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ØENS VVS - 62 52 24 90 - Marstal: Kurt P. - Mobil 20 13 72 40

SNEDKER- OG TØMRERMESTER

EDMUND 

RASMUSSEN
Tranderupvej 6 • 5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 25 18 80 • 62 52 18 80

Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde og restaurering

INDLEVERINGSFRISTER

FOR ANNONCER...

● Store forretningsannoncer -
● Hele og halve sider:

Senest onsdagen før kl. 16.00

● Mindre forretningsannoncer:
Torsdag kl. 12.00
Dog kan færdigt materiale
og bekendtgørelser modtages til
fredag kl. 12.00

● Små 1-spaltede rubrikannoncer
til fredag kl. 15.30

TLF. 62 53 11 53
FAX. 62 53 11 73

ÆRØ BYG ApS
v/ murer- og aut. kloakmester

CURT SKOV

INDUSTRIVEJ 4 - MARSTAL
TLF. 40 29 35 12 / 62 53 12 03

Vi anbefaler os med alt indenfor kloakarbejde:

- Tilslutning til offentlig kloak
- Etablering af nye kloakanlæg
- Tv inspektion af kloakledninger
- Mini rensningsanlæg 

Vi giver et gratis og uforpligtende tilbud

Sletning af septiktanke

HAR DU ONDT I RYGGEN?
...eller mangler du energi i hverdagen?

Ryg Intensiv Massage  - Bodywork

Ring og hør nærmere!

silkeshus@gmail.com
Rødegårdsvej 1, Store Rise

Silke

Hawaii Energi Massage

2462 3023

Ærø Produktforretning 

»SKROTTEN«
TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL

• TLF. HELGE 24 45 11 90 •
E-mail: helge7913@gmail.com

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie
Modtager: jern og skrot – ISO 14001 cert.

CRRevision
Registreret revisor

v/ Richard Christensen

Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg
Web: www.cr-revision.dk
Email: cr@cr-revision.dk

Telefon 62 21 40 35

Tømrer- og 
malerarbejde 

udføres

Tlf. 61 66 97 86
www.ivinkel.dk

ærø blomster & havecenter
OMMELSVEJEN 23 A · MARSTAL

TLF. 62 53 11 99
www.aeroeblomster.dk

Åbningstider:
Mand.-fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 9.30-13.00

Ny chance for kreative
iværksættere
Gratis uddannelsesforløb på
ni måneder er med til at
skubbe til væksten på Syd fyn.
Marketing- og TV-producent
på Ærø er begejstret

- Jeg har mere at lave end no-
gensinde før, og en del af det
skyldes da de redskaber og
netværk, jeg har fået via Boost
Sydfyn, fortæller Henrik
Schrøder, Demand Production.

Henrik har i fire år drevet
sin marketingvirksomhed med
produktion af websider og
video til virksomheder.

Han var en af de 86 kreative
iværksættere, som kom ind på
uddannelsesforløbet Boost
Sydfyn 1.0 sidste år, og siden
har han bl.a. fået flere lokale
kunder og åbnet kontor i Kø-
benhavn.

- Fra starten arbejdede vi
med en gameplan for udvik-
lingen af virksomheden, og
den bruger jeg simpelthen
dagligt til at holde mig selv
oppe på produktudvikling,

salgsarbejde og kontakter til
samarbejdspartnere, fortæller
Henrik Schrøder, som bl.a. har
fået et aktivt netværk udenfor
Ærø, han ikke havde før.
Nye muligheder
Første forløb slutter til som-
mer. Næste forløb, Boost Syd-
fyn 1.1, begynder til august,
hvor der igen er plads til max
90 deltagere. I april holder
Fremtidsfabrikken Sydfyn in-
formationsmøder på Sydfyn,
Langeland og Ærø om den
næste chance for at deltage på
det ni måneder lange, gratis ud-
dannelsesforløb.

- Forløbet er tilpasset de øn-
sker, vi har registreret hos
iværksættere i hele området,
og vi har udvalgt erfarne og
entusiastiske undervisere til
forløbene, fortæller projektle-
der Susanne Linnet Aa gaard.

På en række hele undervis-
ningsdage får deltagerne konk-
rete redskaber til at sætte mål
for deres virksomhed, udpege
målgrupper og lave pipeline. De
skærper deres produkter gen-
nem innovation, brander virk-
somheden med de gode
historier og skaber effektive
netværk og dermed skabe vækst
i forretningen.

Foruden de faglige moduler,
kan deltagerne supplere med
nogle aftenkurser i webside
optimering, fin an siering, jura
og personligt salg, og samtidig
skaber forløbet rammerne for
udvidede netværk med andre
kreative iværksættere på Syd-
fyn og øerne.

Deltagerne er typisk krea-
 tive og innovative iværksæt-
tere med 2-3 års erfaring, men
både nystartede og etablerede
virksomheder, som skal i en ny
retning, er velkomne.

- Alle ansøgere kommer til en
samtale. Vi lægger vægt på vækst-
potentiale, ambitioner og moti-
vation for at deltage, forklarer
Susanne Linnet Aagaard.
FAKTA
Fremtidsfabrikken Sydfyn er
et Udvikling Fyn projekt fi-
nansieret af EU Social fond og
regionale udviklingsmidler.
Projektet foregår i de fire syd-
fynske kommuner Svendborg,
Faaborg-Midtfyn, Langeland
og Ærø, der alle står bag pro-
jektet. Målet med Boost Syd-
fyn er at skabe vækst på
Sydfyn og øerne.
Informationsmøde på Ærø
25. april, kl. 18.00-20.00 på
Vitsø Kunstskole, Søby Lan-
devej 18, Søby, Ærø.Tilmel-
ding på kontakt@ fremtids
fabrikken.com. Se mere
www.fremtidsfabrikken.com
For yderligere oplysninger:
Kontakt projektleder Su sanne
Linnet Aagaard på tlf. 62 23 30
44 eller 30 18 58 00.

Golfens Dag
Det er ganske rigtigt. Vi spil-
ler stadig golf på vores dej-
lige bane. Vi har faktisk kun
et rigtigt alvorligt problem,
nemlig at vi er for få til at
nyde det fantastiske spil. En
sammenligning med tilsva-
rende områder viser, at vi
burde være mange flere golf-
spillere på Ærø.

Derfor holder Ærø Golf-
 klub Åbent Hus søndag den
15. april. 

Vi vil gerne være med til
at aflive nogle af de myter,
som vi har kæmpet med.

For det første: Det er alt for
dyrt, det er kun for de rige:

Det passer ikke. Når vi ser
bort fra fodbold er golf den
idrætsgren, der har flest ud-
øvere i Danmark, og så
mange rige er der heller
ikke. Vi skruer et medlem-
skab sammen, der passer til
dig og din pengepung.

For det andet: Det er for
svært, det er ikke noget for mig:

Det passer ikke. Der fin-

des andre end Thomas Bjørn
og Tiger Woods, som spiller
golf. Du var sikkert heller
ikke verdensmester, da du
første gang sad på en cykel.
Vi hjælper dig i gang på en
fornuftig måde, så du kom-
mer til at holde af spillet.

For det tredje: Det er alt
for besværligt at komme til
Skjoldnæs:

Det passer ikke. Det hand-
ler mest af alt om at lave af-
taler med andre. Fire mand i
en bil. En stiller med bil. De
tre andre stiller med  20 kro-
ner. Mere indviklet er det
ikke.  Den nye teletaxa ord-
ning kan også bruges. 

Golf er for alle. Vi har ak-
tive medlemmer i alderen 9
til 86. Det er også en famili-
esport. Mor, far og børn kan
gå en runde og udfordre hin-
anden på lige fod på grund af
vores pointsystem. Og så
lever golfspillere længere.

Vel mødt til Åbent Hus.
Axel Jacobsen


