrueret af 
Trine Piil og Seamus McNally 
og blandt de medvirkende er 
Vivelill Søgaard Holm, Ha-

rald Kaiser Hermann, Maya 
Gonzalez og Peter Gantzler.
 Filmen varer 1 time 27 min 
og den er tilladt for alle over 
15 år.

Pinsefrokost 
i det grønne
Pinsen er et herligt tidspunkt 
på året, og i år falder pinse-
dag så sent som den 5. juni 
og derfor sammen med 
Grundlovsdag og fars dag. 
Tilsammen giver det rigelig 
lejlighed til at afholde en 
traditionel pinsefrokost i det 
grønne i en nylig udsprunget 
bøgeskov med et voldsomt 
syngende fuglekor som ku-
lisse.
 Skal pinsen også bruges til 
at se pinsesolen danse ved 
solopgang skal man være på 
stikkerne allerede ved cirka 
halvfemtiden om morgenen.
Hvorfor fejrer vi egentlig 
pinse? Den kristne pinsefest 
er festen for Helligånden. 
Pinsedag blev Helligånden 
ifølge Apostlenes Gerninger 
kapitel 2 udgydt over den 
ældste kristne menighed i 
Jerusalem. Mange menne-
sker blev døbt og kom med i 
det fællesskab, man kalder 
Kirken. Derfor betegnes 
pinsen også som Kirkens 
fødselsdag.
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• Fældning/beskæring af træer
• Hækkeklipning
• Buskrydning
• Opsætning/vedligeholdelse af hegn
• Naturpleje
•  Mosfjerning / vertikalskæring  

af plæner og marker

METTES MENUER I HØJ KURS  
Aftenbuffet og dagens 
ret er gået rent ind hos 
borgerne i Søby, der fra 
dag 1. har bakket fuldt 
op om Cafe Arthurs nye 
forpagter, 39-årige Mette 
Thygesen

--Jeg glæder mig først og fremmest 
over den fine opbakning jeg har fået 
fra de lokale. Og så glæder jeg mig 
naturligvis også til den forestående 
sommersæson, hvor vi skal tage 
imod en masse glade turister. 
Sådan siger Mette Thygesen, der 
siden årsskiftet har været ejer af Cafe 
Arthur i Søby. Umiddelbart efter sin 
overtagelse introducerede hun et 
dagens ret-tilbud, hvor hun med 
danske klassikere som eksempelvis 
hakkebøf med løg, farseret porre og 
oksesteg med peberrod spadserede 

direkte ind i Søby-borgernes mad-
hjerter.
--Ja, det blev en stor succes, som de 
lokale heldigvis syntes rigtigt godt 
om. Og nu har vi så introduceret 
en aftenbuffet, som der allerede 
er en del run på. Snart har vi også 
en frokostbuffet på programmet 
og den håber vi naturligvis at få 
lige som meget succes med. Det 
skal også nævnes, at vi på udvalgte 
dage i fremtiden vil servere brunch, 
siger Mette Thygesen, der har stor 
erfaring fra restaurationsbranchen 
på Ærø.
--Jeg har været i den branche i snart 
15 år, hvor jeg har fungeret som både 
forpagter, kok og køkkenassistent, 
fortæller hun.
Udover daglig lækker mad i 
restauranten, takeaway og ikke 
mindst en udsigt af de smukkeste til 
lystbådehavnen i Søby, tilbyder Cafe 
Arthur også klassisk grillmad fra en 
tilhørende grillbar.

  Cafe Arthur - Ellehøjvej 1 - 5985 Søby Ærø - Kontaktperson: Mette Thygesen
  Telefon: 62581823 - Hj.side: facebook/cafe arthur  - mail thygesenmette82@gmail.com
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Firmakursus i ren 
idyl på Ærø
Moderne komfort og 
gammeldags idyl går 
hånd i hånd på Hotel 
Ærøhus i de nyrenove-
rede restaurationslokaler 
og det smukke havean-
læg med udeservering.

Er man som virksomhed på udkig 
efter et både moderne og samtidig 
også nostalgisk kursuscenter, så kan 
det så absolut anbefales at vende 
blikket mod Hotel Ærøhus i Ærøs-
købing. 
Så snart man kommer ind på hotel-
lets område mødes man af en stem-
ning, hvor fortid og nutid smelter 
sammen, og hvor man fra start føler, 
man er landet i de helt rigtige ram-
mer.

--Hvis man som virksomhed kun øn-
sker enkeltværelser, så kan vi klare 
op til 30 gæster. Vi tilbyder facilite-
ter og forplejning og skræddersyr 
arrangementerne helt efter kunder-
nes ønsker, siger medejer Janne Fich 
Jensen.
Hun oplyser endvidere, at hotellet 
de senere år har gennemgået større 
renoveringer såvel i de tre tilhø-
rende restauranter som i det store 
udeområde med haveanlæg og ter-

rasser.
Ærøhus er i øvrigt bygget i toetagers 
bindingsværk og er roligt belig-
gende tilbagetrukket fra vejen i en 
stor have med sydlandsk stemning 
og med en privat parkeringsplads til 
hotellets gæster. 
--Og så skal det også nævnes, at 
man som virksomhed også kan 
vælge udelukkende at bruge vo-
res mødelokaler. Eksempelvis får 
vi i morgen besøg af en gruppe fra 

Hotel Ærøhus - Vestergade 38 - 5970 Ærøskøbing   Kontaktperson: Janne Fich Jensen. - Tlf.: 62521003
Hjemmeside: www.aeroehus.dk - Facebook; hotel ærøhus - Mail: mail@aeroehus.dk

Novo Nordisk, der skal holde et to 
timer langt møde hos os, oplyser 
Janne Fich Jensen.
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Se alle ejendommene på Øbolig.dk

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

Drømmen er på en Ø

 

Vi sælger boliger på den ø,
som vi selv bor på og holder så meget af.

Drømmen er på en ø

Vi har stort lokalkendskab
- Kontakt Ærøs eneste selvstændige 

ejendomsmægler

Rino 
Jenssen

Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

Lasse
L. Mogensen

Vinkelstræde 7

SOLGT

Rolighedsvej 18

SOLGT

Skippergade 4

SOLGT

Prinsensgade 32

SOLGT

Boligareal: 103
Kælder/udhus 0/15
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 515
Opført/omb: 1900
Energimærke: E
Kontant 795.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1208

Hyggeligt Fritids-/helårshus
ca. 2 km til Marstal. God planløsning. 
Sydvendt have med...

Græsvængevej 73, Marstal

NYT

Boligareal: 118
Kælder/udhus 12/257
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 1416
Opført/omb: 1897
Energimærke: G
Kontant 895.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1574

Landsted med flot udsigt
udover Borgnæs bugten. 
Rummeligt indrettet. 
Stald og lade med...

Vindeballevej 39, Vindeballe

NYT

Boligareal: 116
Kælder/udhus 0/14
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 666
Opført/omb: 1860/2004
Energimærke: D
Kontant 995.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1302

Charmerende byhus
nær havn og strand. Dejlig have med 
skur. Idyllisk indrettet med udsigt fra 
1. sal og...

Nørrebro 10, Søby

Skipperhuse i
 Marstal søges 

grundet meget stor 
efterspørgsel.

Vi har solgt mange 
huse - og mangler nu 

generelt huse over 
hele Ærø

Ring for gratis 
salgstjek

Tlf. 2021 0269

Boligareal: 152
Kælder/udhus 0/40
Vær./etager: 5/2
Grundareal: 15.767
Opført/omb: 1900/2010
Energimærke: C
Kontant 3.100.000
Ejerudgifter pr. mdr. 2425

Skønt landsted nær byen
Flot udsigt over markerne og 
»Kleven«. Grund på 1,5 ha. 
God planløsning og...

Møllevejen 97, Marstal

Boligareal: 199
Kælder/udhus 0/54
Vær./etager: 8/2
Grundareal: 1958
Opført/omb: 1905/2004
Energimærke: E
Kontant 1.095.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1426

Landsted nær strand.
Dejlig have med udsigt over 
markerne. 
God rumfordeling med...

Risemarksvej 29, St. Rise

Købsaftale underskrevet

Boligareal: 168
Kælder/udhus 0/360
Vær./etager: 5/1
Grundareal: 2,089 ha
Opført/omb: 1880
Energimærke: -
Kontant 1.495.000
Ejerudgifter pr. mdr. 1063

Landsted nær strand
og skov. Kort afstand til Marstal. 
Udsigt over markerne. Skal total 
renoveres...

Nederste Midtmarksvej 5, Marstal

Åbent hus  m/tilmelding

Den 
11. juni

kl. 11-12

www.aeroexpressen.dk

Havnepladsen 8 • 5960 Marstal • +45 7370 7800 
info@aeroexpressen.dk

INFORMATION FRA 
ÆRØXPRESSEN

Ekstra tur mandag den 13. juni
Ekstra tur indsat mandag den 13. juni med afgang fra 
Marstal kl. 20.30 og fra Rudkøbing kl. 21.40.
Det betyder, at de mange fra Marstal, der vil til sommer-
koncert i Rudkøbing med Marstal Småborgerlige Sangfor-
ening og Langeland Brassband kan tage med færgen fra 
Marstal kl. 18.10, nyde hvordan »de småborgerlige« var-
mer op på turen og så hjem igen efter koncerten kl. 21.40, 
igen sammen med »de småborgerlige«.

Højsæson og klippekort
10-turs klippekort kan ikke anvendes i perioden 20. juni 
til og med 7. august. Pendlerkort anvendes som normalt, 
men plads bestilles via kontor.

Højsæson og Ø-kort
Fra den 20. juni til og med den 7. august kan fastboende 
ærøboer og fritidshusejere anvende Ø-kort og dermed få 
rabat på billetprisen.
Fastboende kan vise sygesikringskort eller Ø-kort ved bil-
letkontrol, Fritidshusejere skal vise Ø-kort.

Ændring af grænse for senior-billet
Som DSB og andre færgeruter ændres aldersgrænsen for 
at kunne købe en senior billet fra 65 til 67 år fra 1. juli 2022.

Den korteste vej til Ærø

  ✓ Færdig beton
  ✓ Vådmørtel
  ✓ Tørmørtel
  ✓ Hydraulisk mørtel
  ✓ Cement
  ✓ Sand
  ✓ Sten
  ✓ Grus
  ✓ Maskine udlejning
  ✓ Materiel udlejning
  ✓ Altid åbent efter aftale

info@ae-beton.dk
Thorupvej 1A

5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 27 74 44

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

NYT • NYT • NYT • NYT
GUDSGAVE DÆKCENTER

Egehovedvej 13 • Marstal

Tilbyder salg af dæk og fælge incl. montering 
til billige priser

POLERING SAMT LAKFORSEJLING AF DIN BIL

Ring og få et uforpligtende tilbud på

Tlf. 23 44 99 50
Træffes på telefon i tidsrummet:

Mandag-onsdag ........................... kl. 15.00-19.00 
Fredag ............................................kl. 13.00-19.00
Lørdag ............................................kl. 10.00-17.00

og KUN efter aftale i værkstedet.

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.

Sommeruniversitet med 
enkeltforedrag

Vi glæder os meget til igen 
at afholde Sommeruniversi-
tet på Hotel Ærøhus, Ve-
stergade 38 i Ærøskøbing. I 
år har sommeruniversitetet 
titlen »Menneskelivet på 
godt og ondt – hvad giver os 
retning?«, og det bliver også 
i år muligt at deltage i enkelt 
foredrag. Titlen er motiveret 
af, at den tid, vi lever i, kan 
give anledning til stor usik-
kerhed om mange alvorlige 
ting som klimasituationen, 
coronapandemien og nu 
også krigen i Europa. Der er 
nok af udfordringer, der skal 
håndteres både internatio-
nalt, nationalt og ikke 
mindst for det enkelte men-
neske. Vi stiller skarpt på, 
hvordan viden fra psykologi, 
samfundsvidenskab, filosofi, 
naturvidenskab, litteratur og 
teologi kan gøre os klogere 
og måske skabe et lidt mere 
oplyst grundlag at reflektere 
på, når vi skal forsøge at 
skabe mening og guide os 
selv og hinanden gennem et 

liv, med store spørgsmål og 
dilemmaer. Der er 75 perso-
ner tilmeldt alle 3 dage, men 
det vil også være muligt for 
dig at deltage i følgende en-
kelte foredrag:
Onsdag den 15. juni: 
kl. 15 – Psykolog Lars J. Sø-
rensen: Selvglad – at blive 
det menneske, man gerne vil 
være.
Kl. 19.30 – Professor Seba-
stian Mernild: Et klima i for-
andring på vej mod en 
varmere verden.
Torsdag den 16. juni: 
Kl. 15 - Seniorforsker Vi-
beke Graven: Håb trods dø-
dens nærvær.
Fredag den 17. juni:
Kl. 9 – Sognepræst Pia 
Søltoft: Kierkegaard om 
æstetikeren, etikeren, spids-
borgeren og den religiøse.
Kl. 11 – Forfatter Jens Chri-
stian Grøndahl: Min svage 
tro.
 Pris pr. foredrag og kaffe 
kr. 100, der betales ved an-
komst. Kom i god tid!
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Kom og få et slag minigolf i 
hyggelige afslappende omgivelser!

Ærø Minigolf, Havnevejen 2, Søby Ærø v/ Kirken, tlf. 4033 9114
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Ældre ægtepar
søger et handicapvenligt 
hus til leje.

Tlf. 29 28 22 11
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Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Fru Nørgaard
Brugskunst 

lukker
Da jeg har for meget at 
se til bliver jeg desvær-
re nødt til at lukke fru 
NØRGAARD, Brugs-
kunst.
Fra den 23. juni til den 
13. august vil der være 
-50 % på alle varer.
Herefter er butikken 
lukket.
Tilgodebevis eller 
gavekort skal der-
for bruges inden da.
Håber at se jer dejlige 
kunder på mine andre 
bedrifter.

Kærlig hilsen
 Ulla, 

fru NØRGAARD

Fælles gåtur
Torsdag den 30. juni
kl. 14.30 mødes vi på 

parkeringspladsen 
ved Søbygard.

Husk! Vandflaske 
+ gode sko.

Vel mødt
RSI Senior Idræt

HAVEHUSET 
ÆRØSKØBING
LENE JOHANNESEN

udstiller 
akvareller/grafik

Åben 
fra den 25. juni 

til den 1. juli
Alle dage 

fra kl. 12.00-17.00
Alle er hjertelig velkommen.

• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen
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Femmasteren 
Restaurant
Fra den 20. juni 

til den 28. august
Åbent hver dag 
kl. 18.00-21.00

Køkkenet lukker 
kl. 20.30.

Bestil bord på 
tlf. 22 55 48 21 eller 
vores hjemmeside.

For vores Café 
med Ærøske 

tykke pandekager.
Se åbningstider på 
vores hjemmeside.

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

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

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Torsdag, fredag 
lørdag 

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

Jeg tilbyder bl.a.:
 • Renovering
 • Hulmursisolering
 • Nye fuger
 • Læmure
 • Flisearbejde

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82
rg@murer-byg.dk

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

ÆRØSKØBING HAVN 21

Kontoret er

LUKKET 
i uge 26

fra mandag d. 27. juni til 
og med fredag d. 1. juli.

LOKAL INDKØBSFORENING

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Dette smukke stykke
ISENKRAM

fylder 70 år den 27. juni.
Kærlig hilsen 

FUT

Tillykke

Du ønskes stort tillykke 
med din 60 års 

fødselsdag den 24. juni.
Kærlig hilsen 

BØRN, SVIGERBØRN 
OG BØRNEBØRN

60 år

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

 

 

Drachmann 
og Midsommer-
visen
Det var én af Danmarks virkelig 
store forfattere, Holger Drach-
mann, som skrev teksten til »Vi 
elsker vort Land«, der er det helt 
store hit, når der skal synges fæd-
relandssange i forbindelse med 
de mange sankthansfester landet 
over. Den smukke midsommer-
vise er skrevet til eventyrkome-
dien »Der var en Gang« i 1885 
og opført 1887 med musik af P.E. 
Lange-Müller.
 Drachmanns fulde navn var  
Holger Henrik Herholdt Drach-
mann. En tur på nettet eller bib-
lioteket vil overbevise dig om, at 
Drachmann, der levede fra 1846-
1908, havde en meget omfattende 
og alsidig forfattervirksomhed. 
Han udgav omkring 60 bøger og 
teaterstykker og skrev journali-

stik. Men han havde også andre 
kreative sider. Han illustrerede 
for eksempel sine egne bøger og 
drog i sine unge år ud i det store 
Europa for at uddanne sig som 
marinemaler.
 Holger Drachmann omtales 
ofte i forbindelse med det blom-
strende kunstnermiljø i Skagen, 
der udspandt sig i slutningen af 
1800-tallet. Han slog sig de sidste 
år af sit liv ned i Skagen. Han døde 
i 1908, og hans grav kan stadig ses 
i klitterne på Skagens Gren.
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over. Den smukke midsommer-
vise er skrevet til eventyrkome-
dien »Der var en Gang« i 1885 
og opført 1887 med musik af P.E. 
Lange-Müller.
 Drachmanns fulde navn var  
Holger Henrik Herholdt Drach-
mann. En tur på nettet eller bib-
lioteket vil overbevise dig om, at 
Drachmann, der levede fra 1846-
1908, havde en meget omfattende 
og alsidig forfattervirksomhed. 
Han udgav omkring 60 bøger og 
teaterstykker og skrev journali-

stik. Men han havde også andre 
kreative sider. Han illustrerede 
for eksempel sine egne bøger og 
drog i sine unge år ud i det store 
Europa for at uddanne sig som 
marinemaler.
 Holger Drachmann omtales 
ofte i forbindelse med det blom-
strende kunstnermiljø i Skagen, 
der udspandt sig i slutningen af 
1800-tallet. Han slog sig de sidste 
år af sit liv ned i Skagen. Han døde 
i 1908, og hans grav kan stadig ses 
i klitterne på Skagens Gren.
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Ældre ægtepar
søger et handicapvenligt 
hus til leje.
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Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Fru Nørgaard
Brugskunst 

lukker
Da jeg har for meget at 
se til bliver jeg desvær-
re nødt til at lukke fru 
NØRGAARD, Brugs-
kunst.
Fra den 23. juni til den 
13. august vil der være 
-50 % på alle varer.
Herefter er butikken 
lukket.
Tilgodebevis eller 
gavekort skal der-
for bruges inden da.
Håber at se jer dejlige 
kunder på mine andre 
bedrifter.

Kærlig hilsen
 Ulla, 

fru NØRGAARD

Fælles gåtur
Torsdag den 30. juni
kl. 14.30 mødes vi på 

parkeringspladsen 
ved Søbygard.

Husk! Vandflaske 
+ gode sko.

Vel mødt
RSI Senior Idræt

HAVEHUSET 
ÆRØSKØBING
LENE JOHANNESEN

udstiller 
akvareller/grafik

Åben 
fra den 25. juni 

til den 1. juli
Alle dage 

fra kl. 12.00-17.00
Alle er hjertelig velkommen.

• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN
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Femmasteren 
Restaurant
Fra den 20. juni 

til den 28. august
Åbent hver dag 
kl. 18.00-21.00

Køkkenet lukker 
kl. 20.30.

Bestil bord på 
tlf. 22 55 48 21 eller 
vores hjemmeside.

For vores Café 
med Ærøske 

tykke pandekager.
Se åbningstider på 
vores hjemmeside.

DUNKÆR 
AUTOSERVICE

Alt i service og 
reparationer af alle 

bilmærker.
Salg af nye og 
brugte biler.

Østermarksvej 9, 
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38
mobil 61 36 65 13

Blue Riband 
Translations

Oversættelse 
og korrekturlæsning.
Også små opgaver.

Translatør

Vibeke Lykke Friis
Langeagre 1

Tlf. 62 52 18 81
vl@riband.dk

Blue Riband Translations - fast

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

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

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

Kirkestræde 9 
 Tlf. 62 53 11 28

Torsdag, fredag 
lørdag 

I LIGE UGER

SALONEN

HERRESALONEN
ER ÅBEN

Hilsen Andy

TIDSBESTILLING PÅ 
TLF. 62 53 11 28

Rikke tar’ telefonen

Jeg tilbyder bl.a.:
 • Renovering
 • Hulmursisolering
 • Nye fuger
 • Læmure
 • Flisearbejde

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82
rg@murer-byg.dk

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

ÆRØSKØBING HAVN 21

Kontoret er

LUKKET 
i uge 26

fra mandag d. 27. juni til 
og med fredag d. 1. juli.

LOKAL INDKØBSFORENING

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job
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Dette smukke stykke
ISENKRAM

fylder 70 år den 27. juni.
Kærlig hilsen 

FUT

Tillykke

Du ønskes stort tillykke 
med din 60 års 

fødselsdag den 24. juni.
Kærlig hilsen 

BØRN, SVIGERBØRN 
OG BØRNEBØRN

60 år

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

 

 

Drachmann 
og Midsommer-
visen
Det var én af Danmarks virkelig 
store forfattere, Holger Drach-
mann, som skrev teksten til »Vi 
elsker vort Land«, der er det helt 
store hit, når der skal synges fæd-
relandssange i forbindelse med 
de mange sankthansfester landet 
over. Den smukke midsommer-
vise er skrevet til eventyrkome-
dien »Der var en Gang« i 1885 
og opført 1887 med musik af P.E. 
Lange-Müller.
 Drachmanns fulde navn var  
Holger Henrik Herholdt Drach-
mann. En tur på nettet eller bib-
lioteket vil overbevise dig om, at 
Drachmann, der levede fra 1846-
1908, havde en meget omfattende 
og alsidig forfattervirksomhed. 
Han udgav omkring 60 bøger og 
teaterstykker og skrev journali-

stik. Men han havde også andre 
kreative sider. Han illustrerede 
for eksempel sine egne bøger og 
drog i sine unge år ud i det store 
Europa for at uddanne sig som 
marinemaler.
 Holger Drachmann omtales 
ofte i forbindelse med det blom-
strende kunstnermiljø i Skagen, 
der udspandt sig i slutningen af 
1800-tallet. Han slog sig de sidste 
år af sit liv ned i Skagen. Han døde 
i 1908, og hans grav kan stadig ses 
i klitterne på Skagens Gren.

Vi passer din have, 
når du ikke kan.

 Ring til os på TLF. 40 20 99 11 - så rykker vi ud og  
giver dig et tilbud! lillerisehaveservice@gmail.com

METTES MENUER I HØJ KURS  
Aftenbuffet og dagens 
ret er gået rent ind hos 
borgerne i Søby, der fra 
dag 1. har bakket fuldt 
op om Cafe Arthurs nye 
forpagter, 39-årige Mette 
Thygesen

--Jeg glæder mig først og fremmest 
over den fine opbakning jeg har fået 
fra de lokale. Og så glæder jeg mig 
naturligvis også til den forestående 
sommersæson, hvor vi skal tage 
imod en masse glade turister. 
Sådan siger Mette Thygesen, der 
siden årsskiftet har været ejer af Cafe 
Arthur i Søby. Umiddelbart efter sin 
overtagelse introducerede hun et 
dagens ret-tilbud, hvor hun med 
danske klassikere som eksempelvis 
hakkebøf med løg, farseret porre og 
oksesteg med peberrod spadserede 

direkte ind i Søby-borgernes mad-
hjerter.
--Ja, det blev en stor succes, som de 
lokale heldigvis syntes rigtigt godt 
om. Og nu har vi så introduceret 
en aftenbuffet, som der allerede 
er en del run på. Snart har vi også 
en frokostbuffet på programmet 
og den håber vi naturligvis at få 
lige som meget succes med. Det 
skal også nævnes, at vi på udvalgte 
dage i fremtiden vil servere brunch, 
siger Mette Thygesen, der har stor 
erfaring fra restaurationsbranchen 
på Ærø.
--Jeg har været i den branche i snart 
15 år, hvor jeg har fungeret som både 
forpagter, kok og køkkenassistent, 
fortæller hun.
Udover daglig lækker mad i 
restauranten, takeaway og ikke 
mindst en udsigt af de smukkeste til 
lystbådehavnen i Søby, tilbyder Cafe 
Arthur også klassisk grillmad fra en 
tilhørende grillbar.

  Cafe Arthur - Ellehøjvej 1 - 5985 Søby Ærø - Kontaktperson: Mette Thygesen
  Telefon: 62581823 - Hj.side: facebook/cafe arthur  - mail thygesenmette82@gmail.com
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Dannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Erhvervsleasing - det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus K. Nielsen 
Kundechef  

Mobil: 21 43 45 40

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport 
tilbyder vi altid:

• Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
• Tilgængelighed 24-7
• Konkurrencedygtige vilkår
• Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
• Intet bureaukrati

understreger Merete Damholt.
De to kvinder, der af lokale beteg-
nes som et energisk og imødekom-
mende makkerpar, har i de senere år 
gjort en del ud af pr-arbejdet om-
kring deres virksomhed:
--Vi har fået at vide vi skal være syn-
lige og at man som kunde gerne vil 
møde mennesket bag disken. Det 
har vi taget til os - bl.a. med et stort 
foto på bagsmækken af vores bil. 

PERSONLIG SERVICE OG
KONTAKT I HØJSÆDET

Befinder man sig på Ærø og skal 
have indrettet sin bolig og samtidig 
lægger vægt på kvalitet og person-
lig rådgivning, så kan det så absolut 
betale sig at kigge forbi Bolighuset 
Søby. 
Forretningen    her    ejes    og    drives 
af   Merete   Damholt  og   Lise-Lotte  
Kock Kristensen. De to kvinder over-
tog    møbelbutikken    i    2016    efter 
Lise-Lotte Kock Kristensens foræl-
dre, Else og Verner Kock, der nåede 

Ærøs største møbelfor-
retning, Bolighuset Søby 
har op igennem årene 
opbygget en større og 
større kundekreds grun-
det fokus på kvalitet, ser-
vice og bredt sortiment.

Bolighuset Søby Ærø - Østerbro 48 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 30541404
Hj.side: www.danboaeroe.dk - Mail: info@danboaeroe.dk

at drive virksomheden i 57 år.
--Vi har et stort og varieret sorti-
ment af møbler og boligtilbehør i 
alle prisklasser. Og skulle det ske, at 
kunden efterspørger noget vi ikke 
har, så er vi som oftest i stand til at 
fremskaffe det. Vi en del af Danbo-
kæden, hvor vi er gode til at samar-
bejde og hjælpe hinanden, når no-
gen mangler noget, siger Lise-Lotte 
Kock Kristensen.
En af grundene til at Bolighuset 
Søbys store succes og tilfredshed 
blandt dets kunder, er et udpræget 
fokus på den personlige kundeser-
vice.
-- Vi giver naturligvis altid en profes-
sionel rådgivning til vores kunder 
her i butikken. Men vi gør det også 
i folks private hjem, når vi kører ud 
med varer. Vi lægger meget vægt på 
den personlige kontakt og service, 

Facebook er også en effektiv måde 
at komme ud med vores budskaber 
på. Særligt med små videoer. Vi kan 
kun opfordre til, at folk tager et kig 
på vores præsentationer på de so-
ciale medier også, fastslår makker-
parret samstemmende.
I øvrigt er det ikke nogen dårlig ide 
at tage fordi Bolighuset Søby i disse 
dage, hvor man kan opnå besparel-
ser på udvalgte varer på helt op til 
70 procent.
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HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi arbejder på. 
Fra idé til færdigt byggeri.

Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise  |  In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter 
Terrændæk  |  Kloakarbejder  |  Brovægt  |  Jord og anlægsarbejder

understreger Merete Damholt.
De to kvinder, der af lokale beteg-
nes som et energisk og imødekom-
mende makkerpar, har i de senere år 
gjort en del ud af pr-arbejdet om-
kring deres virksomhed:
--Vi har fået at vide vi skal være syn-
lige og at man som kunde gerne vil 
møde mennesket bag disken. Det 
har vi taget til os - bl.a. med et stort 
foto på bagsmækken af vores bil. 

PERSONLIG SERVICE OG
KONTAKT I HØJSÆDET

Befinder man sig på Ærø og skal 
have indrettet sin bolig og samtidig 
lægger vægt på kvalitet og person-
lig rådgivning, så kan det så absolut 
betale sig at kigge forbi Bolighuset 
Søby. 
Forretningen    her    ejes    og    drives 
af   Merete   Damholt  og   Lise-Lotte  
Kock Kristensen. De to kvinder over-
tog    møbelbutikken    i    2016    efter 
Lise-Lotte Kock Kristensens foræl-
dre, Else og Verner Kock, der nåede 

Ærøs største møbelfor-
retning, Bolighuset Søby 
har op igennem årene 
opbygget en større og 
større kundekreds grun-
det fokus på kvalitet, ser-
vice og bredt sortiment.

Bolighuset Søby Ærø - Østerbro 48 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 30541404
Hj.side: www.danboaeroe.dk - Mail: info@danboaeroe.dk

at drive virksomheden i 57 år.
--Vi har et stort og varieret sorti-
ment af møbler og boligtilbehør i 
alle prisklasser. Og skulle det ske, at 
kunden efterspørger noget vi ikke 
har, så er vi som oftest i stand til at 
fremskaffe det. Vi en del af Danbo-
kæden, hvor vi er gode til at samar-
bejde og hjælpe hinanden, når no-
gen mangler noget, siger Lise-Lotte 
Kock Kristensen.
En af grundene til at Bolighuset 
Søbys store succes og tilfredshed 
blandt dets kunder, er et udpræget 
fokus på den personlige kundeser-
vice.
-- Vi giver naturligvis altid en profes-
sionel rådgivning til vores kunder 
her i butikken. Men vi gør det også 
i folks private hjem, når vi kører ud 
med varer. Vi lægger meget vægt på 
den personlige kontakt og service, 

Facebook er også en effektiv måde 
at komme ud med vores budskaber 
på. Særligt med små videoer. Vi kan 
kun opfordre til, at folk tager et kig 
på vores præsentationer på de so-
ciale medier også, fastslår makker-
parret samstemmende.
I øvrigt er det ikke nogen dårlig ide 
at tage fordi Bolighuset Søby i disse 
dage, hvor man kan opnå besparel-
ser på udvalgte varer på helt op til 
70 procent.
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I kundemodtagelsen bydes du 
velkommen af det unge team, 
der har specialiseret sig i solfilm 
og folieindpakning og flere tu-
sinde bilister besøger hvert år 
firmaet, der sætter en ære i at 
efterleve sloganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er 
vores”.

- Det forpligter naturligvis og 
hver dag arbejder vi målrettet 
på at gøre en forskel. Vi udfører 
omkring 2.000 solfilmmonte-

ringer om året samt et kraftigt 
voksende antal folieindpak-
ninger. Med 13 års erfaring og 
utallige monteringer bag os, er 
vi nu en af de mest anerkendte 
virksomheder i vores branche, 
fortæller firmaindehaver Simon 
Pedersen.

Han forklarer endvidere, at kun-
der som Land Rover og Jaguar 
Danmark, samt flere andre store 
bilhuse og forhandlere af presti-
ge biler benytter Trimcar som 
deres leverandør.

- Hovedparten af vores opgaver 
er solfilm til personbiler. Sol-

film har en effektiv effekt mod 
solvarme. Faktisk kan solfilm 
reducere varmeindfald med 
op til 58%. Ved et behageligt 
indeklima højnes komforten 
og køreglæden, og det er vores 
helt klare opfattelse, at flere og 
flere i bilbranchen har indset, 
at solfilm er med til at øge bi-
lens brugsværdi, oplyser Simon 
Pedersen. Solfilm monteres på 
bilforhandlerens adresse, inden 
den nye bil udleveres til kunden.

Trimcar tilbyder også komplet 
folieindpakning af biler, og der 
benyttes altid kvalitetsfolier fra 
anerkendte leverandører.

- Foliering af bilen er både en 
effektiv lakbeskyttelse og en 
god mulighed for at personlig-
gøre bilen med en speciel farve 
eller udtryk. Vi monterer også 
bilreklamer, og det er en oplagt 
mulighed for at opnå maksimal 
synlighed.

Med en flot bildekoration for-
vandles din firmabil til en køren-
de reklamesøjle.

Vi tilbyder den komplette løs-
ning fra design til færdigt pro-
dukt, understreger Simon Pe-
dersen.  

Her er kvalitet og 
service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du 
møder, når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.

Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup –  Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk  –  www.trimcar.dk

TRIMCAR SOLFILM
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Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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Lind Hansens Vej 5 · 5000 Odense 
Telefon: 65914884 · Mail: hvg@hvg-as.dk · www.hvg-as.dk 

Står man som virksomhed og 
overvejer opsættelse af en eller 
flere ladestandere, der kan bru-
ges af alle bilister med elbiler, så 
kan det så absolut anbefales at 
tage kontakt til Odense-virksom-
heden, Håndværkergården A/S. 
Her tilbydes en fleksibel ladeløs-
ning, hvor virksomheden ikke 
er bundet op af én fast lade-leve-
randør. Virksomheden kan selv 
styre hvilken elpris man tilbyder 
ens kunder, gæster, medarbejde-
re eller øvrige brugere.

– Den grønne omstilling er inde i 
et hastigt tempo, og vi kan mær-
ke en større og større interesse 
for uafhængige ladestandere. 
Eksempelvis har vi for nylig op-
sat ladestandere ved Hotel Chri-
stiansminde i Svendborg, siger 
Lars-Erik Larsen, der er projekt-
leder i elafdelingen i Håndvær-
kergården A/S. 

Og hos ledelsen på Hotel Chri-
stiansminde er man ovenud til-
freds med den service, man har 
oplevet hos Håndværkergården 
A/S.

– Ja, vi oplevede fra start en 
professionel indsats for at få 
ladestanderne til at fungere så 
hurtigt som muligt. Og i dag 
fungerer de perfekt til stor til-
fredshed for såvel vores nationa-
le som internationale gæster, si-
ger hoteldirektør Vibeke Halse. 
I Håndværkergården A/S ople-
ver man, at virksomheder i sti-
gende grad tilbyder opladning 
til gæster og medarbejdere.

– Vores løsning hjælper med at 
gøre overgangen til elektrisk 
transport både hurtig, friktions-
fri og så omkostningseffektiv 
som muligt gennem markeds-
ledende teknologi og services, 

der giver brugerne den bedste 
ladeoplevelse, fastslår Lars-Erik 
Larsen.

Vælger man at bruge Håndvær-
kergården A/S til at opstille uaf-
hængige ladestandere, vælger 
man samtidig en virksomhed 
med en klar grøn profil.
– Som en miljøansvarlig virk-
somhed er det Håndværkergår-
dens politik, at 
alle ydelser udfø-
res med de mest 
miljøvenlige ma-
terialer og med 
mindst muligt 
materialeforbrug 
og affaldsmæng-
der. Vi tilstræber 
at reducere for-
bruget af energi 
og anvender den 
til enhver tid 
mindst forure-

nende teknologi. Vi har lige-
ledes fokus på at en stadig sti-
gende del af affaldsprodukterne 
genanvendes, understreger 
Lars-Erik Larsen. 

Repræsentant for den 
bedste ladeoplevelse
Håndværkergården A/S i Odense har stor succes med opstilling af ladestandere, der kan bruges af alle.
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Vi udfører store som små arbejdsopgaver inden for 
alt med svejs i sort jern, rustfrit stål og aluminium 
samt inden for pladebearbejdning, klip, buk og 
fremstilling og montering af stålkonstruktioner.

 Certificeret i henhold til DS/EN 1090-1.

Kontakt os på  
telefon: +45 6221 0287, mobil+45 4034 0287 

eller e-mail: post@soerupsmede.dk

Sørup Smede A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg
soerupsmede.dk

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

Skiltefirma med speciale i 
holdbare udendørsløsninger

 Krogagerve j 3 · 5750 Rin ge · Telefon: 62 62 14 01
lm@peaskilte.dk · www.pictosign.dk

Piktogram-skilte 
og funktionelle 

skovskilte

Kortborde 
strørrelse A3 i 

galvaniseret stål

 Facadeskilt til 
butik, kontor, 
byggeplads

Picto Sign er et skiltefirma der i mange år 
har beskæftiget sig med salg af skilte i hele 
Danmark, og kan levere et holdbart produkt 

lige efter kundens ønske. 

Vi kan blandt andet tilbyde:

TAGDÆKKERE MED 
30 ÅRS ERFARING
HP-Tag er specialister i tagrenovering. 
Det gælder både flade og andre tage.  

Vores tagarbejde udføres i højeste kvalitet
 

Vi udfører:

HP-TAG.DK ApS · Stationsvej 13, 5771 Kværndrup
Tlf.: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

HP-TAG.DK
Din tagdækker

· Tagrenovering
· Listedækning
· Tageftersyn

· Ovenlys
· Nyt tag
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Får man som virksomhed el-
ler privat brug for et firma med 
speciale inden for tagdækning, 
så kunne det være en ide at tage 
kontakt til det nyetablerede, 
Fyns Tagpap ApS.

Manden bag firmaet er Lasse 
Voigt, der har mere end 13 års er-
faring som tagdækker. Han har 
stået for flere store byggesager, 
ligesom han rent faktisk kom-
mer fra en familie, hvor der i for-
vejen er flere tagdækkere.

– Jeg har altid vidst, at jeg skulle 
starte mit eget firma, og så ville 

skæbnen altså, at det skulle blive 
i år, fortæller Lasse Voigt.

Fyns Tagpap ApS er klar til at 
løse alle opgaver inden for tag-
dækning, hvilket blandt andet vil 
sige: listedækning, renovering af 
tage, isoleringsopgaver, glatdæk-
ning, plankedækning, sikkerhed 
på flade tage og service.

At Lasse Voigt har valgt at invol-
vere ordet ”tagpap” i sit firma-
navn er ikke en tilfældighed.

– Der er mange fordele ved et tag 
af tagpap. Holdbarheden på et 
tagpaptag er oftest længere og 
bedre end andre tagtyper. I de 
senere år er tagpap blevet sta-
dig mere populært materiale til 
tagbelægning på huse og andre 
større bygninger. Det skyldes 
bl.a., at tagpap er et meget flek-
sibelt materiale, der er forholds-
vis let at montere og kan anven-
des selv på tage med meget lav 
hældning, siger Lasse Voigt og 
tilføjer:

– Vi tilbyder altid vores kunder 
kvalitetsløsninger, uanset hvil-

ken størrelse opgave de måtte 
have. Vi glæder os over en stor 
erfaring, der gør at, vi kan råd-
give og vejlede vores kunder 
frem til de bedste resultater. Og 
så skal det tilføjes, at vi altid sæt-
ter en ære i at overholde aftalte 
deadlines. 

Lasse Voigt har i år startet firmaet Fyns 
Tagpap ApS og det er sket på et godt 
tidspunkt, hvor byggebranchen boomer.

Korsvangen 7 · 5750 Ringe · Telefon: 42575022
Info@fynstagpap.dk · www.fynstagpap.dk

Her løses alle 
opgaver inden 
for tagdækning

– Min vision er klar. Vi vil som 
en stærkt lokalt forankret virk-
somhed gå fremtiden i møde 
med fokus på lokalbefolknin-
gen, en klar grøn profil og pro-
fessionelle digitale løsninger for 
vores erhvervskunder.

Sådan siger Jeppe Kjærby Chri-
stensen, der tiltrådte stillingen 
som direktør i Bygma Ringe i 
juni i år. Han er oprindeligt ud-
lært tømrer og har arbejdet i 
byggebranchen de sidste 10 år, 
inden han kom til Bygma Ringe 
som butikschef i 2020.

– Et af mine klare fokusområder 
vil være at være tæt på de lokale 
kunder. Vi støtter mere end 20 

lokale foreninger og arrange-
menter og jeg deltager i flere lo-
kale netværk. Den lokale forank-
ring er utrolig vigtig, siger den 
37-årige direktør, der ikke læg-
ger skjul på sin glæde over nu at 
være en del af Bygma Gruppen.

– Det er en ambitiøs koncern 
med gode udviklingsmulighe-
der og værdier, der harmone-
rer med mine egne. Det er en 
virksomhed der har ’den gule 
førertrøje’ på i forhold til bære-
dygtighed og som har fokus på 
udvikling af sine medarbejdere 
og ikke mindst den gode kun-

deservice, siger Jeppe Kjærby 
Christensen. Vi er eks. allerede i 
gang med forberedelserne til det 
CO2-loft, der kommer på bygge-
rier fra næste år.

Med tiltrædelsen af den unge di-
rektør følger nu også en tid med 
fokus på nye digitale mulighe-
der for eksempelvis lokalområ-
dets håndværkere.

– Bygma tilbyder en digital løs-
ning med navnet, PROFFDOK, 
som jeg ser frem til at præsen-
tere for vores kunder. Her kan 
håndværkere med ganske få klik 
downloade den dokumentation, 
som de har behov for. De kan ek-
sempelvis bruge værktøjet, når 
de skal aflevere en kvalitetssik-
rings-, drifts- og vedligeholdel-

sesmappe eller dokumenter til 
certificerede byggerier. Indsam-
lingen af vigtige dokumenter 
som før kunne tage dagevis, kan 
nu ordnes med få klik, fortæller 
Jeppe Kjærby Christensen. Og en 
klar opfordring til vores kunder, 
om at prøve det af, det giver vir-
kelig værdi i hverdagen. Det er 
alt andet lige, sjovere at slå søm 
i, end at være låst til skærmen.

Bygma Gruppen beskæftiger 
i øvrigt i dag på landsplan ca. 
2.500 ansatte fordelt på mere 
end 100 forretningsenheder i 
hele Norden. Koncernen er den 
største danskejede leverandør til 
byggeriet med aktiviteter inden 
for salg og distribution af byg-
gematerialer til både større og 
mindre byggerier. 

Fremtiden er kommet 
til bygma ringe
Bæredygtighed, digitalisering og lokal forankring 
er i fokus i det populære og velrenommerede 
byggecenter, der for nylig fik ny direktør.

Bygma Ringe Byggecenter · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe
Tlf: 88323035 · Email: ringe@bygma.dk · www.bygma.dk

Ingen kan være i tvivl om at 
såvel virksomheder som private 
i dag er de væsentligste faktorer 
i et sandt byggeboom. Og med 
byggeboom følger også mere 
arbejde til byggemarkederne, 
som på forskellig vis ruster sig 
til fremtiden. Således også hos 
i Bygma i Bellinge, hvor Bygma 
Gruppen for nylig har ansat ny 
direktør i skikkelse af Carsten 
Lund og ny butikschef i skikkelse 
af Christian Boisen.

--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 
begge glæder os til at møde såvel 
gamle som nye kunder. Og som 
altid er vi jo klar til at betjene 
såvel virksomheder, kommuner 
som offentlige institutioner. Og 
så råder vi over et professionelt 
personale, som blandt andet er 
klædt på til en fremtid, hvor 
der bliver lagt vægt på grønne 
løsninger,  siger Carsten Lund.
Bygma Gruppen beskæftiger 
i øvrigt i dag på landsplan ca. 

2.500 ansatte fordelt på mere 
end 100 forretningsenheder i 
hele Norden. Koncernen er den 
største danskejede leverandør 
til byggeriet med aktiviteter 
inden for salg og distribution af 
byggematerialer til både større og 
mindre byggerier.

--Godt købmandskab, trovær-
dighed og evnen til at tænke 
nyt har altid været kodeordene 
i Bygma, ligesom vi lægger stor 

vægt på kvalitet og god personlig 
kundekontakt, forklarer Carsten 
Lund, der godt er klar over, at han 
har indtaget direktørstolen i en 
periode med stor omskiftelighed.

--Ja, vi er inde på et hårdt marked 
lige pt, hvor priserne i en periode 
er steget en del. Men hvad angår 
træsituationen håber jeg, at vi har 
set det værste. Jeg tror på, vi går 
imod bedre tider, slår han fast. 

Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge 
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.

BYGMA BELLINGE KLÆDT 
PÅ TIL FREMTIDEN
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Bad, klip, trim og 
soignering af alle racer
Flexible åbningstider

Hundefrisøren CH-Design
V/ Charlotte Hansen

Stenhavevej 12b • 5853 Ørbæk

TLF. 24419338
Charlotte har den 

3 årige uddannelse

MAD MED 
NÆRVÆR

www.trines-kitchen.dk

ELLINGE
FORSAMLINGSHUS

OG CATERING

Gl. Byvej 12, 5540 Ullerslev

Tlf. 26 78 55 40

Din blomsterleverandør

Tlf. 6538 1432
www.annettesblomster.dk

MORS DAG
d. 8. maj 2022

Bestil i god tid.
Både afhentning og levering

Afhentning af buketter:
Det vil være udenfor, så vi undgår for mange 

kunder i butikken.

Vi bringer gerne buketten ud.

ÅBNINGSTIDER
Lørdag 7. maj kl. 8-16
Søndag 8. maj kl. 7-16

Grønvej 7
Langeskov

Tlf. 65 38 14 32

Annettes
Blomster

’

Vi specialisere os i:

• Rensning af køkken afløb, Kloak afløb og brønde.

• Tømning af septik/samletanke, trixtanke og fedtbrønde.

• Spuling af dræn og rodskæring af kloak.

Bech’s Slamsugning og spuling

TLF: 40 19 03 34 / Døgnvagt: 30 69 77 67

CVR: 42 91 70 95 

Tom Fogeds eftf.

RING SÅ FINDER VI DEN DER PASSER DIG

Alle på lager til omgående levering - vi kommer ud til dig.Rex Kabinescooter                               WWW.REXKABINESCOOTER.DK

REX Q7 KABINESCOOTER
4-hjulet kabinescooter.
Topfart 45 km/t.  Kan køre 80 km
på en opladning. Må medbringe 
2 passagerer og kræver 
kørekort. motor på 2500 W.
Høj komfort og god plads.
Indreg. som personbil.

Pris inkl. levering 
og nummerplade 

74.900 kr.Ring 40 20 41 20

REX Q7 KABINESCOOTER

Topfart 45 km/t.  Kan køre 80 km
på en opladning. Må medbringe 

kørekort. motor på 2500 W.

MULIG FINANSERING 
FRA 970 KR.

REX Q3 KABINESCOOTER
Ny model lige kommet hjem. Stor motor 
og op til 95 km på en opladning. 
Stor rummelig kabine.
Selvfølgelig med bakkarma
og sprinkleranlæg. Lås med 
fjernbetjening. Fås både som 30 km/t 
og 45 km/t. i farverne rød og grå/sølv.

Pris inkl. levering
og nummerplade

64.900 kr.

REX CITY 2 
Pris inkl. levering 
og nummerplade 

34.900 kr.

Hans Schacksvej 5, Kerteminde

5% rabat ved onlinebestilling
Mandag - søndag kl. 11.00-22.00

www.pizza-pronto.dk - Tlf. 6221 3612

Havnefesten bliver kontantfri
Flere læsere har
undret sig over, om
Havnefesten i
Kerteminde lovligt
kan nægte betaling
med kontanter.
Avisen har
undersøgt sagen.

Preben Frets er formand for Havnefesten i Kerteminde, der afholdes for første gang i tre år i 2022. Pr-foto

EN LÆSER FÅR SVAR

Daniel Poulsen
danpo@jfmedier.dk

KERTEMINDE: Når kunder beta-
ler for fredagsslikket, lørdag-
skyllingen eller andre ind-
køb, sker det oftere og oftere
med et betalingskort, Mo-
bilePay eller en form for digi-
tal betaling med Apple eller
Google Pay.

Det er dog også regler om,
at forretninger er forpligtet til
at kunne modtage rede pen-
ge.

Senest har Storms Pakhus i
Odense haft ørerne i maski-
nen. Forbrugerombudsman-
den gav en løftet pegefinger
til street-food markedet, da
der ikke var mulighed for at
betale med kontanter i alle
boder.

Nu har Kerteminde Havne-
fest som den næste i rækken
meldt ud på Facebook, at
årets festivitas bliver kontant-
løs.

Det har fået læser Dorte
Larsen til at skrive til avisen
for at høre, om det kan være
lovligt.

- Mon de er klar over, at de
dermed bryder loven og i ste-
det risikerer bøder. Man kan
frygte, at lovgivningen også
her vil blive lavet om - og
kontanter afskaffes, men ind-
til da har du pligt til ifølge
kontantloven og Forbru-

gerombudsmanden, det vil
sige at tage imod kontanter.

Formand for Kerteminde
Havnefest Preben Frets for-
tæller, at de har været i kon-
takt med Finanstilsynet for at
undgå besværet med kontan-
ter til årets begivenhed.

- Vi har søgt dispensation
og fået den.

Det kan også tilføjes, at et
for nylig vedtaget lovforslag i
Folketinget, som træder i
kraft 1. juli i år, fastslår, at 'fe-
stivaler og lignende arrange-
menter af midlertidig karak-
ter fremover ikke længere
skal ansøge om dispensation
fra kontantreglen.'

Havde 1,5 millioner kroner i 
kontanter
Til den seneste Havnefest
havde foreningen en større
mængde kontanter liggende,

som både skulle tælles op,
men også håndteres af tre
personer.

- I 2019, hvor vi senest af-
holdt Havnefest, havde vi
over halvanden millioner
kroner i kontanter. En kon-
tantløs havnefest gør det og-
så meget nemmere for perso-
nalet, fordi de terminaler,
som vi får, kan forprogram-
meres, så hvis man trykker på
en øl, så bliver prisen regnet
ud med det samme, forklarer
Preben Frets.

Han tilføjer, at arrangører-
ne har en løsning klar til dem,
som holder fast i de kolde
kontanter:

- Vi har en terminal, som
de kan komme hen til og af-
levere deres kontanter og så
få et værdikort til Havnefe-
sten.

Inden gæsterne tager hjem,

er det planen, at de kan få
eventuelt ubrugt beløb tilba-
ge igen ved selvsamme stand.

5.000 igennem om lørdagen
Også i år forventer forman-
den rigtig mange gæster, men
som et nyt tiltag får søndags-
gæsterne merchandise på ar-
men for mere præcist at kun-
ne oplyse antallet af gæster.

- Over hele lørdagen for-
venter vi ligesom i 2019 cirka
5.000 solgte billetter. Vi sæt-
ter kontrol på om søndagen
for at lave en status over, hvor
mange, der kommer ind. Det
er gratis at komme ind om
søndagen, men alle får en
armbånd på, så vi kan se,
hvor mange gæster, vi har
haft til hele Havnefesten.

Havnefesten i Kerteminde
skal bruge antallet af gæster
til diverse ansøgninger.
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Sådan
undgår du
tilstoppede
kloakker
Giv dine kloakbrønde et regelmæssigt
eftersyn, og undlad at bruge toilettet som
skraldespand. Så kan du langt hen ad
vejen undgå kloakproblemer

Husskader, toiletforstoppelse
og rottefest.

Hvis din kloak og dine
brønde stopper til, kan det få
store konsekvenser på din
matrikel. Det fortæller Niels
Jørgensen, som er afdelings-
leder i kloakvirksomheden
Norva24.

- Udfordringen er, at tinge-
ne ligger under jorden og er
ude af syne. Så man glemme
vigtigheden af at passe på sin
kloak, siger Niels Jørgensen.

Derfor bør du gå ud og tjek-
ke tingenes tilstand en gang
imellem. Fuldstændig lige-
som du jævnligt ville tjekke
andre steder på huset som
eksempelvis træværket.

Fundament med svamp
Er tag-nedløbsbrøndene ik-

ke vedligeholdt, kan tagvan-
det ikke komme væk. Det er
ikke sikkert, at du opdager
det, for måske har du tilvoks-
ning.

- Men regnvandet presser
sig ind i samlinger og giver et
fundament med svamp eller
fugt og kan ødelægge huset,
siger Niels Jørgensen.

Ifølge Niels Jørgensen er
det en god idé at få kigget i
skelbrønden. Det er brønden,
der ligger tæt på skel, og som
giver adgang til det offentlige
kloaksystem.

- Få den løftet en gang
imellem, for det giver et su-
pergodt indblik i, hvordan
din kloak har det. Så kan du
se, om den trænger til en
spuling, forklarer Niels Jør-
gensen og uddyber:

Er kloakken utæt, kan du risikere at se rotter i eller omkring din bolig. Arkivfoto: Wolfram Steinberg/Ritzau Scanpix

- Se efter, om der har stået
vand højt oppe på brøndvæg-
gene - eksempelvis i forbin-
delse med skybrud. Sidder
der blade og smuds højt op-
pe, er det en klar indikation
på, at der kan være noget galt
på vej ud til hovedkloakken.

Se også oppe på siderne,
om der ligger rotteekskre-
menter, tilføjer han.

Niels Jørgensen oplever ty-
pisk, at der kan være proble-
mer med ældre huse, der er

bygget før 1970 og har beton-
brønde.

- Har du plastikbrønde, er
du bedre hjulpet end en gam-
mel betonbrønd med spræk-
ker i. For presser vandet sig
ind i sprækkerne, presser det
sig ind i fundamentet, for tag-
brønde står altid lige op ad
huset, forklarer han.

Synligt brønddæksel
Problemet opstår, når tag-
brønden er proppet. Så mærk

i den eksempelvis med en
pind. Rammer du noget om-
kring en halv meter nede, kan
det være på tide at få suget
brønden.

Ellers risikerer man også, at
brønden løber over, og sok-
len opsuger al fugten, supple-
rer formand for Danske Klo-
akmestre Mikael Skov.

Han har også observeret et
problem, der stammer tilba-
ge fra 70'erne.

- Der dækkede man

brønddækslerne til, fordi de
var forfærdelige at se på i ind-
kørslen. Med det resultat, at
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Typisk kan du ret nemt

MONTAGE
TTllff.. 2222 5599 6688 2200
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Kohaven 14b, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 11
Mail: administration@jme-vvs.dk
Web: www.jme-vvs.dk

Medlem af Tekniq 
- dækket af Tekniq’s garantiordning

Følg 
os på

Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
Skal du have skiftet dit olie-, gas- eller pillefyr? Så er en luft til vand 
varmepumpe et godt økonomisk og miljøvenligt alternativ fordi:

• Du anvender gratis og vedvarende udeluft som energikilde
• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
• Du opnår 3 – 4 gange så meget varmeenergi, som du bruger 

i el-energi, og betaler den laveste elafgift
Ring - så kommer vi forbi til et gratis og uforpligtende møde om mulighederne 
hos dig.

Skal du også have udført et professionelt stykke malerarbejde? 
Kontakt din lokale maler allerede i dag!

UDFØRES FOR PRIVATEUDFØRES FOR PRIVATE
OG ERHVERVOG ERHVERV

Tlf. 5121 1142 · michaelgommesen@icloud.com · www.mgmalerfi rmaet.dk

Skift til højteknologisk varmepumpe
Fremtidens miljøvvenlige varmekilde.
Sparer op til 80%% på varmeregningen.

Ring 6332 6061.

– en del af heating solutions

I samarbejde med

Montering
og service af

varme-
pumper •Serviceopgaver

•VVVS-anlæg
•Badeværelser
•Blikkenslagerarbejde
•Pillefyr
•Varmepumper
•Luft//vand
•Jordvarmeanlæg
•Energiløsninger
•Varmeløsninger

Send en
mail til os eller
ring 6332 6061

- og få en
beregning

www.vvsekspressen.dk • vvsekspressen@mail.dk

HUSK!
Tilskud gives

ved udskiftning
af olie-og gasfyr
hør nærmere.

 v/ Malermester Loan Huynh

BUTIK:
Flügger Farver

Adelgade 3
5800 Nyborg

Åbningstider:
Man.-fre.: 9.00 - 17.00

Lør.: 10.00 - 13.00
Tlf. 31 31 80 83

 adelgade@fluggerfarver.dk

Fra fjord til bord
Skrillinge Strand Fisk 
sørger for havets delika-
tesser
Hvis man er en nyder af havets man-
ge lækre delikatesser, så kan man 
roligt lækre vejen forbi Skrillinge 
Strand Fisk, hvor de kan tilbyde alt 
godt og friskt fra havet. 
- Vi var ellers et over 100 år gammelt 
bundgarnsområde, fortæller Al-
lan Buch. Men omstændighederne 
har gjort, at vi har måttet ændre på 
flere områder. Vi er også meget ud-
fordret med udgravninger til Baltic 

Pipe. Så vi besluttede at formidle 
vores fangster selv, og lavede en 
fiskebutik for at sælge og servicere 
de mange kunder, der gerne vil have 
frisk fisk fra havet. Vi fanger alt mu-
ligt forskelligt, så der er meget lokalt 
fanget.
I butikken bugner disken af friske 
tilbud, hvor man blandt andet kan 
få friske øko-muslinger, flotte lokalt 
fangede pighvar, sorte hummer fra 
Båring, og meget mere afhængig af 
sæsonen.
Som nye tiltag tilbydes nu også fi-
sketapaz med tilbehør, sandwiches, 
færdigretter og meget mere. Har 
man specielle ønsker som blandt 
andet stjerneskud, - så laves disse 
også på bestilling.
Hos Skrillinge Strand Fisk kan de 
godt mærke, at der er en stigende 
efterspørgsel fra forbrugerne på at 
få friske råvarer på bordet. I butik-
ken kan de følge et stigende antal 
kundeekspeditioner.
I øjeblikket er 4-5 medarbejdere i 

gang dagligt, og der er ved at blive 
ansat en færdiguddannet fiske-
handler.

Skrillinge Strand Fisk, Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart, Tlf.: 50 40 28 31, skrillingestrandfisk@gmail.com / https://
www.facebook.com/SkrillingeStrandFisk 
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gaard fra Kerteminde i disse 
dage gør status over sit første 
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der ingen grund til sure miner. 
Tværtimod.

– Jeg har absolut intet at klage 
over. Vi har fin travlhed i firma-
et, og jeg har ansat en medarbej-

der mere - plus en halvtidsansat, 
fortæller Andreas Lykkegaard, 
der tilbyder alle former for mu-
rerarbejde såsom eksempelvis 

opmuring, renovering og om-
fugning. 

Time Byg ApS er et firma, der 
løser opgaver i hele landet men 
dog fortrinsvis på Fyn. For såvel 
private som erhverv.

– Og så skal det nævnes, at vi al-
tid sætter en ære i at lave kvali-
tetsarbejde. Samt at vi altid står 
klar med rådgivning omkring 
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ge murermester. 

23-årig fornemt fra start med ny virksomhed
Murermester Andreas Lykkegaard startede for lidt over et år siden firmaet, Time Byg ApS,  
og kan i dag glæde sig over en hverdag med mange typer opgaver.

Time Byg ApS · Revninge Bygade 70 · 5300 Kerteminde
Telefon: 42203446 · Mail: aj@timebyg.dk · www.timebyg.dk

MUNKEBO AUTOSERVICE
Fjordvej 110 · 5330 Munkebo · Telefon: 65 97 46 07

info@munkeboautoservice.dk · www.munkeboautoservice.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 7.30 - 16.30, fredag 7.30 - 14.30

Vi tilbyder nu autoservice på EL og hybridbiler
Autoværksted · Service på bil · Aircondition

Din mekaniker i Munkebo
Skal du have din bil serviceret i Munkebo og omegn? Så anbefaler vi at du kigger forbi Munkebo Autoservice. 
Vi tager os godt af dig og din bil. Har du spørgsmål til os angående din bil hjælper vi gerne med en forklaring 

så du er indforstået med hvad arbejdet kræver og hvad du kan forvente.
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Ulrik Danevig
Totalløsning
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lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
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Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
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termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer 
inden for træarbejde. Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års  
erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver, fra de små og detaljerige 
træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Et
nu
m

me
r - alle løsninger

RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
Arbejder med mindre og mellemstore fag, 
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.
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Fyns CNC Drejning ApS · Fyns Plast Sprøjtestøbning ApS
Barløsevej 23 · 5610 Assens · Tlf.: 63 74 00 41
info@fynscnc.dk · www.fynscnc.dk

Der er travlhed i de to familied-
revne firmaer i Barløse ved As-
sens. Fyns CNC Drejning og Fyns 
Plast Sprøjtestøbning, hvor de 
med stor erfaring og ekspertise 
sørger for at alle ordrer leveres 
til kundens tilfredshed og efter 
deres ønsker. De to firmaer be-
skæftiger i dag 15-16 medarbej-
dere.

Klaus Brinkmann stiftede Fyns 
CNC Drejning i 2006 sammen 
med en partner og i samarbejde 
med en maskinfabrik i Odense. I 
henholdsvis 2014 og 2016 købte 
han sine partnere ud, og har si-
den kørt som selvstændig, og nu 
som familiedrevet firma.

- Hos Fyns CNC Drejning laver vi 
udelukkende underleverandør-
arbejde, fortæller Klaus Brink-
mann. Vi er en ordreproduce-
rende virksomhed, der leverer 
til hele landet, hvor det primære 
er serviceproduktion. Men vi 
udvikler også prototyper.

Fyns CNC Drejning laver serie-
produktion og gerne i større se-
rier, hvor hovedbeskæftigelsen 

er drejearbejde. Her er der travlt, 
og de har netop etableret 2 hold-
drift med produktion syv dage 
om ugen.

- Vi producerer meget i ramme-
ordrer og lager op for kunderne 
som en del af vores service. Det 
betyder blandt andet, at kunder-
ne uden selv at skulle stå med 
den store lagerbinding, kan få 
hurtigere levering, når de har 
behov. 

De to firmaer er i konstant ud-
vikling og med udvidelse af mu-
lighederne, og i 2018 startede de 
også op med fræsearbejde, hvor 
en fræseafdeling blev købt til.

- Vi startede op med plast i 2020, 
for vi ville prøve noget nyt. En 
af vores allerede eksisterende 
kunder ville gerne være med til 
at sætte gang i det, og ved at le-
vere flere store ordrer. Samtidig 
ville en af mine sønner, Nicolai, 
være med i det nye firma, - og så 
startede vi op med tre maskiner 
til sprøjtestøbning. Det var det 
helt rigtige at gøre, og i dag har 
vi syv maskiner kørende, hvor vi 

laver alle emner indenfor sprøj-
testøbning efter kundens ønsker 
og behov.

- I december 2021 fik vi leveret 
vores første helt nye sprøjtema-
skine – en 80 ton Engel, der har 
automatisk pakkesystem. Det 
var et tiltag og investering, som 

vi tog fordi vi har lavet nogle af-
taler, hvor vi har fået øget vores 
produktion. I den forbindelse 
har vi også fået ansat en fast 
plastmager – en specialist in-
denfor sprøjtestøbning. 

God gang i  
maskinerne 
Fyns CNC Drejning & Fyns Plast Sprøjtestøbning 
producerer alle ugens syv dage.
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En troværdig og seriøs 
samarbejdspartner

Vi lægger vægt på at konstruere og tilpasse anlæggene i 
tæt samarbejde med kunden, og derfor mener vi roligt vi kan 

sige, at vi er specialister i kundetilpassede løsninger.

Salg og servicering af alt til overfladebehandling
Vi byder dig velkommen inden for hos Sonnimax, der blev grundlagt i 1969 og som i dag ejes 
og drives af Erik Pandrup, som overtog virksomheden i 2005. Virksomheden beskæftiger 18 
medarbejdere, der alle har base på Nyvang 3 – tæt ved den nye Lillebæltsbro i Middelfart.

Sonnimax leverer og servicerer alle typer og størrelser af kundetilpassede slyngrensnings-, 
sandblæsnings-, og metalliseringsanlæg samt udstyr og anlæg indenfor maleteknik.

Sonnimax leverer og servicerer følgende:
CHECK Slyngrensningsanlæg
CHECK Sandblæsningshaller
CHECK Blæsebeholdere
CHECK Blæsekabiner

CHECK Metalliseringsanlæg
CHECK Shotpeeningsanlæg
CHECK Komplette proceslinier
CHECK Vibrationsafgratning

CHECK Malerudstyr
CHECK Sprøjteudstyr
CHECK Sikkerhedsudstyr
CHECK Serviceaftaler

SONNIMAX
Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22

www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.com


