Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Advokatfirmaet
Gottschau, Knudsen & Guldbrandt

A/S

Kontorerne holder julelukket fra
den 20. december. Vi åbner igen
mandag d. 5. januar 2015.

God Jul og Godt Nytår

Med venlig hilsen
Gottshau, Knudsen og Guldbrandt Ærø
Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77
www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk
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LOKAL INDKØBSFORENING
Der er mange fordele ved Ærø Olie

på ALT økollogisk frugt

✔ Egen tankbil på Ærø.
✔ Daglig udkørsel af olie også i weekenden,
hvis situationen skulle opstå.
✔ Chauffører med stort lokalkendskab.
✔ Stor lagerkapacitet - 125.000 ltr.,
✔ Ærø Olies leverandør OK er danskejet.
✔ Ærø Olies bestyrelse er fra hele Ærø.
✔ Ærøs alternativ til de multinationale giganter.
Ring og gør en god handel med Ærøboernes
sikre olieleverandør i over 60 år.

Marstal
Tlf. 62 53 17 80

Tlf. 62 52 11 85
E-mail: aeroeolie@mail.dk

Se flere gode tilbud her i avisen

Fyrværkerimesterens

NYTÅRSUDSALG
v/fyrværker Jon Møller

Stort udvalg af kvalitetsfyrværkeri bl.a.:

•
•
•
•

GLÆDELIG
JUL OG
GODT NYTÅR

ønskes alle ærøboer af
vores nye lokalbestyrelse:

Ville det ikke
være et godt
nytårsforsæt at få
dig meldt ind hos
os, hvis du støtter
vores parti og
mærkesager?

Anne Lykke Arrias, Else Galatius,
Jan Achton Simonsen, Knud Pedersen
og Flemming Boye.

• Fontæner
• Junior artikler
• Hatte, bordbomber m.m
• Mange semi professionelle artikler
Se hele udvalget i vores
husstandsomdelte katalog »Royal Fireworks«

Raketter
Batterier
Bomberør
Sortimenter

FYRVÆRKERI-DEMONSTRATION
af udvalgte artikler:

Lørdag d. 27. dec. kl. 17.00 ved butikken
Afsluttes med et kæmpe professionelt festfyrværkeri
Kom ind i butikken og
afhent afskydningsliste samt se hvor du står bedst som tilskuer.
I tilfælde af dårligt vejr vil både demonstration og festfyrværkeri blive aflyst.

STOR KONKURRENCE: Vind et professionelt festfyrværkeri
- værdi kr. 10.000,- . Se mere i butikken

Vi sælger fra:

Sejl & Kalechemageren
Sandpladserne 3 ( På Marstal Havn under de røde kraner )
5960 Marstal • +45 29662059

Mobil: 20440223 - 51259241
Mail: fbo@aeroekommune.dk
www.df-aeroe.dk

df.dk

Åbningstider fra d. 27.- 31. december
Alle dage fra kl. 10.00 til 18.00

