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Arrangør

Redaktionen har ordet
Kære læsere.
Tak for tilsendte indlæg. Vi har fortsat store problemer med at
deadline ikke overholdes. Der kan være forhindringer der gør at man ikke
kan overholde deadline, og det er man meget velkommen til at aftale med
redaktionen.
Redaktionen
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Siden sidst
Hvilken vinter!
Nogle synes selvfølgelig,
at det har været en grå og
kedelig vinter,
og det har da også været
småt med sneen, men skønt
med mildheden, og tænk
på alle de penge vi har sparet på brændselsolien.

Foto: Helle Rossen

Jul og Nytår er vel overstået, og som det ses inde i bladet, er her mange arrangementer: Generalforsamlinger i
de mange foreninger, medlemsmøde i Brugsen, pensionistspisning i Forsamlingshuset, Fastelavn, Fredagsbar,
damefrokost i Forsamlingshuset og meget mere.
Der foregår en masse aktiviteter rundt omkring på øen…
I havnen skiftes broerne. Det er sandelig også tiltrængt, for vi er ikke ret stolte af havnens udseende og tilstand.
Nu bliver den forhåbentlig klar til alle sejlerne til sommer.
Der er bygget transformatorhus bag vognmanden, og vindmøllestrømmen løber i nettet, når der ikke er brud på
kablerne…. Godt vi har det gamle elværk i reserve. I disse dage graves der fibernet ned, der ryddes for invasive arter i ørkenen, og skolen har gang i mange projekter, der kan læses om inde i bladet.
Vores cafeteriebestyrer Jørgen er flyttet, og to borgere er desværre afgået ved døden. Vi har også fået nye beboere, nemlig en ny cafeteriebestyrer og hendes mand. Desuden har endnu en stor børnefamilie valgt at slå sig
ned på Anholt, - i hvert fald for en stund. Velkommen til Gitte, Thomas, Torben, Katrine, Viktoria, Alba, Romeo og Tristan og velkommen til Connie.
Nu blev vinteren dejlig kort i år, og allerede i skrivende stund er vi gået over i et dejligt forår, lad
os håbe det bliver ved.
Vi mødes i sommernummeret.
Redaktionen

Kontingent 2015 er for fastboende kr. 175/person
for passive kr. 200/person.
Betales senest den 1.maj 2015,
ellers modtager du ikke næste nummer af Anholt Posten.
Beløbet indbetales på
konto 1551 – 1222538
eller på Anholt Turist.
Vi opfordrer folk til at få Anholt Posten via mail!
Hilsen borgerforeningens bestyrelse.
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Siden sidst er der afholdt generalforsamling, og den nye
bestyrelse har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Liselotte Arentz Sørensen
Næstformand: Poul Anker Boisen
Kasserer: Sanne Værn Klink
Sekretær: Helle Rossen
Bestyrelsesmedlemmer: Etly Steenberg, Birthe Bækgaard,
Poul Jessen-Klixbüll
1. Suppleant: Kirsten Rasmussen
2. Suppleant: Ellen Jensen

ret, at der sammen med færgen skal holdes et udviklingsog samarbejdsmøde på Anholt med øens erhvervsdrivende
for at få en dialog om, hvordan vi sammen kan udvikle og
styrke øen til alles fordel. Blandt andet skal ideer om, hvordan hjemmesiden www.anholt.dk skal fungere og meget
andet, drøftes på dette møde. Det er planen, at mødet skal
afholdes den 22/4 2015 på Anholt. Oplæg/dagsorden/tid og
sted følger.

Ø-sammenslutningen, Dorthe Winther (formand), Lise
Thillemann Sørensen og Eva Terkelsen har været på Anholt for at se øen og få en dialog med bestyrelsen om værFaste udvalg
dien og udfordringerne i vores fælles samarbejde, herunder
Færgefartsudvalg: Birthe og Liselotte
de udfordringer der ligger i, at Anholt i nogle sager har
Ø-repræsentant: Poul Anker
modsatrettede udfordringer i forhold til de andre øer i samSocialudvalg: Sanne, Helle og Liselotte
menslutningen. Overordnet har vi helt klart brug for hinanReferat fra generalforsamlingen vil kunne ses på
www.anholt.dk
den, og vi vil gerne udbygge samarbejdet. Der er muligheEfter konstituering har fokus i årets første måneder ligget
der i de logoer, som sammenslutningen har lanceret, og i
på følgende emner:
evt. deltagelse i øens erhvervsdrivendes udviklingsmøde
med DD mm.
I denne sammenhæng vil bestyrelsen gerne gøre opmærkKystsikring… naturligvis  ..det faste emne, som har taget endnu en lille positiv drejning i form af, at Norddjurs
som på, at der ud af kontingentet til borgerforeningen går
Kommune på byrådsmødet den 24/3 2015 skal beslutte, om kr. 50,- /person til medlemskabet af ø-sammenslutningen,
der kan skrives kontrakt med et firma, der har ekspertise
som er alle 27 småøers ambassadør med høringsret i sager,
indenfor fundraising. Vi tror på, at forslaget/kontrakten
der omfatter de danske småøer herunder Anholt.
godkendes, så vi kan finde en vej til at få rejst de sidste
Borgermøde om høring om ministeriets lovforslag om
midler til det godkendte kystsikringsprojekt. Hvis nogle af nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra
jer, der læser dette, har ideer til steder/fonde m.m., som det øer blev afholdt på åbent møde for alle i forsamlingshuset
kunne være en ide at kontakte, så skriv endelig til borgerden 3/2-15. Formålet med mødet var at få alle sten vendt
foreningen (turist@anholt.dk eller liselotmed hensyn til fordele og ulemper, som forslaget kunne
te.anholt@gmail.com), så vil vi sørge for, at jeres ideer
betyde for Anholt. Plusser, minusser, bekymringer og udbliver videresendt.
fordringer blev vendt, som det også var intentionen med
mødet. Overordnet bydes forslaget velkommen fra øen.
Boligmuligheder på Anholt.. problematikken omkring at Alle hørings-svar herunder svarene fra Sammenslutningen
finde egnede boliger til jobsøgende m.fl. på Anholt blev
af Danske Småøer og Norddjurs Kommune kan læses på
drøftet på sidste års kontaktudvalgsmøde med kommunen. Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside www.ft.dk/
Der er nu taget hul på en afdækning af muligheder, behov samling/20141/lovforslag/l159/bilag/1/1505916.pdf
osv., og der er afholdt et møde på Anholt med deltagelse af
Boligselskabet B45, Norddjurs Kommune, borgerforenin- Afslutningsvis vil vi hermed byde foråret, de lange lyse
timer og nætter, samt den gode stemning velkommen.
gen og skolen. Resultatet af ”muligheder og behov” skal
Alle øboere, ø-gæster, samarbejdspartnere, flora og fauna
ligge klar til kontaktudvalgsmødet den 19/6 2015, hvor
ønskes et fantastisk forår og en bragende sommer.
problematikken atter skal drøftes.
Udviklingssamarbejde med Destination Djursland
(DD). Det er aftalt med DD, som jo nu driver Turistkonto-

På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen,
formand for Anholt Borgerforening
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Fra Det Gamle Arkiv

Anholt Elværk
Nu skulle det være slut med besværlige petroleumslamper, der ikke lyste ret meget og var
slemme til at ose, nu ville vi have det som resten af Danmark.
Et lille helt privat forsøg med el var allerede prøvet. Albert Sørensen havde rejst en lille vindmølle på Bollen og trukket en ledning ned til sit hus, hvor der så var lys i en enkelt
pære.
Nogle stykker gik i gang med et forarbejde. Der blev indhentet forskellige tilbud og gode råd.
Placeringen af værket skulle være øst for byen, nord for kirkegården og ved siden af den gamle redningsstation.
Her følger så første side i Anholt Elværks Forhandlingsprotokol:
Den 20 august 1949 anmodede Johannes Albertsen, Knud Karstensen, og Ove Sørensen, alle
der var interesseret i dannelsen af et Elværk, om at give møde i Forsamlingshuset. Det viste sig at
være stor interesse for sagen, og man enedes om at nedsætte en bestyrelse, bestående af 4 forbrugere og 5 sognerådsmedlemmer til at arbejde videre. Blandt andet undersøge muligheden for at optage de nødvendige lån, samt udarbejde en vedtægt. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Uden for sognerådet: Johannes Albertsen, Knud Karstensen, Ove Sørensen og Hjalmar Christensen. Inden
for sognerådet: Vilhelm Rasmussen, Jakob Svendsen, Carl Christensen, Robert Rasmussen og
Johannes Carlsen. Bestyrelsen valgte Johannes Albertsen til formand.
Hvornår præcis der så kom lys i lamperne vides ikke, men det var nok i december 1949. 58 år
efter Danmarks første elværk blev startet i Odense.
10. februar 1950 blev der holdt stor fest for elværket, regningen lyder på 110 middage i Forsamlingshuset.
Det var firmaet Axel Meyer i Grenaa, der stod for installationerne.
Maskinerne blev købt hos Rask Mølle for 28,000 Kr.
Ove Sørensen blev den første elværksbestyrer.
1970 kom nye maskiner med vekselstrøm. En stor lettelse, vi kunne nu få mange moderne ting.
Ove Sørensen slutter i 1978 og Leif Skjødt overtager i 1979.
Det nye elværk blev bygget i 1980, og samtidigt fik havnen strøm fra elværket, de havde hidtil
fået strøm fra marinestationen.
Etly ( med hjælp fra Leif)

Foto: Kitte Nøhr
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Anholt Elværks

Kabelarbejde

Sidste dag i 34 års drift

Anholt Elværk lukkede onsdag den 17. decem- Man kan på og langs øens veje for tiden møde
ber kl. 13:42, hvor øens elnet blev koblet på
et sjak fra firmaet Munck Forsyningsledninger,
Anholt Vindmøllepark.
bestående af Peter, Michael og Claus, i gang
med at nedgrave rørføring til lyslederkabel.
Værkets pensionerede Leif Når røret er lagt, kommer nye maskiner og
Skjødt, som startede det mandskab fra firmaet til øen for at spule selve
nuværende elværk for 34 lyslederen igennem rørene. Det gøres med
år siden, fik æren af at omkring 6000 liter vand.
dreje den sidste knap og
standse dieselmotorerne. Når lyslederen er forbundet med delen i fastI den før så larmende mo- landskablet, som allerede venter ved den nye
torhal blev der underligt transformerstation på Ageren, behøver Anholts
stille. I de forgangne år datatrafik ikke længere gå over radiobølger og
har han og efterfølger antenne. Den kan i stedet løbe med lysets haCarsten Brabrand, sam- stighed igennem kablet til fastlandet.
men med de to trofaste
afløsere Bendt Nielsen og
Kurt Danielsen, været på
spring døgnet rundt for at
sørge for øens elforsyning.
Leif slukker

Arbejdet har ikke været uden dramatik, som
da værket nedbrændte med tre motorer i fuld
gang midt i højsæsonen den 25. juli 2000. Det
startede først op igen efter en totalrenovering
samme år den 12/12 kl. 12:12.

Nødforsyning
Peter (tv) og Michael fra Munck Forsyningsledninger.

Det er NRGI's plan at Anholt Elværk skal stå
klart som nødforsyning. Der gik da heller ikke
længe, inden der blev brug for det. Lørdag den
21. februar opstod en fejl på søkablet, og alle
vindmøllerne stod stille. Bendt og Kurt ilede til,
fik motorerne i gang, og strømmen var tilbage
på under en halv time. Kabelreparationen forventes at tage tre uger, så det er godt vi stadig har et funktionsdygtigt værk og ikke
mindst mandskab parat til at betjene det.

Under efterårets store
gravearbejde med at
nedlægge fastlandskablet fra vindmølleparken over
Vesterstrand til Ageren, fandt man Anholts første genstand
(et fyrtøj) fra Vikingetiden. Peter fra
Munck's sjak fortæller, at de kun er stødt
på en ældre snapseflaske fra DDSF, i cirka én meters dybde.

Jordfundet
Mandskabet. Fra højre: Leif Skjødt, Carsten Brabrand, Bendt
Nielsen og Kurt Danielsen

Af Helle
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Affaldssorteringssystem
på Anholt skole
Anholt skole innoverer miljøvenligt
Affaldssorteringssystem
Eleverne i den ældste klasse
på Anholt Skole har været
på Innovationsbesøg på
Grenå Tekniske Skole Viden Djurs for at fremstille
prototypen af deres affaldssystem.
Anholt skole er en del af
projektet Grøn Skole, som
går ud på at gøre skoler
rundt omkring i EU mere
miljøvenlige.
Vi har startet et miljøråd,
som består af de ældste
klasser på Anholt skole.
Man kan følge vores proces
på vores hjemmeside:
http://
gronskoleanholt.webs.com hvor
vi skriver om de ting,
vi går og laver i miljørådet. Vi har arbejdet med grønskole i
omkring 2 år og sidste år i januar kom
borgmesteren Jan Petersen til Anholt og
hejste det grønne flag, som betyder, at vi har fuldendt
et grønt skole projekt.
I år laver vi et projekt om affald, og vi har derfor valgt at bygge et affaldssorteringssystem til skolen. Affaldssorteringen går ud på at genbruge så meget så muligt på skolen.
Det vi følte, vi manglede på skolen var et sorterings system, som sorterede alt det, vi ellers bare ville have
smidt ud. Bl.a. havde vi et stort forbrug af papir, så vi ville lave en måde at genbruge papiret på. Vi brugte tid
på at få ideer og diskutere, hvordan affaldssorteringssystemet blev bedst muligt. Da vi havde en god ide om
det, lavede vi en aftale med TEC i Grenå om at bygge den første model hos dem i Grenå.
Vores mål er, at hele øen skal blive miljøvenlig, og at flest mulige husstande har et affaldssorteringssystem og
at flest mulige ting bliver genbrugt eller på anden vis afskaffet på en miljøvenlig måde. Indtil videre har vi kun
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ét affaldssorteringssystem, som står på skolen, men det er godt i gang med at blive videre udviklet, og vi har
masser af energi, vilje og ideer til vores fremtidige projekter og især at få affaldssorteringssystemer rundt på
øen.
Mens vi har arbejdet med projektet, har vi lært en masse, -selvfølgelig at svejse, skære og bygge, men også at
man sagtens kan innovere og udvikle sine ideer og gøre dem mulige og brugbare, også selvom man kun går i
folkeskolen.
Af Anna Aku Pedersen & Julie Bækgaard Hvillum 8 kl. på Anholt skole

HJEMVENDT

Vi åbner fra Kr. Himmelfartsdag d. 14. maj 2015
Restaurant og terrasse med storslået udsigt
NYT Minimarked med alt i dagligvarer
Is, Grill og Sandwichbar
Fiske-dellebod
Møntvaskeri
Værelser
Wi-Fi

TØMRERMESTER
MICHAEL FRYLAND
ØRKENVEJ 6
8592 ANHOLT
TLF 24250196
Cvr.nr. 20367733

Udvidet musikprogram i år, igen med landskendte musikere
fra 29. juni til 8. august – glæd dig!

Følg Molevitten på Facebook og
www.hele-molevitten.dk

Skolernes sangdag
Anholt skole og Børnehave fejrer Skolernes Sangdag med fællessang i Brugsen
fredag 27. marts kl. 11.30 - 12.
Børn og personale vil synge kendte forårs- og børnesange under musikledsagelse.
Vi håber rigtig mange har lyst til at være med til at synge foråret i møde sammen med os.
I forbindelse med arrangementet byder Brugsen på saftevand og hjemmebag til alle.
Mange hilsner
Anholt Skole og Børnehave
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Nyt fra Forsamlingshuset
Bestyrelsens beretning 2014-2015
Vi startede året i forsamlingshuset med loppemarked, i påsken, +det som nogle frivillige solgte i sommerferien, hvilket
igen i år gav et pænt overskud.
Vi havde arbejdsweekend d. 10-11/ 5 + et par ekstra dage for at nå det hele. Der var ca. 10-15 personer i gang hele tiden,
så vi fik vasket op og ned og malet i den lille sal, vinduer blev pudset og vinduer på 1. sal blev malet udvendig. Dørene
fik en omgang slib og olie dørkarme blev malet lamper blev sat op ude såvel som inde, og baren fik en ordentlig omgang
og alt blev gjort med højt humør og sang ind imellem. Selvfølgelig sørgede et par dejlige damer for vi fik lækker mad, så
nogle skønne dage.
Senere fik vi malet skiltet op udenfor på huset, tak for det.
Vi har fået slebet og lakeret gulvene i huset, og vi er meget glade for resultatet. Der er indkøbt nyt porcelæn ( så alt passer sammen).
Vi søgte grundejerforeningen og fik 10.000 kr. til nye stole, hvilket vi er glade for, det trængte vi til. Mange tak for dem,
og vi har fået 2000 kr. i donationer til nye hynder til stolene, også mange tak for dem. Vi har fået sat ny varmepumpe op
i køkkenet.
Kultur og aktivitets udvalget har igen i år haft gang i mange projekter, såsom filmaftner, fællesspisning, fyrgårdstur, påske-og efterårsbal og flere andre ting, altid med pænt fremmøde, hvilket har gjort at der er tjent 15.000 kr. til forsamlingshuset.
Udlejningen har i år været god med en (lille/pæn) stigning.
Fremtidsplaner for forsamlingshuset:
Vi er i øjeblikket i gang med at købe nye madrasser til 1. sal
Vi vil gerne have nyt køkken hvilket vi er i gang med at finde, sammen med en køkkenmand, og så skal der sendes en
ansøgning i Marts. Længere fremme vil vi gerne have badeværelse på 1. sal.
Joan Gadegaard
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Min historie
Den 22. januar 2010 skulle jeg lige til Berlin, inden jeg skulle til Anholt og lave tag
på kroen, i begyndelsen af februar. Efter en uges tid blaffede jeg hjem fra Berlin til
Århus (en meget lang tur) for at hente min bil og mit værktøj. Jeg havde forinden sagt
min lejlighed op i Århus C, så jeg overnattede i min bil på havnen i Århus. Bare for at
få lidt byliv ind under huden, inden jeg forlod det, de næste 3 måneder.
De næste 3 måneder gik overraskende hurtigt, pludselig var det tid til at gøre noget
andet. Jeg havde egentlig en plan om, at jeg skulle gå på valsen som tømrer, men jeg
kunne ikke finde ud af at tage af sted fra Anholt.
Der var et eller andet der tiltalte mig, ved den her bunke sand midt i Kattegat (den har
nu altid tiltalt mig meget, lige siden jeg var der første gang, da min far købte kroen).
Jeg besluttede mig for at blive hængende og skulle finde på noget at lave. Det var ikke noget problem, der var faktisk
rigtig meget at lave, og der var jo masser af tid, for jeg skulle ikke lige på café, i biografen eller til fest hver weekend og
have tømmermænd det meste af den nye uge.
Men det gik kun op i arbejde, det første år jeg var på øen, det var også lidt tomt, men det var ikke altid så skidt.
Der er blevet tænkt mange tanker om stort og småt, når man gik og slog den ene terrasse sammen efter den anden.
Her er plads, midt i vandet, du kan gå en hel dag uden at møde, se eller snakke med nogen.
Men der er altid nogen, hvis du trænger til at snakke med nogen.
Efter det første år gik tingene pludselig meget hurtigt. Nu er der ikke kun mig og mit arbejde i mit liv, - nu er der en lille
familie, et lille gammelt hus og meget at se til med alt det.
Tanken slår mig altid, det er ikke noget dårligt sted for børn eller voksne, hvis man ellers kan lide stilhed, og det at du
har en mulighed for at komme fra øen om dagen (for det meste).
Det kan godt være hårdt, at være så tæt på folk og så få, for du skal forholde dig til de ting, der sker omkring dig på alle
måder. De mindste ting kan blive meget store, men jeg tror ikke altid, det er en dårlig ting.
Det holder dig fast i, at vi er her sammen.
Laurits Møbjerg
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Har grise betydning for
allergiske sygdomme?
Omkring halvdelen af alle overfølsomhedsreaktioner i
kroppen på mennesker skyldes, at man har dannet et
specifik immunglobulin af typen IgE. Det er antistoffer,
der er rettet mod bestemte stoffer kaldet allergener. Når
allergenet møder det specifikke IgE, kommer der en reaktion, som kan være høfeber og/eller astma i luftvejene,
eller det kan være fødevareallergi eller allergi i huden.
Ca. en tredjedel af alle danskere har allergi, men ikke alle
har så svære symptomer, at de behøver behandling. I
Danmark er hyppigheden af allergi steget med 50 % fra
1960 til 2000, og den stiger stadig. Andre steder i Verden
er hyppigheden af allergi meget mindre, og for eksempel
i Afrika syd for Sahara er den næsten ikke eksisterende.
Der er dog også i Afrika begyndt at komme flere allergikere, specielt hos den mere velhavende del af befolkningen så som børn af ministre, læger og sygeplejersker.

Foto fra http://grisensverden.dk/
I Europa har en række undersøgelser identificeret levevilkår, som giver specielt lav forekomst af allergi. Eksempler
herpå er opvækst på gårde med tæt kontakt til dyr. En
tysk undersøgelse viste, at det specielt var gårde med
svinebesætninger. Jeg husker, da undersøgelsen blev
præsenteret i Wien på en kongres. Det fik en englænder
til at udbryde: ”Then all people must have a pig in their
flat”.
For at finde en mulig forklaring, kan man se nærmere på
den oprindelige funktion af IgE molekylerne. Som tropemediciner er man vandt til at se meget høje koncentrationer af IgE ved forskellige invasive orme sygdomme. Niveauet er ofte 2-20 000, mens det hos normale er 40-50

og hos svært allegikere er det 4-500. Tidligere var ormesygdomme utrolig almindelige alle steder i Verden. Selv i
Grønland har man ormesygdomme. Fx er 70% af hundene i Grønland inficeret med trikiner. På Island var stor set
alle tidligere inficerede med Eccinococcose, som giver
sygdommen hydatidose, men den er udryddet nu. Bændelorme var ej heller i Danmark ualmindelige.
Flere religioner advarer mod at spise svin og ikke uden
grund. Svin har utvivlsom tidligere givet anledning til såvel
trikinose og cysterciose hos mennesker. En sygdom som
Bilharziose har tidligere været så udbredt, at det var mere
almindelig at have sygdommen end ikke. Fx i Ægypten anså man det for naturlig at børn i en vis aldersgruppe har
rød urin, og der går historier om at mødre søger læge med
deres barn, hvis urinen ikke er rød. Den røde urin skyldes
infektion med Bilharzia orme (også kaldet sneglefeber fordi ormene i et stadium findes i ferskvandssnegle). Man
mener, at en af Ægyptens 10 plager kunne være Bilharziose, hvor vand (urinen) blev til blod.
Flodblindhed er en anden sygdom, som forårsages af orme
og har været en svøbe over menneskeheden. I Burkina
Faso (tidl. Øvre Volta) var det almindeligt, at man blev
blind, når man var over 30. På det store torv i hovedstaden
Quagadougou er der en skulptur, hvor et barn leder en
række voksne. De går i en lang række med en kæp i mellem sig og et barn forrest, for barnet er den eneste, der
kan se. Hageorm ernærer sig af blod, som de suger ud af
tyndtarmen, og gør især børn i mange lande blodfattige.
Æggene klækkes i varm jord og larverne kan gå gennem
huden på fødderne, og de finder derefter vej i organismen
og kommer til sidst til tarmen, hvor de lægger deres æg.
En af arterne, Strongyloides kan autoinficere deres vært
d.v.s. æggene klækkes i tarmen og går ind uden at komme
ud i omgivelserne. På den måde kan infektionen fortsætte,
og der gik en historie om, at man i 70-erne fandt infektion
hos en tidligere engelsk soldat, der havde arbejdet med
broen over floden Kwai. En noget større indvoldsorm er
spolormen Ascaris lumbricoides. Man spiser æggene, som
har forurenet maden. Æggene klækkes i tarmen og larverne går gennem tarmvæggen og finder vej til lungerne,
hvor de hostes op, bliver slugt og kommer ned i tarmen,
hvor de formerer sig. En spolorm kan lægge flere end 100
000 æg. Alle de hér beskrevne parasitter kommer på et
stadium ind i værtens væv og giver årsag til en kraftig reaktion, som bl.a. er medieret af IgE. I Verden er 1 000 000
000 mennesker inficeret med spolormen Ascaris, mener
WHO. (N.B! børneorm kommer ikke udenfor tarmen og
giver ikke anledning til reaktion).
Alle de her beskrevne sygdomme er efterhånden gået meget tilbage, ikke mindst, på grund af god hygiejne og er
næsten væk på vore breddegrader, - også på bondegårdene.
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Den underliggende mekanisme for allergi involverer IgE.
Man bliver sensibiliseret mod et allergen, som fx kan være
en svampespore. Disse IgE molekyler bliver bundet fast til
forskellige celler i vore væv. På en mastceller er fx plads til
100 000 IgE molekyler. Hvis to IgE molekyler tæt ved hinanden bindes til det samme allergen (en krydsbinding),
udløses allergireaktionen.
Hvis alle IgE molekyler er rettet mod fx svampesporer er
risikoen for at to finder sammen og danner bro, meget
stor. Hvis IgE molekylerne i stedet bliver fortyndet flere
hundrede gange af IgE rettet mod orm, er risikoen for at
to rettet mod svampespore betydelig mindre og allergireaktion kan undgås.
Alle svinebesætninger har ind i mellem infektion af svine-

spolormen Ascaris suis, selv SPF besætninger. Disse orm
kan inficere mennesker, dog kun kortvarigt. Kan det forklare, hvorfor børn på gårde med svinebesætning er relativt beskyttet mod allergi?
Jeg ved det ikke, men det skader nok ikke. Man har tænkt
over muligheden, og der er fremstillet præparater med
Ascaris suis æg, - så det er mulig at prøve.
Man kunne måske også lade kælesvin være mere almindelige fx ved undervisningsinstitutioner. Det vil nok være
mere acceptabelt end at have dem i huset eller lejligheden.
Fra Ø-lægen på Anholt

www.thinglink.com

Griselaug
Vi du være med til at lave et griselaug, så mød op
den 1. april kl. 14 på skolen.

Sommerhus bytte
Sommerhus ved Danmarks bedste strand,
kåret i 2014 i Berlingske Rejselivs
konkurrence, i Søndervig haves,
ønskes - en uge i sommerhus på Anholt.
Vi har et dejligt velholdt sommerhus i
Søndervig, beliggende på en høj klit
med udsigt til Ringkøbing Fjord og kun
ganske få hundrede meter fra vesterhavet.
Vi er kommet på Anholt gennem mange år
og tænker nu, om der er nogen, der vil
bytte sommerhus en uge eller to.
Vi er en familie på to voksne og to
børn. Send et par ord og vi sender
billeder og info om huset i Søndervig.
Povl Hollenvad
Nybolig Herning
Dalgas Plads 6
7400 Herning
pho@nybolig.dk
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En usandhed bliver ikke mere sand af at blive gentaget.
Det er utrolig ærgerligt, at der stadig kommer indlæg i
Anholtposten, der er fuldt af faktuelle fejl. Ikke
mindst, fordi der går tre måneder før man har mulighed for at korrigere dem.
I de seneste to udgaver beskylder Liselotte Arentz Sørensen, på vegne af borgerforeningens bestyrelse, den
verserende fredningssag for at komme til at nedkalde
alverdens ulykker over Anholt, lige fra at forhale den
nødvendige kystbeskyttelse til at lukke erhvervslivet.
Ingen af delene har det fjerneste med virkeligheden at
gøre.
Når det gælder kystsikring står der i fredningsforslaget:
(”§2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg,
oplag m.v. ). Fredningen er ikke til hinder for kystbeskyttelsestiltag.
Det står i forslaget, og det står i den afgørelse, som
fredningsnævnet foreløbigt har vedtaget. Liselotte er
blevet orienteret om det hele vejen igennem fredningssagens forløb. Det er fremført på de offentlige fredningsmøder og på besigtigelserne, hvor Liselotte har
deltaget. Hun har haft denne viden siden 2010. Altså
de sidste 4 år.
Det er ikke fredningsforslaget, der er skyld i at arbejdet for kystsikring slæber sig afsted.
Kystdirektoratet har først modtaget en ansøgning om
kystbeskyttelse på Anholt fra Norddjurs Kommune d.
16 oktober 2014 (5 år efter at havet tog Nordstrandsvej første gang), så hvem er det lige, der forsinker
kystsikringsprojektet?
Nordstrandsvej forsvandt første gang i 2009, og endnu
er intet sket, andet end som Frank Svensson så poetisk
udtalte til TV2 Nyhederne 12/01 2015 sagde: ”Den
sandfodring der har foregået og foregår, er som at
pisse i bukserne for at holde varmen”. Tænk hvor
mange 100.000-vis af kroner, der er hældt i havet til
ingen verdens nytte for øens beboere og/eller Anholt
havns fremtidige sikring og eksistens.
Det er forfatter Erik Høgh Sørensen, (som ikke er
medlem af borgerforeningens bestyrelse) der har forfattet store dele af ”NYT FRA ANHOLT BORGERFORENING” i julenummeret. Jeg gætter på, at det er
den halvdel, hvor Liselotte omtales i tredje person.
Spin doctor eller ej. Forkerte oplysninger, gætterier
eller tro bliver ikke til facts og sandheder af at blive
gentaget.
For eksempel er det et faktum, at ca. 13.000 m2 står
ubrugte og uudnyttede hen inden for lokalplan 158
Anholt Havn. Det er rigtig meget jord.
Når der så i Anholtposten står, at kun 2.700 m2 er til

salg – så ændrer det altså ikke på, at der stadig er
13.000 m2 ubrugt erhvervsjord på havnen. Det er jo
op til de forskellige ejere, om de vil sælge – og til
hvilken pris. Så må man jo bare give ejerne af de uudnyttede jordstykker et tilbud, de ikke kan afslå.
Med mindre der står en cementfabrik, et skibsværft
eller Apple og tripper for at flytte virksomheden til
Anholt, står fredningsforslaget ikke i vejen for erhvervsudvikling.
Manglende kystsikring – det er da den reelle trussel
mod Anholt havn og dens virksomheder, ja hele øens
fremtidige eksistens.
Anholt har i øvrigt masser af erhverv uden for Havnen: Brugsen, Kroen, Anholt Tømrerfirma, Anholt
Elværk(er), Anholt Vognmandsforretning, Malles og
Laurits´ nye værksted, Anholt Røgeri osv.. . I skoven
holder Anholt Jagtvæsen til, Anholt Gartneri ligger
mellem havn og by.
Aldrig har forholdene på Anholt været mere gunstige
end lige nu for mennesker, der seriøst vil etablere sig
med bolig og erhverv. Der er i skrivende stund ca. 20
ejerboliger af den ene og den anden slags til salg på
øen, nogle af dem kunne uden tvivl lejes ud midlertidigt. 3 lejeboliger (huse /rækkehuse) står lige nu tomme i det sociale boligbyggeri. Der ligger som sagt
masser af erhvervsjord på havnen ubrugt hen. I øjeblikket er der ingen arbejdsløshed på øen, alle dem der
vil og kan, er i job.
Fredningsforslaget giver fint plads til ”en eventuel
virksomhed” og fremtidsudsigterne for Anholt er lyse
og positive, og ikke som formand Liselotte A. Sørensen og Borgmester Jan Petersen forudsiger: dystre og
deprimerende. Erstatningskravenes størrelse vil jeg
klogelig undlade at kommentere. Det vil senere vise
sig, hvor meget realisme der er i dem.
Mit eneste ærinde er, at stoppe de forkerte oplysninger. Og at minde om at mange mennesker og grundigt
arbejde har fulgt dette fredningsforslag på vej til den
foreløbige godkendelse. Demokratiprocessen ligger i
den officielle høringsfase, hvor beboere på Anholt har
deltaget (også uden om Borgerforeningen), og som
har ført til flere store og små justeringer af fredningsforslaget undervejs.
Med venlig hilsen
Medlem af bestyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening - Norddjurs.
Morten Abildstrøm
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Kitetræf Anholt uge 30
Med udgangspunkt fra Campingpladsen hvor vi i mange år
har nydt et fantastisk samarbejde med Campingmor og
Campingfar, aka den dynamiske duo Berit og Jens, er vi et
par frivillige som bruger en del af vores fritid til at drømme
om Anholt, markedsfører og arrangerer årets kitetræf. Inderkredsen består for dynamikkens skyld og grundet historiske tilfældigheder kun af to personer mens kredsen i uge
30 udvides til 6 familier der på forskellig vis hjælper til.

Kiteforholdene på Anholt er fantastiske og selvom den del
I snart 15 år har der været arrangeret Kite Træf på Anholt i af Campingpladsen, vi plejer at låne i den vestlige ende,
uge 30. De sidste 10 år har de nuværende arrangører stået efterhånden er blevet omdannet til havbund eller strand
bag arrangementet. Traditionen blev startet op som Århus- nyder kiterne at kunne surfe og bade lige uden for teltene.
Ligeledes er det fantastisk at kunne surfe i det klareste
surfernes sommerferie og blev tidligere markedsført både
som Summer of Love og King og The Island. De sidste 10 vand i Danmark, mens vi nyder synet af Anholts fantastiår har kitetræffet langsomt fundet sin nuværende form som ske kystlinje. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os mere
Kitetræf Anholt uge 30. Arrangementet er kendt af langt de vind, men sådan er det tit i uge 30 i det meste af Danmark,
fleste danske kitesurfere, der enten har været med, har øn- og udviklingen med nye boardtyper gør da også, at vi kan
ske om en gang at deltage eller allerede har gjort det til en surfe i stadigt lettere vind.
fast tradition at deltage hvert år. Efterhånden er der også
kommet rigtigt mange kiterbørn til, en udvikling der passer
perfekt til de smukke og sikre rammer som Anholt har at
tilbyde.

Kitetræffet samler hvert år 150-200 kitere, kærester, børn
og hangarounds, der betaler et symbolsk beløb for en uges
arrangement. Og lad os understrege at ALLE kan være
med, om du er begynder, let øvet, vil prøve kræfter med
Stand Up Paddle boards eller bare vil hænge ud med nogle
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rimeligt Nice kitere skal du være mere end velkommen.
Om du bor i sommerhus, er fastboer, er i båd eller bor på
Campingpladsen, alle er velkomne så bare meld dig til og
kom og vær med. Det er netop et Træf, hvor vægten ligger
på surf og sammenhold, ikke konkurrence.

For at være fleksible i forhold til vind og vejrforhold bruger vi en SMS kæde til stort set al kommunikation mellem
de tilmeldte. Det fungere genialt, dog giver det nogle udfordringer i forhold til at informere resten af øen, der kunne nyde godt af surfkonkurrencer, Nat Kite Film, eller andet tilskuervenligt. Derfor bruger vi i løbet af uge 30 vores
Facebookgruppe www.facebook.com/anholtuge30 til at
informere eksempelvis om, hvornår vi afholder Molevitten
Night Surf, hvor vi oplyser hele Campingpladsen med drager med lys i, mens kiterne i hold konkurrere om hvem der
kan lave de flotteste kreationer af de 5000 knæklys arrangørerne medbringer.

løb dels via let ændret pris for deltagelse og dels ved at lave en aktion, hvor vi sælger noget af alt det gamle kitegear
vi har i kælderen og lægger pengene i støttekassen.
Vi nyder samarbejdet med Campingpladsen, Mollevitten,
Algot, Færgefarten mfl. og bliver rigtigt glade når folk som
Anja fra Algot, efter at have overtaget fra Fiske Fin vælger
selv at tage kontakt til os og spørge, om vi skal lave noget
sammen. Sådanne initiativer er mere end velkomne.

Ligesom i 2014 har vi i 2015 sørget for, at der vil være kite
og SUP skole, hvor såvel deltagere i kitetræfet som folk
ude fra kan tilmelde sig og lære at gå på vandet. Vi glæder
os til at se jer allerede i uge 29, hvor det vi kalder Snigerugen starter. Snigerugen er for de surfere, som ikke får nok
Anholt i uge 30. Typisk er vi 25-30 kitere til Snigerugen,
men der kommer flere til hvert år.

Læs mere om Anholt uge 30 og følg os på Facebook:
www.anholtuge30.dk
I 2014 fik vi taget os sammen til at realisere en gammel
drøm om at give noget tilbage til øen ved at donere 10%
af vores indtægter til Støtteforeningen til Anholt Skole og
Børnehaves Udenøsaktiviteter. Det blev ikke til noget
kæmpebeløb, men i 2015 regner vi med at doble dette be-

www.facebook.com/anholtuge30
Eller søg på Anholt Uge 30 på www.youtube.com
På vegne af arrangørerne Peter Grønne og Claus Kirkeby
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Pressemeddelelse
Dato: 28/01 - 2015

Pleje af sjælden natur på Anholt
Efter 5 års projektarbejde har Norddjurs Kommune endelig modtaget tilstrækkelige fondsmidler til, at en tiltrængt naturpleje i dele af den værdifulde natur på Anholt kan sættes i gang.
Størstedelen af Anholt består af klit- og hedelandskaber, som Danmark kun har ganske få tilbage af. Ørkenen, som er
Nordeuropas største lavhede, har en storslået og særegen natur, der er rig på plantearter, udsyn, plads og ro.
Områderne er fredede og udpeget som sjældne, truede og bevaringsværdige i Natura 2000 planerne – de planer, som
alle kommuner er pålagt af EU at udarbejde for, at Europas naturværdier kan sikres for nutiden og fremtiden. Der er
750 forskellige plantearter på øen og nogle af de nyere arter er desværre såkaldte invasive arter, der truer den fine
balance i øens bevoksning. Det er især bjergfyr, birk og rynket rose, der breder sig.

Naturpleje i udbud
For at få bugt med de uønskede arter er det nødvendigt at fjerne alle forekomster i de belastede områder, og langt
størstedelen skal fjernes uden maskinhjælp. Til denne omfattende opgave har Norddjurs Kommune ansøgt om og
modtaget over 3 millioner i støtte fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Opgaven har været i udbud, og firmaet Kaj Bech A/S, som har specialiseret sig indenfor pleje af naturområder, har vundet entreprisen.
Kaj Bech A/S går et travlt forår i møde, hvor der til tider vil være op til 15 medarbejdere på arbejde i Ørkenen. Alle
har sat sig godt ind i opgaven og er meget opmærksomme på de særlige forhold, som gør sig gældende i øens unikke
og følsomme natur.

Lokal arbejdskraft
Arbejdet vil blive ledet af Kaj Bech A/S, men den lokale arbejdskraft på Anholt vil også blive inddraget så vidt muligt.
Det skyldes, at kommunen også har fået en halv million fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at skabe lokale arbejdspladser på øen i forbindelse med projektet. Den store, lokale viden om naturen vil også blive inddraget i den
videre tilrettelæggelse af arbejdet.

Bekæmpelse i felter på 50x50 meter.
Projektområderne bliver i disse dage inddelt i felter på 50x50 meter. De markeres med 1 ½ meter høje pæle, og den
nøjagtige inddeling skal sikre, at alle arealer bliver gennemgået omhyggeligt.
Rydningerne bliver udført med skånsomme metoder og alt afhøstet plantemateriale fjernes fra arealerne. Langt størstedelen af den uønskede rynket rose vil blive fjernet ved manuel opgravning med spade eller greb, og der køres
mindst muligt i terrænet. Bjergfyr, birk og rynket rose vil blive fjernet med maskiner og flishugget.
I alt 370 hektar natur vil blive gennemgået og det forventes, at det samlede, ryddede areal ende på cirka 129 hektar.

Frivillige aftaler
Biolog i Norddjurs Annette Limborg Madsen glæder sig over projektets realisering: ”Vi har haft en god dialog med de
berørte lodsejere med fokus på at gennemføre projektet via frivillige aftaler. Det er lykkedes rigtig godt. Rydningsarbejdet starter nu og forventes afsluttet inden 1. maj, og vi opsætter informationsskilte til de forbipasserende, der
gerne vil vide, hvad der sker på øen” fortæller Annette Limborg Madsen.
Opgaven med at pleje naturen på Anholt hører aldrig op. Målet er, at fastholde den værdifulde lysåbne natur i fremtiden, og derfor arbejdes der fortsat på at skaffe penge til pleje af naturen på øen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Byg og Miljøchef Lotta Dybdal Sandsgaard
Tlf.: 89 59 40 46
Mail: lds@norddjurs.dk
eller
Biolog Annette Limborg Madsen
Tlf.: 89594012
Mail: alm@norddjurs.dk
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Full-service
sparringspartner
Vores 4 løsningsområder er:
• Koncept og design
• Grafisk produktion
• Reklameartikler og gaver
• Håndtering og distribution
Vores løsninger bygger på indsigt.
Vi vil forstå jeres forretning, jeres
udfordringer, succeskriterier og
forventninger. Det er en forudsætning for at skabe de rigtige effektive
kommunikationsløsninger.

Since
1951

Johnsen Graphic Solutions · Bakkehegnet 1-3 · DK 8500 Grenaa · Tlf. +45 8758 3000 · www.johnsen.dk

Al´got fra havet
søger personale til sæson 2015
Til en ny sæson skal vi bruge ekstra personale udover vores faste
medarbejdere og opfordrer derfor, gerne fastboende,
som har lidt ekstra tid til rådighed at søge.
Vi skal bruge følgende medarbejdere:
Ungarbejdere under 18 år til blandede opgaver som eksempelvis opvask, køkken
medhjælp, afrydning, lettere rengøring, medhjælp i isbutik m.m.
Medarbejdere over 18 år dog max 90 år til blandede opgaver som eksempelvis servering, udskænkning af alkohol, køkkenmedhjælp, rengøringsopgaver,
sene lukke tjanser m.m.

Henvendelse til Klaus på 41995100, mail: algotfrahavet@gmail.com
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Anholt i front på fiber
Sidste år fik vi, efter flere års kæmpen, fibernettet med i søkablet fra fastlandet. Godt for Anholt, især nu
hvor det endelig er lykkedes at få fiberforbindelsen videre fra det nye elværk til telefoncentralen på Havnen,
op til Radaren og til det store teknikskab midt i Anholt by.
Fiber har i modsætning til kobberkabler ikke noget kapacitetstab. Det vil sige, at signalerne fremover ankommer usvækkede fra fastlandet til havn, radar og by. Derfra skal de videre i kobberkablerne, men i meget kortere strækninger end før ud til de enkelte husstande.
I Anholt by vil der for fremtiden sandsynligvis kunne tilbydes hastigheder op til 40-50 mBit, afhængig af hvor i
byen man bor. Jo tættere man bor på fiberens ”endestationer”, jo højere antal mBit.
Sommerhusene vil også kunne få væsentlig højere hastigheder og dermed større kapacitet, nu hvor der bliver fuld knald på forbindelsen til øen.
Vi får nu i forhold til så mange andre tyndt befolkede områder en ualmindelig god 4G dækning og fibernet
det kan vi takke Dansk Beredskabskommunikation a/s (DBK), som er ansvarlige for at Politiet, Brandvæsenet
og Redningsvæsenet altid kan komme i kontakt med hinanden. Derudover er det ikke et minus at have militære installationer på øen.
Vi har haft problemer gennem de sidste par år, specielt i forårsmånederne hvor radiokæde-forbindelsen til
Fornæs har været meget ustabil. Et fænomen der hedder ”fading” og har med forårssolens indfaldsvinkel og
refleksion i et spejlblankt hav at gøre, primært ved solopgang og solnedgang.
Det forstyrrer radiokædeforbindelsen til Fornæs på Djursland, og da al vores kommunikation med fastlandet
(4G mobil- og fastnet telefoni, internet, beredskabets SINE forbindelse, militærets forbindelse til radaren, og
flere andre vigtige forbindelser) foregår i luften gennem radiokædeforbindelsen, har vi ikke kunne stole på at
vores kommunikationsmidler fungerede optimalt. Vores SINE-radioer (beredskabets sikre digitale radiokommunikation) faldt ud, vi kunne godt snakke indbyrdes på øen, men havde ikke kontakt til fastlandet og i lange
perioder havde vi ligeledes udfald på mobiltelefonien.
Disse tilbagevendende problemer har gjort, at stationsleder og sognefoged Bent Rasmussen og undertegnede brandfoged som lokale repræsentanter for redningsvæsen, politi og brandvæsen har meddelt vores respektive beredskaber, at situationen var uholdbar, og at vi ikke kunne opretholde øens beredskab.
Derfor er der via Dansk Beredskabs Kommunikation a/s (DBK) lagt voldsomt pres på de firmaer, der er kontraktligt forpligtede til at levere og opretholde radiokædeforbindelsen til Anholt, og det er den altovervejende grund til, at fiberforbindelsen til Anholt i dag er en realitet. Tak for det!
Hvornår er det hele op at køre?
12/03-2015: alle forberedelserne til forbindelserne, det teknikske udstyr er omstillet.
30/03-2015: al telefoni, 4G, internet og SINE beredskabslinjer, militære linjer er i funktion via fiberkablet.
Medio 2015: der er etableret forbindelse til teknikskabet i byen og derefter kan der udbydes højere hastigheder i byen og sommerhusområderne, end de nuværende.
Så forhåbentlig kan vi se en sommer i møde med en væsentligt udbygget og mere driftssikker forbindelse til
fastlandet.
Anholt vil være med helt fremme i førerfeltet til den digitale omstilling og meget bedre stillet end flertallet af
yderområderne og småøerne i Danmark.
Med venlig hilsen
Brandfoged og lokal TDC-mand m.m.
Morten Abildstrøm
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ÄÖÅ Skandinavisk Litteraturfestival 11.- 13. sept. på Anholt
Det er ganske vist, og man kan nu sætte kryds i kalenderen. ÄÖÅ Skandinavisk
Litteraturfestival bliver til noget og afholdes på Anholt i weekenden 11.-13. sept.
2015. Arrangementet kommer i forlængelse af sensommerens øvrige kulturelle
tiltag, f.eks. forsamlingshusets kultur & kunst tiltag tidligere på skuldersæsonen.
Alle vil dermed få mulighed for at blive en del af projektet!
ÄÖÅ Skandinavisk Litteraturfestival er et led i en større kæde af nordiske litteraturfestivaler. Man samler kendte og ukendte nordiske forfattere med viden om liv og
levned i små samfund. I det hele taget vil en stor del af programmet handle om de
kapaciteter og muligheder, som små skandinaviske udkantssamfund byder på.
Programmet udvikler sig til stadighed og er af samme grund endnu ikke meldt ud i
bredere kredse. Men det ligger fast, at festivalens program vil strække sig fra kendte kapaciteter som rektor ved Københavns Forfatterskole Pablo Llimbias til nogle af
de mest aktuelle nye talenter fra forfatterskolen.
Der bliver også skandinaviske indslag med den norske kunstner ”Æ” som vil levere
musik, og svenske Stefan Sundström, forfatter til ”Stefans stora blå”, vil underholde
om naturressourcer, fiskeri, hav og bæredygtig udvikling. Festivalen handler i øvrigt
ikke kun om forståelse, men også misforståelse:Sprogekspert og journalist Steen
Ulrik Johannessen, vil diske op med de morsomste nordiske sprogforbistringer, han
i sin lange karriere er stødt på.
Litteraturfestivalen søger et kraftigt lokalt islæt, men håber på at kunne byde velkommen til 100 gæster eller flere uden tilknytning
til Anholt. En af festivalens bærende tanker er, at alle, hvis de vil, kan medvirke og bidrage. F.eks. søger arrangørerne bevidst at
undgå en alt for stiv og kunstig opdeling mellem oplæsere og publikum. Alle kan stille spørgsmål eller give eksempler på egne
værker
Målet i 2015 er at starte noget, der kan blive en tradition og vokse med tiden.
Både lokale og regionale kræfter står bag ÄÖÅ Skandinavisk Litteraturfestival.
Gå meget gerne ind og like og kommenter på facebook!
Vi skriver efterhånden som vi har nyt.
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Fastelavn 2015
For yngste blev
kattedronning
Ellen og
hun valgte Alfred
som kattekonge.

For ældste
blev
Robert
kattekonge og
valgte
Julie som
kattedronning.

D. 15/2-2015

Anholt Sommerhusservice meddeler hermed at mine aktiviteter på Anholt stopper, grundet helbredsmæssige årsager.
Jeg takker for den opbakning, der har været igennem de år, jeg har drevet firmaet.
Hilsen Claus Walther Jensen

Græsning søges til 3 dejlige, men sultne
islændere: Askya, Sif og Ægir
Har du ledigt græsareal - stort eller småt, så vil
Askya, Sif og Ægir meget gerne holde græsset nede.
Vi mangler virkelig græsning, så kan du hjælpe, ville
det virkeligt være dejligt. Vi har flytbart soldrevet
hegn og skal nok sørge for led, så du kan komme
igennem og ind på din jord. Askya, Sif og Ægir har
aldrig bidt eller sparket - hverken mennesker eller
dyr, og er meget omgængelige.
Ring venligst Anders Fjendbo 86319005
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ANHOLT FESTIVAL 2015

Onsdag den 22. juli 2015
Kom og vær med til en hel dag med
musik, fest og hygge og samtidig
Er du med til at støtte anholts børn.
Vi modtager gerne hjælpende hænder
og donationer.
Vi efterlyser desuden sommerhuse,
henvendelse til signe 25560131.
Vi glæder os
Hilsen bestyrelsen
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
DATO

TID

DAG I KIRKEÅRET

Søndag d. 15. marts
Søndag d. 22. marts
Søndag d. 29. marts
Torsdag d. 2. april
Fredag d. 3. april
Søndag d. 5. april

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 19
Kl. 10
Kl. 10

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

6. april

-

Anden Påskedag

Ingen

Søndag d. 12. april
Søndag d. 19. april

Kl. 10
Kl. 10

1. søn. e. påske
2. søn. e. påske

Med kirkekaffe*

3. søn. e. påske

Ingen

Søndag d. 26. april

BESKRIVELSE

Fredag d. 1. maj

Kl. 10

Bededag

3. maj

-

4. søn. e. påske

Ingen

10. maj

-

5. søn. e. påske

Ingen

Torsdag d. 14. maj
Søndag d. 17. maj
Søndag d. 24. maj

Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10

Kr. Himmelfartsdag
6. søn. e. påske
Pinsedag

25, maj

-

2. Pinsedag

Ingen

Søndag d. 31. maj
Lørdag d. 6. juni
Søndag d. 7. juni
Søndag d. 14. juni
Søndag d. 21. juni
Søndag d. 28. juni

Kl. 19
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10
Kl. 10

Trinitatis søndag
Lørdag
1.søn.e.trin.
2.søn.e.trin.
3.søn.e.trin.
4.søn.e.trin.

Keltisk gudstjeneste*
KONFIRMATION

NB! Der tages forbehold for ændringer.
KIRKEBIL
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer
bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendelse rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82, senest dagen forinden.

FRA KIRKEBOGEN:
Dåb: Søndag d. 1. februar blev Njord Arend Sørensen døbt ved højmessen i Anholt Kirke.
KONFIRMATION 2015: Lørdag d. 6. juni er der konfirmation i Anholt Kirke. Konfirmanden er:
Sophus Vilhelm Johannes Nordby Rasmussen
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AKTIVITETER
* Kirkekaffe, søndag d. 12. april indbyder menighedsrådet til kirkekaffe i Den gamle skole efter gudstjenesten.
* Keltisk gudstjeneste: Søndag d. 31. maj kl. 19.00
holder vi en keltisk gudstjeneste i Anholt Kirke, v. Birgit Sofia Kjær og Birgitte Hyldgaard Rathje,
samt sognepræst Anne Damkjer Lautrup.
… En meditativ aftengudstjeneste. - Se omtale af
keltisk kristendom og gudstjenesten på Anholt i det
følgende!

der eller fire dele af mennesket: sjæl, krop, ånd og
hjerte. Ringen omkring korset menes at forbinde de
forskellige elementer i korset, samtidig med at det
symboliserer evigheden.
Indenfor den keltiske kristendom fortælles det dog, at
det var Skt. Patrick, der stod bag det første keltiske
kors, idet han tegnede en cirkel omkring det kristne
kors for på den måde at inkorporere det hedenske
symbol for månen

Orgelfestival afholdes onsdag i uge 28: Den skønneste musik, nonstop fra middag til aften!
Sted: Anholt Kirke! Kom og vær med, enten i små
bidder, eller dagen igennem!
---

--- --- --- ---

Keltisk spiritualitet
Det keltiske kloster Clonmacnoise, som blev grundlagt i 545;
det blev Irlands mest betydningsfulde og et indflydelsesrigt lærdomscenter.

Den keltiske kristendoms livsnerve var de irske klostre, der blev opført samtidig med kristendommens
udbredelse i landet. Klostrene fungerede ligeledes som
lærdomscentre for kunst og litteratur. Efterhånden
bredte den keltiske kristendom sig videre til Skotland
og England, og desuden vandrede keltiske munke omkring i Europa, hvor de grundlagde mere end 200 klostre. Det er disse vandremunke, der ligger til grund for
pilgrimstraditionen i den keltiske kirke. Munkene benyttede sig også af søvejen, og det fortælles, at de ofte
sejlede af sted uden årer eller sejl, for på den måde at
lade Gud føre dem frem. En grundlæggende tanke i
hele deres spirituelle liv.
I det hele taget var der ikke nogen overordnet organisation bag de keltiske munkes mission: De bevægede
sig blot ud i det ukendte, uden mål, men under ledelse
af Gud. I mødet med mennesker og andre kulturer forholdt de sig åbent, idet de var af den antagelse, at Gud
virkede overalt og i alle, og dermed var deres mål ikke
at ødelægge kulturer, men at bringe Kristus-troen ind i
det allerede eksisterende.

Den keltiske spiritualitet stammer fra Irland, hvor den
tidlige kristne kirke, den såkaldte iro-keltiske kirke, i
de første århundreder efter Kristi fødsel indoptog
mange elementer fra den førkristne keltiske naturreligion. Især er den kristne keltiske spiritualitet kendetegnet ved at have en nær tilknytning til naturen - med
fokus på Gud som skaberen - og til det åndelige med
meditation og mystik. Tilknytningen til naturen ses
især gennem en religiøs praksis med meditationer og
pilgrimsvandringer. Ligesom også kirkens højtider og På mange måder var den keltiske kristendom nært beritualer i høj grad tog udgangspunkt i naturens og års- slægtet med den katolske kristendom, f.eks. hvad antidernes vekslen.
går troen på helgener, Jomfru Marias centrale rolle,
den kirkelige liturgis centrale placering og meget anFra den førkristne naturreligion overtog man også det det. Omkring år 1000 blev der sendt udsendinge fra
keltiske kors. Man mener, at de fire arme i korset kan Rom til Irland, og efterhånden blev den keltiske kirke
symbolisere både de fire verdenshjørner, de fire årsti- opslugt i den katolske kirke.
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Dog levede elementer fra den folkelige tradition videre i Irland, sådan at kristendommen i Irland bibeholdt
et øget fokus på naturen og det åndelige, tillige med
en forkærlighed for poesi og stille, meditativ musik. I
kirken opretholdte man også en særlig tradition med
egne bønner og velsignelser, ved siden af de katolske.
Eksempel på keltisk bøn:

bønnerne, som ledes af præsten, men siges i kor på
udvalgte steder. Det er en særlig oplevelse. Samspillet
mellem Gud, mennesket og naturen går igen i mange
af bønnerne. Det skaber et poetisk sprog, som taler til
mange nutidsmennesker.
Som grundlag for gudstjenesterne er de smukke, poetiske keltiske bønner fra Ray Simpsons bog ”Du er
min ø i havet”, Boedal 2010. Bønnerne er oversat til
dansk af Elisabeth Knox-Seith, Lollands Stifts pilgrimspræst.

Må vejen stå klart for dig.
Må du altid have vinden i ryggen.
Må solen skinne varmt på dit ansigt;
regnen falde blidt på dig; og indtil vi mødes
Rammen om gudstjenesterne er meditativ musik for
fløjte og orgel, spillet af Birgit Sofia Kjær, fløjter og
igen,
Birgitte Hyldgaard Rathje, orgel. Disse to musikere
må Gud holde dig i sin hånd.
har udviklet et særligt repertoire til de meditative
I de seneste år har der både i Irland og resten af den gudstjenester. Musik, som skaber ro og understreger
kristne verden været et øget fokus på de værdier, som de smukke tekster. Det er musik af Steve Dobrogosz,
ligger i den gamle keltiske spiritualitet. Den meditati- Lars Muhl, Øjstein Sommerfelt og Egil Hovland.
ve bøn, fordybelsen, samhørigheden med naturen og
Gud, det spirituelle, pilgrimsvandringen, - alt sam- Stilheden optræder ikke bare én gang, men mange
men taler det til det moderne menneskes længsel i et gange undervejs i gudstjenesten. Menigheden får et
fortravlet samfund. Dette har bevirket, at der er blevet fuldt program, så alle kan føle sig trygge i forløbet.
pustet nyt liv i den gamle, spirituelle tradition med Stilheden bliver en lise, når man først har prøvet den.
rødder i Irland, til glæde for mange mennesker, der
Velkommen til en stund i fordybelse og nærvær.
herigennem oplever et større gudsnærvær.
Også i Danmark, og også i mange kredse indenfor
Folkekirken, har man taget elementer fra den keltiske
tradition til sig.
Alle, der har interesse, er meget velkomne til at
deltage i den keltiske gudstjeneste i Anholt Kirke:

Meditativ Gudstjeneste i
Anholt Kirke
- keltisk inspireret

Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfresco med det keltiske kors

”Det gamle redningshus” udlejes:

Søndag d. 31. maj kl. 19.00 holder vi en keltisk
gudstjeneste i Anholt Kirke,
Birgit Sofia Kjær skriver på sin hjemmeside om den
keltiske gudstjeneste:
Der er i disse år en voksende interesse for den kristne
spiritualitet. Pilgrimsvandring, retræte, meditationsog stillegudstjenester er nogle af de måder, folkekirRedningshuset består af ét stort lyst lokale
ken nærmer sig denne interesse på.
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter)
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller foreEn keltisk inspireret meditativ gudstjeneste indbyder drag.
til ro og eftertanke med læsninger, bøn, stilhed,
700 kr. pr. uge i højsæsonen, 400 kr. resten af året.
lystænding, salmer og musik.
Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret.
Bøn indgår som en naturlig del af hverdagen i den kel- Ikke til overnatning.
tiske tradition. Bøn som redskab til at være tættere på For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,
Gud og til at blive stille og lyttende. Under en keltisk v. Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22
gudstjeneste deltager menigheden i oplæsningen af
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Indsamling i kirken:
I øjeblikket samler vi i kirken ind til SOSbørnebyerne, hvor forældreløse børn verden år får
et hjem, tryghed, lægehjælp samt ikke mindst:
skole og uddannelse. – Tusind tak for ethvert beløb, der lægges i kirkebøssen.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Ø-præst og menighedsrådsformand:
Anne Damkjer Lautrup

Brochure om Anholt Kirke:
I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kirke. Brochuren koster 10 kr., som lægges i det opstillede glas.

TIL EFTERTANKE
Hellere en ret grønsager med kærlighed til,
end en opfedet okse med had til
Ordsprogenes bog, kap. 15, v. 17

Østervej 12
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: lautrup73@gmail.com
Næstformand:
Helle Rossen, tlf. 30 25 55 38
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22
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Er Charlie Hebdo vigtigere end Baga massakren?
Hvordan kan det være at Charlie Hebdo hændelsen, får langt mere opmærksomhed end Bagamassakren?

Charlie Hebdo forekom imellem den 7. og 9. januar. De
to brødre Chérif og Saïd Kouachi brød ind på satirebladet
Charlie Hebdo's kontor og dræbte 12 mennesker, hvoraf 8
var journalister, to var politifolk, en var vicevært og en
var besøgende. Nyheden blev lynhurtigt global, alverdens
regeringsledere marcherede for at vise deres støtte til Paris, og de 17 mennesker, der måtte lade livet. Charlie
Hebdo blev starten på mange demonstrationer om ytringsfrihed og den islamiske tro. Folk overalt i verden viste
deres støtte og solidaritet ved bl.a. at bruge hashtagget
#JeSuisCharlie, og da de amerikanske golden globe
Awards skulle uddeles havde mange kendte mennesker
”Je suis Charlie” plakater og batches med på den røde
løber.

altid lige nemt at vide præcis, hvad den drejer sig om, og
hvem de ”gode” og de ”onde” er.
Dette betyder ikke at den ene begivenhed betyder mere
end den anden, det er bare nemmere at forholde sig og
forstå det, som er tættere på os selv i forhold til, hvad der
sker hos de andre.
Nogen mener også at det kan være svært at forholde sig,
til begivenhederne i Nigeria, fordi verden/Europa generelt
hører så få nyheder fra Afrika og at størstedelen af de nyheder man hører, har en tendens til at være dårlige nyheder, som når de er ramt af krise, terrorangreb og ebola
epidemier. Så når man hører sådan en tragisk nyhed som
Bagamassakren, er den på en måde mere forudsigelig end
et terrorangreb i Paris.
Hvis man kigger på hvor meget der bliver udgivet, hver
Bagamassakren forekom imellem den 3. januar og den 7. især om Nigeria og Frankrig, er der store forskelle.
januar. Boko Haram, en terrorgruppe, jævnede brutalt
Der bliver udgivet 3-10 gange så mange artikler om
byen Baga med jorden. Det er stadig ukendt præcist hvor Frankrig som om Nigeria. Tv og radiostationer udgiver
mange mennesker, der er blevet dræbt, men der er tale om 3,2 gange så mange indslag om Frankrig som om Nigeria,
mere end 2000. Størstedelen var kvinder og børn. Senere og online medier udgiver 10 gange så mange franske arsamme uge sendte Boko Haram en 10 årig pige, med fast- tikler som nigerianske artikler. Taget i betragtning at Nispændt sprængstof på sig, ind i Maiduguri's markedsgeria er næsten 3 gange så stor som Frankrig, med sine
plads. 19 mennesker døde.
173 millioner indbyggere, i forhold til Frankrigs 66 milliBoko Haram er en terroristisk, militant og islamisk bevæ- oner indbyggere. Dette er selvfølgelig et problem som
man prøver at rette op på.
gelse.
Men så kan vi undre os over, hvorfor der så ikke været
***
globale hashtags, march for ofrene, demonstrationer og
Er det fordi vi er hjælpeløse?
kampagner for ofrene i Nigeria. I selve landet Nigeria har
Når vi hører, læser eller ser negative eller triste nyheder,
Charlie Hebdo fået mere omtale end Bagamassakren,
som der er rigtig mange af, fylder det ens hoved op med
selvom hændelserne skete de selv samme dage?
tanker. Det kan være svært at rumme alle de dårlige nyheder, fordi vi ved, at vi ikke kan stille noget op imod dem.
***
Men på den anden side kan man ikke fortrænge nyheder,
Paris er en verdensby med gode forbindelser. I Paris er
man ikke kan gøre noget ved men derimod prøve at forder tusindvis af journalister, hvorimod at i Baga er der
stå, og hvis man har en mulighed, hjælpe.
mangel på journalister og reportere, og oplysninger er
både isolerede og farlige at nå frem til.
***
Boko Haram er ansvarlig for 10.000 liv siden 2009, og
Føler Europa sig vigtigere end andre lande, og vil vi
det er foruroligende hvor almindelige drabene er. I det
hellere læse nyheder om europæiske lande?
store hele forekommer angrebene i Baga voldsomt, men
Vi føler, at det er helt forargeligt og chokerende, at der
også forudsigeligt, hvor imod angrebene i Paris virker
nære, relevante og vigtigere, selv for folk der er lige langt kan ske sådan ting i Europa. Der er selvfølgelig sket lignende sager før, men det er med jævne mellemrum og slet
væk, men hvorfor?
ikke lige så tit som i lande som Nigeria.
***
At forholde sig:
Det er nemmere at forholde sig til det, der er tættere på én
selv, man forstår konflikten og kan identificere sig selv i
den, og derfor kan man være enig, lidt enig eller uenig.
Man ved i hvert fald hvad konflikten drejer sig om, og så
kan man jo selv bestemme om man interesserer sig for
den, eller om man ikke gør.
Det kan på den måde være sværere at forholde sig til én
hændelse, der er sket længere væk fra sig selv. Det er ikke
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Fakta boks
Mellem 82 og 97 procent af alle ofre for islamisk
ekstremisme er faktisk muslimer, ifølge USA nationale center for anti-terrorisme.

Vi vil have at andre lande skal have ondt af os, og det kan
man roligt sige, at de også har. Men hvorfor vil vi have at
folk har ondt af os, når vi mener at vi er de ”stærke” lande.
Vi føler os generelt mere civiliserede og mere værd i EU,
vi føler os som det moralske menneske, der skal lære andre, hvordan de skal blive som os.
Dybest set, og hvor lidt vi end vil indrømme det, føler vi at
et menneskeliv i Europa er mere værd en et menneske liv i
u-landende og på en eller anden forskruet måde tænker vi
vel lidt, at det er deres egen skyld, at det tit går galt.
***
At vælge en nyhed:
Jeg har interviewet Erik Høgh Sørensen som er journalist,
omkring hvordan man vælger nyheder.
”Man vælger udelukkende de nyheder, man tror kommer til
at sælge, hvis nyheden ikke fanger læserens opmærksomhed, sælger det ikke”
”Det kan godt virke lidt kynisk, men man bliver nødt til at
vælge den nyhed, der ligger tættest på. Fordi at jo tættere jo
mere betyder det for os selv hver især. Hvis en nyhed fra
lande længere væk skal være med i bladene eller tv avisen,
skal nyheden være relativt større, end hvis det var en nyhed, der var sket tæt på os selv. Fordi igen, jo længere væk
jo mindre ryster det os”
Hvad med regeringen?

HUSK

Innovationsdag
På Anholt Skole
_________________________________________________

Vi vil meget gerne se dig d. 27 marts klokken 800 til
1120 på skolen, hvor der vil være workshop &
teamarbejde om innovation.
En gæst fra fastlandet hjælper os i gang med
spændende nytænkning og innovationer!
Kom og støt de ældste elever med udviklingen af
spændende projekter.

Det der er sket i Baga, har helt sikkert også noget at gøre
med regeringen. Enten har regeringen noget at gøre med
Boko Haram, eller også prøver regeringen at skjule deres
svage punkter.
Der skulle snart være præsidentvalg i Nigeria, og det kan
godt være at den siddende præsident ikke vil give Bagamassakren alt for meget opmærksomhed i øjeblikket, lige
netop for at skjule at nogen andre kan gøre det bedre.

Ung eller gammel - fastboende eller ej - vi glæder
os meget til, at du kommer!

***

Kl. 17 er der indvielse af affaldssorteringssystemet
på skolen
Vores gæst fra fastlandet klipper snoren over

Men er det fair, at vi har svært ved at forholde os til nyheder, der sker nede i Nigeria, og kan man vende den om og
spørge, om Nigeria forholder sig til alle nyheder i EU?
Det er vigtigt og godt, at vi sørger over ofrene i Paris, at vi
ærer heltene og har vores meninger i orden. Men det er vigtigt, at vi ikke glemmer at sørge over ofrene i Bagamassakren.
Fordi, hvis vi ikke gør det, ser vi kun en del af det store
terrorbillede, og det skaber et meget upræcist billede af
terrorhandlinger.
Man kan kun håbe at der bliver mere dækning i medierne,
så det bliver nemmere at forholde sig til, hvad der sker længere væk, fordi man så har en bedre mulighed for at forstå
det, der sker. Men der er lang vej igen.
Julie Bækgaard Hvillum
8.kl. Anholt Skole
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Turistservice på Anholt
Turistkontoret på havnen er nu på plads, og Anja og Sanne er klar til at modtage gæster til Anholt direkte
ved ankomst med færgen.
I løbet af foråret bliver hjemmesiderne www.anholt.dk og www.visitanholt.dk fornyet med nyt design og
ny struktur.
De to hjemmesider vil være klar til sommeren og senest den 1. juni.
Turistkontoret arbejder på højtryk med at indgå aftaler med sommerhusejere, som ønsker at udleje via
turistkontoret.
Har du et sommerhus du ønsker at leje ud, er du velkommen til at kontakte turistkontoret på telefon 86
31 91 33
eller e-mail: turist@anholt.dk.
Åbningstider (vejledende – ændringer kan forekomme)
April
Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 7-11.30 & kl. 13-16
Onsdag
kl. 8-11.30
Fredag
kl. 7-11.30 & kl. 13-17
Maj og juni
Mandag, tirsdag og torsdag
Onsdag
Fredag
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kl. 7-16
kl. 8-15
kl. 7-17

Lidt om os
Så er tiden snart ved at nærme sig, og jeg skal starte Anholt færgens cafeteria op efter Jørgen Ladegaard, der har drevet
det de sidste 2 sæsoner.
Jeg hedder Gitte Steffensen og kommer fra Fjellerup på Djursland og bor sammen med Thomas. Vi har en voksen datter,
May-Britt, svigersøn Anders og 2 børnebørn, Hartvig og Dorthea på 4 og 7 år.
Jeg har de sidste 22 år arbejdet som socialpædagog på Møllebækken, flyttet lidt rundt mellem afd. Så inden jeg sagde op
for at starte nyt arbejde, var jeg på en afd. I Dalstrup ved Grenå, hvor der var unge med omfattende psykiske funktionsnedsættelse og udadrettet adfærd. På afd. havde jeg også en funktion omkring vores køkken, bestilling af varer, madplanlægning og madlavning til huset.
Herudover har jeg en seksualvejleder uddannelse, som jeg har brugt på Møllebækken og på andre institutioner i Region
Midt.
Ud over socialpædagog uddannelsen har jeg en uddannelse som Butiksslagter, hvor jeg bl.a. havde en slagterbutik i Bøvlingbjerg, der havde vi bl.a. Mad ud af huset.
Madfremstilling har altid været en stor del af mit liv, da jeg også er/har brugt meget tid i vores aktivitetshus, hvor jeg har
stået for mad til arrangementer og fester.
Både min datter, Thomas og jeg er kommet meget på Anholt, og er gerne derovre flere gange om året. Vi har ofte boet
på brandstationen, som vi har fået lov at låne, da Thomas er deltidsbrandmand i Fjellerup. Vi er alle rigtig glade for Anholt, og familien ser frem til at kunne besøge os på Øen.
Thomas arbejder som skorstensfejer og har gennem 10 år fejet på Anholt. Det var dog dengang hans Mester havde distriktet.
Planen er at Thomas kommer til Anholt fredag til mandag, så han stadig kan passe sit arbejde i Grenå. I weekenderne
skal han være tilknyttet det frivillige brandberedskab på Anholt.
Jeg tænker meget på, hvad jeg skal bruge vintersæsonen på, når cafeteriet har lukket, men jeg har kontakt til et pædagogisk vikarbureau, og om det bliver det ser vi til den tid.
Vi glæder os rigtig meget til at være en del af jeres lille samfund på Øen, og vi er allerede blevet taget godt imod, og så
glæder jeg mig rigtig meget til at starte mit nye arbejde.
Som i kan se på billedet så er skiløb vores fortrukne ferieform , heldigt nok når jeg nu vælger sæsonarbejde ;-)
Jeg vil lige her til slut sende en rigtig stor tak til Jørgen, som har hjulpet mig ufatteligt meget med alt det praktiske, så
min opstart kan blive så god som muligt…Tak Jørgen
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Anholt sætter scene for en kunstfestival

Anholt langt ude
Kom tættere på kunsten langt ude – midt i
Kattegat – på øen Anholt
.

Nogle gange skal man langt væk for at
komme tættere på. Tættere på ideen,
følelsen og sig selv.
.

Foto: Helle Rossen

Det budskab er grundlaget for en ny kunstfestival på Anholt, der fra slutningen af juli vil
sammensplejse kunsten og naturen Anholt under
det fælles budskab:

Øen sættes i scene af kunsten og omvendt
Oplev en teaterforestilling i ørkenens sanddyner eller træd ind til digtoplæsninger eller koncerter et sted i det omskiftelige festivalunivers,
der er spredt udover den naturskønne ø

Langt ude
Festivalen giver plads til det skæve, hvor rammerne for, hvad der typisk opfattes som finkulturel kunst, konstant bliver skubbet til.
I år byder festivalen blandt andet på muligheden
for at opleve følgende navne:
Peter Laugesen (digter og dramatiker), Cecilia
Zwick Nash (skuespillerinde og dramatiker), Niels Skousen (guitarist, komponist, skribent mm),
Anders Mathiasen (musiker og digter), Line
Knutzon ( dramatiker, forfatter), Anne Lise Gabold (skuespillerinde), Manuel Wroblewski
(skulptør), Sigurd Djurhuus (musiker og billedkunstner).

Foto: Frank Svensson

Festivalen giver dermed deltagerne
muligheden for at fordybe sig i øens
unikke natur og kunsten samtidig.
.

Det hele starter den 29. Juli med et skuespil
af Cecilia Zwick Nash i øens forsamlingshus og
festivalen vil indtil 7. august byde på kunstoplevelser ud over det sædvanlige. Langt ude er ikke
drevet efter et stramt program, men lægger
derimod op til, at der både skal være tid til afslapning, badeture og kunstoplevelserne - både
hver for sig og samtidig. Ret til ændringer forbeholdes.

.

Foto: Helle Rossen

Festivalen er arrangeret af
Forsamlingshusets Kultur– og Aktivitetsudvalg
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Anholt Murer & Terrazzo
Tlf. 40979684 eller 40419212
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Droneflyvning
Det er blevet populært for både børn og voksne at flyve med droner. Staten har derfor
udarbejdet et regelsæt for disse, og som det fremgår af disse, vil det ikke være tilladt for
private at flyve med droner på Anholt.
Firmaer som f.eks. landinspektører kan søge dispensation, men dispensation gives IKKE til
private.
En drone er batteridreven og har en meget begrænset flyvetid. Nogle kun 5 -10 min, og
rammes man af en nedfalden drone med f.eks. et monteret kamera fra blot 10 meters højde, kan det i værste tilfælde give kraniebrud. Forsikringsselskaberne opfordrer derfor ejerne til at tegne forsikring mod skade på tredjeperson, idet man kan risikere erstatningskrav
i millionklassen.

Billede fra www.juguetronica.com

De 7 generelle regler for flyvning med drone








Flyvningen må ikke udsætte andres liv eller ejendom for fare. Ligeledes må områderne (fx naturreservater) ikke påvirkes.
Flyvning indenfor en radius af 5 km til en offentlig flyveplads er forbudt.
Flyvningen indenfor en radius af 8 km til militærflyvestation er forbudt.
Afstanden til bymæssig bebyggelse eller større offentlig vej, skal være mindst 150 meter. Her gælder ubeboede boliger dog
ikke (fx en ubeboet gård / grusvej).
Max flyvehøjde er 100 meter over terræn, af hensyn til flytrafikken.
Flyvning over tæt bebyggede områder – herunder campingpladser, sommerhusområder, eller andre ‘områder’ i fri luft er
ikke lovligt. Herunder gælder også større menneskemængder samlet i det fri.
Følsomme naturområder i BL7-16 (bekendtgørelse) må ikke overflyves.
Erik Cronquist

Invitation til Anholt Vinterbadeklubs
lukkedag med generalforsamling & frokost
Notér straks i kalenderen: Lørdag d. 9. maj kl. 11-14
inviterer vi alle medlemmer til en times fælles arbejdsryk på saunaen, samt nedlukning af denne for sommeren.
Herefter en hyggelig frokost & generalforsamling i Sailorhouse.
Tilmelding til Malle på mallefant@hotmail.com senest 4. maj
Vel mødt
Bestyrelsen

ABC – Anholt Beach Cleaning

Kampen mod skrald slutter aldrig og følger tommelfingerreglen om, at jo mere
skrald der ligger, desto mere bliver der smidt.
Enhver kan lige nu med en rygsæk og en gåtur gøre en stor indsats, inden græsset for alvor gror.
Men i tillæg holder ”ABC Anholt Beach Cleaning” sit stiftende møde over øl/kaffe
den 13. april kl. 17 på Karisholmsvej 22 (tilmelding udbedes på tlf.
+4551418410). ABC-foreningen vil supplere de årlige skraldeopsamlingsdage.
men derudover er der yderligere muligheder for med aktivisme at gøre op med
skraldet. Et initiativ vil eksempelvis gå ud på at mobilisere turister, deraf foreningens engelske navn. Vel mødt! – Erik Høgh-Sørensen
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Leder til Anholt Skole og Børnehave.
Norddjurs Kommune
Er det dig?

Har du mod på at lade dig udfordre af engagerede forældre, selvstændige børn i trygge omgivelser og nærhed i hverdagen på en lille ø-skole?
Norddjurs Kommune søger til ansættelse pr. 1. august
2015 ny leder til Anholt Skole og Børnehave, idet skolens nuværende leder har valgt at søge nye udfordringer.
Ledelsen af Anholt Skole og Børnehave udgøres af skolelederen og souschefen, som er daglig leder af børnehaven/SFO. Skolelederen har det overordnede ansvar
for hele institutionens drift.

De administrative kompetencer omfatter bl.a.

økonomisk overblik og økonomisk styring af institutionens samlede budget

håndtering af løn- og ansættelsesforhold for forskellige faggrupper

håndtering af administrative IT-programmer/værktøjer

konkrete sekretærfunktioner

håndtering af skolens funktion som ramme om
mange fritidsaktiviteter

Håndtere personlige samtaler i et nært samfund
hvor alle kender alle

Hverdagen på Anholt Skole foregår i tæt kontakt med
elever, forældre og det forpligtende nære samfund,
langt fra det pulserende fastland. Anholt Skole og Børnehave er dybt forankret i lokalsamfundet og ligger i
smukke omgivelser i øens storslåede natur.
Du skal kunne se fordelen og mulighederne ved at være
leder på en ø-skole med 4 ugentlige færgeafgange i vinterhalvåret, hvor alle kender alle og hvor du møder elever, forældre og kolleger i mange andre sammenhænge
i hverdagen.

De pædagogiske ledelseskompetencer omfatter bl.a.

vejledning og praktiske anvisninger i anvendelse
af principperne for undervisningsdifferentiering

vejledning i anvendelse af de mange intelligenser
på børnehaveniveau

at være velfunderet i pædagogisk teori og nye tendenser

erfaring med specialpædagogik med henblik på
sparring

faglig sparring med lærerne

tilrettelæggelse og gennemførelse af personaleudvikling

fleksibel i tilrettelæggelse af lærernes arbejdstider
med mulighed for at tage til fastlandet for at varetage speciallæge/tandlægebesøg, kurser, familiepleje o.l.

Anholt har ca. 130 indbyggere.
Anholt Skole og Børnehave har 13 børn i skoledelen, 6
børn i 0.-5. klasse og 7 børn i 6.-9.kl. - og 9 børn i børnehaven i alderen 0 – 6 år.
Der er særlige udfordringer knyttet til stillingen som
leder på en skole og børnehave i et øsamfund, hvor skolen også er et væsentligt samlingssted for beboerne i
fritiden.
Lederen skal varetage såvel administrativ ledelse og
administrativ opgaveløsning som pædagogisk ledelse og
undervisning i folkeskolens fag.

Undervisningsmæssigt skal lederen kunne påtage sig undervisning i størstedelen af skolens fag. Lederen varetager
ca. 10 ugentlige undervisningslektioner.
I forhold til de personlige kompetencer ønsker vi en leder,
der er klar til at tage imod udfordringen omkring bosætning på Anholt og dagligdagen i institutionen med et
åbent sind og som er klar til at lægge tid, engagement og
energi i opgaven.
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Norddjurs Kommune
Fælles for alle ledere i Norddjurs Kommune er, at de leder
ud fra Norddjurs Kommunes overordnede værdisæt; åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger.
I Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag er der desuden
fokus på fire pejlemærker: 1) Ledelse af medarbejdere, 2)
demokrati, omverden og partnerskab, 3) forandring, innovation og nye måder, 4) økonomi i balance.
Anholt Skole og Børnehaves nye leder forventes at være
en synlig bærer af de fælles værdier og pejlemærker i sit
virke som leder, som medspiller i den samlede ledergruppe på skole- og dagtilbudsområdet og som leder i Norddjurs Kommune.
Ansøgere er meget velkomne til at besøge skolen. Aftale
om besøg kan træffes med nuværende leder Helene Hennings, 89 59 28 60, eller souschef Kirsten Rasmussen, 89
59 28 63.
Ovennævnte står naturligvis også til rådighed for nærmere
oplysninger om skolen og om boligmuligheder.

Besøg også www.anholtskole.dk, www.anholtliv.dk og
www.anholt.dk, hvor du kan finde flere oplysninger om
skolen, børnehaven og øen. Hvis du vil vide mere, er du
velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Finn
Nørskov Mikkelsen, tlf. 89 59 32 25 eller
fnm@norddjurs.dk.
Ansøgningsfrist
Ansøgningen sendes pr. mail til cs@norddjurs.dk eller til
Norddjurs Kommune, att.: Charlotte Sørensen, Glesborg
Bygade 1, 8585 Glesborg. Den skal være os i hænde senest
tirsdag, den 7. april 2015.
Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst med en grundlønsindplacering på løntrin 46 + 2 løntrin i funktionslønstillæg.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 4. maj
2015 på Anholt.
I forbindelse med samtalerne må der påregnes overnatning til efterfølgende dag grundet færgeafgang.
Overnatning vil naturligvis være gratis.
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Fred og fredninger
I Anholtposten og på møder har den igangværende fredningssag for dele af Anholt vakt stærke følelser og givet
anledning til en livlig debat – en debat Anholt Grundejerforening ikke er gået ind i, men nu er tidspunktet kommet,
hvor også vore medlemmers stemme bør høres.
De fastboende og deres arbejdsindsats udgør forudsætningen for, at vi kan have sommerhuse og tilbringe vore ferier
på Anholt. Omvendt tilvejebringer sommerhusejerne og de
øvrige turister det afgørende økonomiske fundament for, at
Anholt kan eksistere som lokalsamfund.
Vi betaler ejendomsskatter og grundskyld. Vi bidrager økonomisk til opretholdelsen af el- og vandforsyningen. Dertil
kommer den omsætning, som vi bidrager til i Brugsen og
andre butikker. Vi er vigtige kunder hos de lokale håndværkere, vognmandsforretningen, taxaen, restauranterne og
ikke mindst færgen i forbindelse med rejse, transport af
varer og anden fragt.
Ud fra en økonomisk og politisk synsvinkel er sommerhusejerne en særdeles betydningsfuld gruppe interessenter.
Derfor er det en selvfølge, at sommerhusejerne har en mening og også bør tages med på råd, når vigtige beslutninger
om Anholts fremtid træffes.
Hvorfor har vi sommerhus på Anholt og ikke i Skagen,
Henne Strand, Mols Bjerge eller Tisvilde? Det er der forskellige svar på, men én begrundelse vil gå igen i de fleste
svar: Det er det helt særlige ved Anholt. Vi har sommerhus
på Anholt på grund af alle de enestående værdier, øen kan
tilbyde: De smukke landskaber, de enestående strande, den
fantastiske ørken og for nogle måske især uforstyrretheden
og stilheden.
Men vi har også sommerhus på Anholt på grund af alt det,
vi slipper for, f.eks. bilkørsel, bilstøj og forurening, lysreklamer og baggrundslys fra byer og veje. Når der er stille
på Anholt, er der STILLE, og når der er mørkt på Anholt,
er der MØRKT. Hvor i Danmark kan man opleve en så
fantastisk stjernehimmel?
I tidens løb har fremsynede myndigheder og andre bl.a.
gennem fredninger sikret den naturperle, som både de fastboende, turister og sommerhusejere kan glæde sig over, og
som er forudsætningen for at øen hvert år besøges af tusindvis af turister.
I Anholt Grundejerforenings formålsparagraf indgår, at
foreningen skal beskytte Anholts natur og særpræg og
fremme lokalsamfundets interesser.
Man kunne måske tro, at der ville være modsætning mellem disse hensyn, men det har der meget sjældent været.
Normalt har Grundejerforeningen og Borgerforeningen

kunnet stå sammen, men nu har den verserende fredningssag skilt vandene. Borgerforeningens hovedargument mod
fredningen er, at den i bedste fald vil besværliggøre og i
værste fald umuliggøre udviklingsmuligheder og eksistensgrundlag for borgere, der i fremtiden vil bosætte sig på Anholt.
Grundejerforeningen har forståelse for den modstand, der
er mod, at der kommer nogen udefra, der bestemmer over,
hvordan Anholt kan udvikle sig. Det er imidlertid vor klare
opfattelse, at fredningen ikke vil indskrænke øens fremtidige udviklingsmuligheder. Med fredningen bliver de smukke skrænter bag havnen samt klitterne bag Sailor House
sikret, bortset fra et areal reserveret til opførelse af enkelte
medarbejderboliger. Der vil fortsat være omkring 13.000
m2 uudnyttet jord ved havnen, der er udlagt til erhvervsformål, og der er jo fortsat mulighed for at etablere erhverv
ved byen. Altså rigelig mulighed for at købe jord til at etablere sig som erhvervsdrivende.
Noget af det vigtigste i fredningsforslaget er at tilvejebringe hjemmel til at gennemføre naturpleje på Sønderbjerg.
Landskabet og de smukke udsigter ind over Anholt er ved
at gro til, og stien over Sønderbjerg og videre til Vesterklit
er gradvis ved at blive lukket af buskads. Den nuværende
fredning er gammel, og den har ikke taget højde for den
gradvise tilgroning og dermed behovet for naturpleje.
Den foreslåede fredning vil følge op på den hidtidige linje
for gennemførelse af fredninger på Anholt. Med vor støtte
til fredningen vil vi følge op på vor snart 50 årige indsats
for at beskytte Anholts natur og samtidig sikre lokalsamfundets fortsatte udviklingsmuligheder.
Heldigvis er det sjældent, at vi ikke arbejder for samme
mål som Anholt Borgerforening. I kystsikringssagen, som
bestemt ikke går så hurtigt, som vi kunne ønske, arbejder vi
sammen og forhåbentlig med gode resultater. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at når kystsikringen ikke allerede er gået i gang, har det intet med fredningsforslaget at
gøre. I fredningsforslaget står der under kapitel 4 “Forslag
til fredningsbestemmelser” §2, stk. 6.: Fredningen er ikke
til hinder for kystbeskyttelsestiltag. Kystbeskyttelsen skal
udføres, så den skæmmer landskabet mindst muligt og skal
godkendes af Fredningsnævnet.
Vi ønsker med vores indlæg at kunne bidrage til en fredelig
og saglig debat - også når meningerne er delte.
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Anholt Grundejerforenings bestyrelse:
Annette Haugaard; Henrik Knuth-Winterfeldt;
Svend Paludan-Müller;
Morten Abildstrøm; Per Laureng og Ulla Charlotte Beck;

Anholt Skole sætter livreddende
førstehjælp på skoleskemaet.
Ny indsats fra TrygFonden skal uddanne næste generation
af førstehjælpere:

Eleverne på Anholt Skole skal lære at redde liv.
Derfor har skolen søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden, og samtidig bliver skolen
certificeret ”Du kan redde liv”-skole. Skolen forpligter sig dermed til at gå forrest for at uddanne
eleverne til en generation af livreddere, der fremover skal være med til at sikre, at flere overlever
hjertestop uden for hospital
Anholt Skole er blevet certificeret ”Du kan redde liv”-skole
og sætter nu ekstra fokus på,
at alle elever, når de forlader
skolen, skal være uddannet i
livreddende førstehjælp og
kunne bruge en hjertestarter.
Derfor bliver alle elever på 7.9. klassetrin fremover undervist i livreddende førstehjælp
hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i
livreddende førstehjælp, så de

Der er et stort potentiale for at redde
flere liv, hvis alle elever er blevet
undervist i livreddende førstehjælp,
når de forlader folkeskolen, mener
Grethe Thomas.
Den nye hjertestarter, som er doneret af TrygFonden, hænger udendørs
ved indgangen til de offentlige toiletter ved Anholt forsamlingshus,

er rustet til at undervise eleverne.
Bag initiativet står TrygFonden, som ønsker at videreudvikle den førstehjælpskultur, der er vokset frem i
Danmark i de senere år, hvor flere og flere lærer at
redde liv og træder til, hvis de er vidne til et hjertestop.

så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er
registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den
hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager
alarmopkald om hjertestop i nærheden.

Det er lovpligtigt for skolerne at undervise eleverne i
livreddende førstehjælp. ”Du kan redde liv” er derfor
et tilbud til skolerne, der skal gøre det lettere for lærerne at undervise eleverne ved blandt andet at uddele gratis klassesæt med genoplivningsdukker og instruere lærerne i at bruge dem i undervisningen.

Tak for hjælp med ophængning til Bendt Nielsen,
Jakob Kjærgaard og Forsamlingshuset.

Så flyttede hønsene ind i hønsehuset,
som den ældste klasse på skolen har lavet.. Hønsehuset er en del af GRØN
SKOLE initiativerne.
En stor tak til præsten, for hønsene - og
for at transportere dem over på skolen.
De faldt hurtigt til i de ny omgivelser.
Eleverne har lavet en vagtplan - og der er
altid opsyn!
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HJÆLP – HJÆLP.

5 o clock tea .
Igen i år mødtes Anholts dejlige damer til et
fornøjeligt teaparty. Bare rolig ingen sammenligning med amerikanske bevægelser og
tilstande. Der blev snakket, sunget, hygget og
spist en masse sandwich, tærter, scones og et
utal af kager.

Vi mangler hjælpere til vores arrangementer.
Kunne du ikke tænke dig at give en hånd med
bare en gang i mellem? Vi har efterhånden
mange jern i ilden. Det synes vi er dejligt, men
også tidskrævende. Giv os lige et praj, hvis du
vil hjælpe.

Vi har nu været i gang i 2 år, og det er en bred
vifte af tilbud, vi har disket op med. Vi har
mødt mange glade mennesker til arrangementerne, og selv om vi kører med meget lave priser i baren, har vi i perioden indsamlet i alt
20.000 kr. som vi har givet videre til Forsamlingshuset. Det er vi stolte af.
Vi sender en varm tak til Anders Rytter for de
dejlige kager, han havde lavet til os, - alle med
fornøjelig tekst, nemlig synonymer til ordet
Flere arrangementer er på vej. Traditionen tro ”dame”. Teen var naturligvis fra A. C. Perchs
afholder vi påskebal lørdag d. 4. april i ForThehandel. Lidt kongelige har vi da lov at
samlingshuset. Her kunne vi også bruge en
være.
hjælpende hånd. Det plejer at være et tilløbsstykke. Fredag d. 24. april afholder vi vintersæsonens sidste fredagsbar. Desuden vil vi afholde nogle filmaftener. Vi har fået nye film,
som er ved at blive klargjort. Så hold øje med
opslag i byen, samt på Facebook og hjemmesiden, www.anholtforsamlingshus.dk
Bagefter var der naturligvis G&T i rigelige

mængder. Det blev en rigtig dejlig dag, aften
I vinterens løb har vi arbejdet med et stort
arrangement, som skal løbe af stablen i ugerne og for nogle en del natten med. Tak for det.
31 og 32. Det kan du læse mere om andetsteds
i bladet. Vi har gjort os mange tanker og bl.a.
afholdt et inspirationsmøde med mange af
øens intressenter. I skrivende stund er vi i den
fase, hvor vi prøver at skaffe midler til
arrangementet. Uden midler intet
arrangement. Vi krydser fingre.

Hilsen
Anja R,Anja B,Joan,Susanne, Karen K. og Jette
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Anholt Skrædderi & Galleri
Påske 2015, åbent kl. 12-16 hver dag
fra lørdag d. 28. marts til søndag d. 5. april.

Fernisering: Påskelørdag kl. 12-15
Anholter

Og lancering af

Etly Steenbergs

hånddrejede

flotte

Anholtkrus

decoupage
bakker,

med mange

”først til mølle”,

forskellige

begrænset

motiver.

antal.

Armbånd:
Venskabsarmbånd,



papirarmbånd og




perlearmbånd.

Kursus hver formiddag kl. 10-12 for
børn fra 10 år og opefter. Vælg én eller
flere af teknikkerne du vil lære !
200 kr. incl. materialer.
TILMELDING på 21259081
Med venlig hilsen Birthe
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Tømrer - Snedkerfirma Carsten Andersen
Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 2448 5902 – CVR: 10174465.
Mail tsfandersen@gmail.com
Hjemmeside: tsf-andersen.dk
Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt.
Tømrer – snedkerarbejde udføres i juni og august 2015 på Anholt.
Speciale: Vinduer og døre.
Besigtigelse og tilbud kan gives i påsken 2015, hvor jeg er på øen.
Har sommerhus på Anholt og kender til forholdene efter 36 år.
Pga. planlægning og bestilling af materialer udføres kun på forhånd
aftalt arbejde.

Nu kan storken bare komme, der er redt op

Foto: Frank Svensson
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Motionscenter & genoptræningscenter
En gruppe badmintonentusiaster er gået i gang med at få skabt et motionscenter, hvor badminton, motion og genoptræning står i centrum. Der kan være genoptræning for gamle og halvgamle med f.eks.
gangproblemer, dårlig ryg eller KOL-problemer, samt for folk med genoptræningsbehov efter operation
etc. Også de unge på øen har mange idéer til udnyttelsen af et sådant sted.
Gruppen har taget arbejdstøjet på, men alle interesserede er velkomne til at give et nap med.
- mød op på skolen den 31.marts kl. 16.00.

Anholt Vognmandsforretning ApS
En ø-virksomhed med landets smukkeste arbejdsplads

Her køres flis hjem fra den igangværende ørkenrydning, langs en øde strand i forårssol.
Ud over sol og forår, glæder vi os over den kommende sommersæson,
gode samarbejdspartnere og ikke mindst driftige medarbejdere,
herunder Tommy, Frederik og Carl Emil.
Vi kontaktes på tlf. 20 20 90 05 eller mail; anholt.vognmand@mail.dk
Hilsner Liselotte Arentz og Jan Sørensen
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Fastelavn 2015

Fotos: Kirsten Østergaard Rasmussen
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Det er snart 9. april. Hvordan mon
2. verdenskrig var på Anholt?
Royal Air Force besøgte Anholt den 27. - 28. juni 1945.
Da tyskerne havde kapituleret i Danmark den 5. maj
1945, gik der flere dage, før de militære danske myndigheder nåede at interessere sig for Anholt. Følgende beretning om Anholt under 2. verdenskrig er set med Bo
Nielsens øjne. Han udgav i 1985 bogen Tyskerne på
Anholt.
Anholt er tidligst omtalt i Valdemars Jordebog 1231.
Øen var dansk krongods, men i 1441 overtog Otto Nielsen Rosenkrands øen som lensgods. I århundrede efter
viser flere lokaliserede vrag og opfiskede våben, at farvandet omkring Anholt har været skueplads for mange
søslag, især mellem Sverige og Danmark.
Under den 1.verdenskrig 1914-18, hvor Danmark holdt
sig fri af de krigsførende parter, overvågedes neutraliteten også på Anholt. Det skete ved opførelsen af et mindre vagthus med tilhørende kikkertstativ på Sønderbjerg. Men der var ikke krigsepisoder under 1. verdenskrig på Anholt.

lå og svajede i søen, skete eksplosionen formodentlig
forårsaget af én drivende engelsk magnetisk mine. Skibet sank hurtigt.
Et par dage efter den tyske besættelse af Danmark, den
11. april 1940, ankom to dansktalende tyskere til Anholt, som var interessant på grund af sin strategiske beliggenhed mellem Tyskland og Norge – samt Sverige.
De kunne ikke finde et sted at bo hos anholterne, så til
sidst tilbød man dem indkvartering i forsamlingshuset.
Her opholdt de sig i nogle dage. Formålet med deres
besøg blev ikke kendt.
Da tyskerne påtænkte at besætte Anholt direkte, havde
de i sinde at anvende Kammerherregården som hovedkvarter, men dette sås naturligvis nødigt af godsejeren,
der dog måtte aflevere nøglerne til en dansk forbindelsesofficer, som skulle forestå overleveringen af øen til
de tyske soldater og være dem behjælpelige med de
praktiske problemer, der måtte opstå. Godsejer von der
Maase aftalte med den danske officer, at nøglerne kun
skulle udleveres i yderste nødstilfælde, og faktisk blev
kammerherregården ikke anvendt militært. Tyskerne
fandt andre muligheder under deres ophold, - blandt andet blev forsamlingshuset benyttet til indkvartering foruden en stor barak ved fyret, hvor en radarstation blev
opført i 1943, samt et sommerhus på Nordbjerg, der
blev indrettet til luftmeldestation for det tyske luftvåben.
Et resultat af tyskernes besættelse af Anholt blev også,
at folk på Anholt skulle være forsynet med legitimationskort eller pas, idet tyskerne havde mistanke om illegale persontransporter via Anholt til Sverige. I Anholt
havn blev14 soldater indkvarteret, og baghuset til skibsprovianteringsforretningen blev brugt som vagthus, et
nu nedrevet anneks, der gik under navnet Mødesalen.
Her skiftedes fire soldater til at holde vagt.

Anholt fyr. Opført 1785-88 og forsynet med kasematter under den enkelske besættelse 1809 -15. foto af Helene Hennings

Under henvisning til engelske u-bådsangreb på tyske
krigsskibe i Østersøen i slutningen af 1939 fik Tyskland
Danmark til at udlægge flere hundrede miner i både Storebælt og Lillebælt. Da 9.april nærmede sig, tog England modforholdsregler og udlagde dagen før besættelsen af Danmark og angrebet på Norge miner rundt om
Norges sydlige kyster. Mineringen omfattede herved
Skagerrak, men nåede ikke ned i Kattegat. Hertil kom
minerne først efter krigsudbruddet, dels drivende, dels
nedkastet fra flyvere, første gang den 11. og 14. april
1940, og senere omfattede områderne også Anholt.

Under krigen lå der omkring ti fiskerbåde i havnen foruden enkelte svenske besøgende, mens der indtil 1940
kunne komme op imod 70 svenske kuttere for at proviantere. Under krigen blev hylderne tomme for varer i
skibsprovianteringen, og kunderne blev så få, at det truede handelens eksistens. Indbyggertallet var i begyndelsen af 1940erne ca. 220.

De svenske fiskere, der tidligere kunne proviantere på
Anholt, bragte under krigen selv forsyninger med, som
de solgte til lokalbefolkningen. Især tobak, sukker og
strømper var eftertragtede. For at få tilskud til de sparsomme forsyninger holdtes kvæg. To blev i 1944 indkøbt af sognerådet. Den ene blev slagtet i december, da
øen var uden tilførsler i tre uger, og gav 300 kg fersk
Færgen Anø gik i fast rutefart mellem København- kød, som blev fordelt mellem husstandene. Fåreholdet
Anholt-Grenå-Ålborg. Men på hendes sidste tur sejlede bestod af 150 individer.
hun fra Grenå den 20. august 1940 om aftenen. Morgenen efter kastedes anker ved Hals Barre, og mens skibet
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Musvågen
Musvågen er Danmarks talrigeste rovfugl. En del er her i landet hele
året mens en stor del trækker forår og efterår.
Musvågen ses ofte i store spiraler, hvor de cirkler opefter i de opgående luftstrømme, hvorefter de i glideflugt kommer temmelig langt.
Faktisk har jeg set musvåger komme i glideflugt, fra Jylland ind over
Nordbjerg, finde en termik og så fortsætte mod Sverige.
Musvågens dragt variere fra meget mørkebrun til næsten helt hvid,
det er sket at nogle har taget fejl af musvåge og sneugle.
Musvågen er 54 cm. høj og har et vingefang på 113-128 cm.
Hunnen er noget større end hannen.

Blå.
Vinter kvarterer
Mørkegrøn Hele året
Lysegrøn
Yngleområder

Af Frank Svensson
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LokalBrugsens åbningstider i Påsken 2015
Fredag 27.marts
Lørdag 28.marts
Palmesøndag 29.marts
Mandag 30.marts
Tirsdag 31.marts
Onsdag 1.april

0900 - 1200 og 1600 - 1900
0900 - 1200 og 1600 - 1900
0900- 1200
0900 - 1200 og 1300 - 1800
0900 - 1200 og 1300 - 1800
0900 - 1200 og 1300 - 1800

Denne dag vil der være 20% på alt vin og spiritus.
Vi vil have smagsprøver og forhåbentlig overraske med gode smagsoplevelser

Skærtorsdag 2.april
Langfredag 3.april
Påskelørdag 4.april
Påskedag 5.april
2.Påskedag 6.april

0900 - 1200 og 1300 - 1800
0900 - 1400
0900 - 1200 og 1300 - 1800
0900 - 1200
0900 - 1200

Fra tirsdag den 7.april og til og med lørdag 25.april er åbningstiderne:
Mandag - Torsdag
0900 - 1200 og 1600 - 1800
Fredag
0900 - 1200 og 1400 - 1900
Lørdag
0900 - 1200
I Anholtfærgens dokningstid fra Tirsdag 14.april til og med Lørdag 18.april
giver vi 20% på alle varer
Søndagsåbning begynder den 26.april fra 0800 - 1200
Fra Mandag 27.april og til og med Fredag 19.juni er åbningstiderne som følger:
Mandag - Torsdag 0900 - 1200 og 1400 - 1800
Fredag
0900 - 1200 og 1400 - 1900
Lørdag
0900 - 1200
Søndag
0900 - 1200
Derefter går vi over til vore populære og efterspurgte sommertider
(Se næste nummer af ”Anholtposten”)
Husk LokalBrugsen giver 5% rabat på alle jeres køb fra ”Nettorvet”. Send jeres bestilling
og ønsket afhentningstidspunkt pr. E-mail til butikken her på øen (E-mail: 02100@coop.dk).
Vi kvitterer med en ordrebekræftelse og leverer så forøvrigt alle køb gratis i Brugsen.
LokalBrugsen har nu aftale med både
Flügger Farver telf. 86 32 38 88
og
XL-byg telf. 87 74 12 39..
Du bestiller varerne telefonisk hos de to
samarbejdspartnere og henter dem så hos os i
Brugsen.

Vi følger COOP´s nye linie med lave
priser på økologiske varer!
Husk at tilmelde jer vores Tilbuds-SMS-service i
Brugsen. Maks 1 SMS pr. uge. Servicen omfatter
også en SMS om åbningstider op til hver højtid.

Alle ønskes et godt forår af hele personalet i LokalBrugsen
E-mail: 02100@coop.dk
telf. 86 31 90 20
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»En pessimist er en optimist med stor erfaring!«
…Nu får Anholt feber

Hunde med smag:
Tjalfe kan lide toilet papir,
Mens Frede foretrækker
kontokort.

På nogle afsidesliggende øer i verden findes der ofte endemiske dyr.
Her på Anholt har vi nogle særlige hunde, der lugter med ørerne.
Kære Jesper
Synes du alligevel ikke det er en god ide
at vi bibeholdt det gamle elværk???

Foran Brugsen:
Kan du få lunken øl
og wienerbrød

Hørt i færgens salon
i vinter:
Der er kommet termometer
op!
Hvor koldt viser det?

Hvordan er Bali???

En mand kommer ind i en bar og da bartenderen spørger ham, hvad han
Kunne tænke sig, svarer manden:
“En Martinus!”
Bartenderen kigger lettere desorienteret på manden, og svarer:
“Jeg tror ikke vi kan klare det, men vi har “Martini. Var det måske noget?”
Til dette svarer manden:
“Jeg drikker kun en ad gangen!”

Anders er blevet netdoktor

Redaktionen ønsker alle vore
læsere et alle tiders forår

Nej, dumme engle, det er fiber.

