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Siden sidst
I sidste nummer skrev vi:" Nu blev vinteren dejlig kort i år, og
allerede i skrivende stund er vi gået over i et dejligt forår ."
Journalister skal man ikke stole for meget på, heller ikke Anholtpostens, for hvad var det for et forår, og hvor blev
det af?
Selv her sidst i maj er vinden stadig isnende kold og nattemperaturen meget lav. Et meget mærkeligt år.
En god ting ved vejret: Der har ikke været nogen storm, som
har angrebet vores smertensbarn, vejen ved havnen.
Men trods vejret kommer påske, pinse m. m. alligevel. I år med
usædvanligt mange tilrejsende, dejligt at se alle de kendte ansigter igen. Foråret har også budt på mere eller mindre kendte
traditioner og arrangementer. Dejligt med engagement og energi.
Sidste år havde vi et anderledes besøg, nemlig af en del storke,
så der blev opsat en storkerede, men ak og ve, ingen storke til
Foto: Helle Rossen
reden i år.
Så nu venter vi på sommeren, de offentlige plæner og hække er slåede og klippede, færgen har været i dok, de
nye bådebroer er klar til sejlerne, fibernettet er klar til at komme op at køre og den omdiskuterede rydning i
Ørkenen er slut.
Restaurationerne er ved at være klar, og det ser ud til at alle åbner, både på havnen, i byen og midt imellem.
På havnen har vi fået en fiskebutik, - dejligt med nye initiativer og igangsættere.
I Brugsen har vi fået et nyt ansigt, velkommen til Lasse og til de mange andre unge mennesker, der kommer
og arbejder rundt omkring på øen om sommeren.
Folk skifter job, pædagogen bliver bager, tækkedamen bliver fiskehandler og tømreren bliver pizzabager. Sådan er det at bo på en ø i udkantsdanmark, man må være omstillingsparat og tilpasse sig.
På skolen venter vi på den nye skoleleder. Det bliver spændende, da funktionen har en stor betydning for vores
lille samfund. Vi ønsker August og Helene held og lykke på deres videre færd.
Der arbejdes på at udvide sæsonen med spændende initiativer som ”Hummerdage”, ”Anholt langt ude” og litteraturfestival. Som det kan ses i bladet og på aktivitetskalenderen, er der rigtig mange planer for sommeren,
hvor alt muligt spændende sker; men vi håber, det vigtigste kommer på plads: Sommervejret, badevandstemperaturen, milde og lune aftner og ørkenens stilhed.
Vi ses i efterårsnummeret.
Redaktionen

Nyttige numre:
Lægen: 8631 9005
Redningsstationen: 2097 6464
Brandstationen: 112, 86319071
Politi: 86319011
Hjemmeplejen: 2211 2874
Grenaa Apotek: 8632 1422

Anholt taxi: 2022 9006
Biblioteket: 8959 2866
Færgen: 8631 9099
Posthus: 8020 7030
Turistkontor: 8631 9133
Præstegården: 8631 9056
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Nyt fra Anholt Borgerforening
Kontaktudvalgsmøde
På grund af det kommende folketingsvalg er datoen for Norddjurs kommunes og Borgerforeningens kontaktudvalgsmøde desværre blevet udskudt. Vi forventer, at mødet nu afholdes kort efter skoleferien, men ny dato
er endnu ikke fastsat.
De punkter, som vi allerede ved vil komme på dagsordenen, er følgende:

Kystsikring, herunder status og planlægning af næste etape.

Boligsituationen, herunder gennemgang af problemstilling omkring for få egnede helårsboliger til fastboende og jobsøgende på øen, og afdækning af mulige løsninger.

Naturplejeprojekt, herunder orientering om det netop gennemførte naturgenopretningsprojekt, og hertil
eventuelle ønsker til fremtidige projekter.

Hæveautomat. Det har længe været et stort ønske fra øens gæster at kunne hæve kontanter på øen. Begrænsninger i kontantbeholdning i bl.a. Brugsen og andre virksomheder, gør det svært at komme i besiddelse af kontanter, og da ikke alle butikker tager kort, er det et tiltagende problem.

Dalende befolkningsantal og sikring af arbejdspladser på øen. Der ønskes en drøftelse af dette forhold,
samt opstart af evt. en idebank med løsningsforslag.

Effekt af den vedtagne færgefragtsnedsættelse. Det handler om færgefragtsnedsættelsen på ca. 80 %,
som trådte i kraft den 1. juni 2015. Nedsættelsen omfatter alt erhvervsfragt herunder håndværkerbiler,
varer til virksomheder mm. Ordningen omfatter ikke persontransport, personbiler mm. Alle nye priser
kan ses på færgens hjemmeside www.anholtfergen.dk

Service på Anholt Havn bl.a. mht. olie og benzin samt højnelse af vedligeholdelsesniveauet.
Ønsker du punkter behandlet på kontaktudvalgsmødet, fremsendes de snarest til bestyrelsen, så de kan komme
med på dagsordenen for næste møde i kontaktudvalget.

Samarbejde med Destination Djursland (DD)
Som nævnt i sidste nummer af Anholt Posten, driver Destination Djursland (DD) nu øens turistkontor, og med
DD har borgerforeningen etableret et samarbejde, som omfatter øens erhverv, borgerforening og DD. Der blev
afholdt møde den 22. april, hvor rammerne og mulighederne i den nye hjemmeside ”anholt.dk” blev fremlagt
og drøftet. Hjemmesiden er stadig under udvikling, men snart vil den fremstå i nyt design. Det er vores opfattelse, at alle var tilfredse med strukturerne i den nye hjemmeside, og alle så frem til et fortsat samarbejde også
på andre felter indenfor turisme og erhvervsudvikling.

Ø-sammenslutningen
Der er afholdt generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer med deltagelse af Poul Anker Boisen. Det er Anholts tur til at sidde med i bestyrelsen, så Poul Anker Boisen er indtrådt der.
En egnet dato til afholdelse af REN DAG har været svær at finde, måske lykkes det, så hold øje med opslag.
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Sct. Hans på Anholt afholdes som vanligt på havnen 23. juni, hvis vejr, vind og brandmyndigheder tillader
det. Som altid vil der blive sunget højt og smukt fra ”det blå sanghæfte”, mens ilden danser fra bålet, og solen
synker i havet.
Med disse ord ønsker bestyrelsen alle herboende og alle øens gæster en dejlig sommer. Vi håber, at I vil nyde
sommeren, om det er i arbejdsregi eller som gæst med tid til afslapning og tæerne dyppet i Danmarks friskeste
vand.
På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen, formand for Anholt Borgerforening

Anholt har ingen hæveautomat og ikke
alle butikker, taxi m.m.
tager kort.
Så vær opmærksom på, at det i
perioder kan være
svært at få fat i kontanter.
I flere butikker kan man få lov til at hæve
beløb over det, man køber for, men kun i
det omfang der er kontanter nok til det.
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Anholt Skrædderi & Galleri
Åbningstider sommer 2015,
dagligt kl. 12-17
NY FILIAL”BRUGT MEN SMUKT”
KIG IND I BEDUINTELTET!
Hånddrejede krus

Store hummerfade

Smykker

Kjoler, skjorter, hatte m.m.

Kurser for børn sommer 2015
Hver uge man./tirs. Kl. 10-12: Armbånd.
Hver uge tors./fre. Kl. 9-12: Syning.
Ring for tilmelding og info på: 21259081 eller kig forbi.

Ferniseringer m.m. sommer 2015
Onsdag d. 1. juli
kl. 12-15
Anholt billeder
af Signe Hylby

Hummerdage

uge 27
Lodtrækning om
smukt hummerfad
i glas
blandt mine
kunder

Vi ses,
venlig hilsen
Birthe.
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Onsdag d. 8. juli
kl. 12-15
Grafik og tusch
af Niels Kilstrup

stilling, der netop blev ledig efter sommerferien. Genialt.

Min historie

Tanken om at beskæftige mig med disse børn fik mig til at
sige ja. De var/er så dygtige og individualistiske. De kan
bruge værktøj, sy tøj, hugge brænde, holde hus, fælde træer, løse alskens problemer, kan lege på tværs af alder og
udfordringer og så er de dygtige.
Utallige skolerejser er det blevet til – vi har virkelig været
ude at se os omkring, men også været meget glade for at
komme vores eget univers igen.
Den dag i dag kan det glæde mig at se gamle elever komme godt i vej og erobre verden med dygtighed og især
med sig selv i god behold. Udsigten har måske været snæver, men horisonten uendelig.
Mand og børn blev det til og øens særegenheder, daglige
finurligheder og sjove historier bliver til hverdag i en børnefamilie, hvor livet kører ”efter en snor”. Livet er konkret og giver mening. Mine børn og stedbørn er vokset op
i et særdeles trygt miljø.
Anholt er særlig, fordi der er så meget, der ikke er tilstede. Det er ikke alle, der får øje på det og vel netop derfor
ikke bosætter sig. Men netop derfor er det et unikt sted at
bo. Lagene er skrællet af.
Det er et uundgåeligt møde med dig selv – du må i sandhed selv tage ansvaret for dit eget liv. Du skal selv skabe
det.
Folk kommer til, bosætter sig, rejser igen – ting går i ring
på en naturlig måde. Et holistisk samfund, hvor tingene
hænger sammen og giver mening. Et samfund, der er afhængigt af, at du investerer noget.
Interessant er det, at Anholt er fyldt med stærke veluddannede kvinder.

Foto: Helene Hennings

D. 4. januar 1999 stod jeg på Anholt Havn, medbringende
min rygsæk, sovepose og underlag. Jeg var 27 år gammel,
havde afsluttet lærerseminariet, friluftsvejlederuddannelsen og et halvt års orlovsstilling på Helgenæs Naturefterskole.
Efter jeg i sommeren 1997 for første gang satte min fod
på Anholt, havde jeg en overvældende følelse af at komme ”hjem” – at møde en tidslomme, men mest af alt en
overvældende natur, som mit indre friluftsmenneske ikke
kunne komme uden om. I 1998 købte jeg hus i Bygaden,
og i januar stod jeg så der på havnen i det mørke vintervejr uden at kende mere end et par stykker på øen.
Tanken var, at her skulle jeg være et stykke tid, inden et
nyt lærerjob trak mig væk. Sådan skulle det imidlertid
ikke udvikle sig.

Igennem tiden har jeg mødt mange forunderlige og spændende anholtere, en kultur, jeg finder meget iderig, innovativ og handlekraftig. Det er buzzwords i medierne, men
naturlige her og nævnes derfor ikke ved navn, ligesom
ordet inklusion i folkeskoleregi.
Der er mennesker og meninger på spil, og det giver spænding og udvikling. Hvis enighed nås er det utroligt, hvad
der kan stables på benene., selv om det ind i mellem skal i
gennem mange prøvelser.
Vi deler ikke altid så meget, men følger med i hinandens
glæder og sorger, socialiserer på tværs af sammenhængen
og bliver derved hinandens livsvidner. Vi har noget sammen, om vi vil det eller ej, og til syvende og sidst er vi
kun noget i kraft af hinanden.
Nu er det undertegnede og min lille familie, der rykker
teltpælene op drager mod fastlandet i eftersommeren. Det
er tid til nye oplevelser, nye vinde. 16-17 år er gået, siden
jeg stod der på havnen alene i mørket, og jeg har ikke fortrudt et sekund. Utallige oplevelser og indtryk har fæstnet
sig på min nethinde, og det forsvinder aldrig.
Tak for det, Anholt.

Efter et stykke tid som spejderleder og nærmere bekendtskab med børneflokken rygtedes det, at jeg var lærer. Jeg
blev opfordret til at lægge billet ind på skolen, selvom jeg
egentlig var på vej til et lærerjob på Venø.
Kontakten blev skabt, og en særdeles fremragende jobsamtalemetode blev anvendt, nemlig to ugers projektforløb med yngste og mellemste klasse. Uden min egen viden blev jeg vurderet og spurgt, om jeg ville overtage en

Helene Hennings
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ANHOLT - foreningernes ø - pr. 10. juni 2015
Anholt Borgerforening
Lise Lotte Arentz Sørensen, formand
Poul Anker Boisen, næstformand
Sanne Klink Pedersen, kasserer
Helle Rossen, sekretær
Etly Steenberg
Birthe Bækgaard
Poul Jessen-Klixbüll

Menighedsråd
Anne Damkjer Lautrup, formand
Helle Rossen, næstformand,
Poul Anker Boisen, kirkeværge
Tanja Bryder, sekretær
Berit Rosendal, kasserer
Kirsten Østergaard Rasmussen

Anholts Børn
Signe Hylby, formand
Birthe Bækgaard, næstformand
Mia Nordby, kasserer
Anne Damkjer Lautrup, sekretær
Anders Rytter

Lokalhistorisk Arkiv og Museum
Etly Steenberg, formand
Signe Hylby, næstformand
Berit Rosendal, kasserer
Elis Steenberg Sørensen
Jan Ernstsen

Anholt Sejlklub M/L
Anders Rytter
Jesper Heilskov

Grundejerforeningen
Ulla Charlotte Beck, formand
Annette Haugaard, kasserer
Henrik Knuth-Winterfeldt
Svend Paludan-Müller
Morten Abildstrøm
Per Laureng

Anholt United
Finn Ottendahl, formand
Ebbe Larsen, kasserer
Frank Svensson
Kim Svensson
Mads Hougård
Rolf Sandhøj
Ole Jørgensen

Støtteforening til Anholt skole og børnehaves
udenøs aktiviteter
Lykke Schou Hansen, formand
Frank Henriksen, kasserer
Jakob Kjærgaard
Niels Hvillum
Signe Hylby

Brugsen
Frank Svensson, formand
Susanne Rosenvinge, næstformand
Finn Ottendahl, sekretær
Torben Hansen
Afventer..., medarb.

Vinterbadeklubben
Malene Pedersen, formand
Berit Rosendal, næstformand
Carsten Brabrand, kasserer
Poul Anker Boisen
Kurt Rasmussen
Lotte Abildstrøm

Fiskernes Fællessalg
Finn Ottendahl, formand
Frank Svensson
Morten Rasmussen

Griselaug
Laurits Møbjerg, formand
Anders Fjendbo Jørgensen, næstformand
Torben Nielsen, kasserer
Sekretærer, Anna Aku Pedersen og Julie Hvillum

Forsamlingshuset
Joan Gadegaard, formand
Helle Rossen, næstformand
Kurt Danielsen, kasserer
Anja Rohde
Carsten Brabrand

Antenneforeningen
Finn Ottendahl, formand
Sanne Klink Pedersen, kasserer
Ebbe Larsen

Kulturforeningen
Susanne Jepsen
Petanque Klub
Kirsten Gede
Jakob Gede
Birgitte Refn Wenzel
Frank Wenzel
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Man vil frelse Anholt fra anholterne
bureaukrater i EU, stat og kommune gik sammen
om at bruge millioner af skattekroner på bl.a. at
bekæmpe hybenroser. Dele af projektet har måske
tjent et godt formål, men problemerne overskygger klart succeserne.
Under ledelse af udefra kommende entreprenører
blev der brugt tungt materiel i øens mest følsomme og fredede habitater. Målet var ”skånsom”
naturbevarelse, men de bevilgede EU-penge skulle tilsyneladende bruges hurtigt. I den fredede Ørken ræsede arbejdsmænd rundt på ATV-ere præcis samtidig med, at fuglenes ynglesæson begyndte. Ifølge ø-ornitolog Frank Svensson blev en
sjælden sildemågekoloni ødelagt.

I seneste nummer af Anholt Posten skriver Morten
Abildstrøm (MA), Anholt Gartneri og Naturpleje,
igen-igen i en aggressiv tone om de planer for øen,
som han og resten af Danmarks Naturfredningsforening (DN) har.
Rettet mod mig personligt skriver MA overskriften
”En usandhed bliver ikke mere sand af at blive gentaget”. Uforståeligt. Jeg kan umuligt ”gentage
usandheder”, når jeg for min del ikke har ytret ét
eneste ord i Anholt Posten om DN’s fredningsforslag.
Det gør jeg så nu: Meget tyder på, at MA har mistet
overblikket i sit forsøg på både at repræsentere DN
og samtidig være den, der skal pleje de fredede områder.
Lad mig dog allerførst rose: At frede Havnestranden er nødvendigt. Det er ligeledes glimrende at
skabe stier i Vesterklit, som kan sammenflette et ca.
6 km langt kontinuerligt stisystem med udsigt til
noget af det flotteste, Anholt har at byde på. Det
kan blive en turistsucces. I sommertiden vil de nye
stier desuden fjerne gående fra øens travle og smalle veje, hvor MA i øvrigt selv har oplevet trælse
trafikuheld.
Men at frede Vesterklit og Sønderbjerg er unødvendigt. Min far, Egon Sørensen (1921-2012), var i
tiden 1974-1984 bl.a. med i DN’s øverste ledelse,
ligesom han var højt placeret i Overfredningsnævnet og Friluftsrådet. Overfredningsnævnets fredning af bl.a. Sønderbjerg skete ud fra tanken om, at
én fredning var nok til at bevare af den eksisterende
naturtilstand. I dag behøver MA og djøf’erne i DN
således ikke genopfinde hjulet. Spar skatteydernes
penge ved blot at vedligeholde de eksisterende stier
og allerede fredede udsigter.
Denne problematik rejste jeg sidste år for både DN
og Norddjurs Kommune. DN’s ledelse gad ikke
svare på substansen, ej heller mht. foreningens faktuelle fejltagelser på www.dn.dk. Derimod svarede
kommunebiolog Annette Limborg Madsen
23.06.2014 bl.a.:
Stierne i Vester Klit og Sønderbjerg er omfattet af
det fredningsforslag, der pt. er til behandling. At
gennemføre pleje lige nu ville ske i strid med fredningen. Det kan vi naturligvis ikke gøre som kommunal myndighed. Derfor foretager Norddjurs
Kommune sig ikke noget før fredningsforslaget er
behandlet.
Svaret var uden hold i virkeligheden. Dette fremgår
af, at myndighederne i det forløbne år har foretaget
det vel nok største naturindgreb på Anholt nogensinde siden de oprindelige fredninger. Bekymrede

På Sønderbjerg ligner det dyre EU-projekt nogle
steder starten på en tilslutning til motorvej E45
ovre på fastlandet. Desværre gjorde projektet ikke
ret meget godt for jobsituationen på øen. Det
bragte ingen fastboende. Pyt, hvis naturen får
fred, skal skaderne nok gå i sig selv. Heldigvis.
Men hvor var mon DN, da der virkelig var brug
for DN?
Tilbage ligger DN’s fredningsforslag. MA har i
Dagbladet Djursland udtalt, at kun fantasien sætter grænser for erhvervsmulighederne, men samtidig med hans seneste indlæg gik øens førende
tømrerfirma ned. Havnearealerne er stort set opkøbt, men ubrugte, dvs. prisen for at få erhvervsfodfæste er høj. Øens skole har aldrig haft færre
elever, selvom Anholt er et af Danmarks herligste
samfund for børn. Denne affolkning skal stoppes,
og problemerne skal derfor ikke forværres af
DN’s forslag.
Det gælder også Anholt Grundejerforening, som
for en god del repræsenterer ikke-fastboende sommerhusejere. Tilskyndet af MA og DN går Anholt
Grundejerforening desværre imod flertalsholdningen i øens eneste 100 % legitime forum, Anholt
Borgerforening, som repræsenterer de fastboende.
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De mener det som regel godt i Grundejerforeningen, men de behøver altså ikke frelse Anholt fra anholterne.
Alle vil gerne bevare Anholts store naturværdier. MA kan da fint fortsætte som øens statslige naturforvalter, hvis han ellers gør sit arbejde. Men stik imod hans hensigt er der risiko for, at han og DN laver Anholt
om til et nyt Frilandsmuseum. Derfor må det foreliggende fredningsforslag forkastes. Dernæst kan man måske hive forslagets positive delelementer frem med henblik på gennemførelse.

Foto: Sønderbjerg efter naturpleje

Af

Erik Høgh-Sørensen

Griseri - nyt fra griselauget

Nu kan vi snart vente en invasion af svin på Anholt.
Det betyder at diversiteten af landpattedyr stiger
med over 10%, og det må betyde en mindskning af
den tiltagende eutrofiering, som er meget udtalt her
blandt
planter,
dyr
og
mennesker.
Hvorvidt grisene kan optages i skolen og hjælpe
med at opretholde elevtallet er uvist. De bliver nok
for svære at integrere i klasserne, men de bliver en
del af skolebørnenes læseplan. Ellers må de holde
til på et område uden for byen godt indhegnet.
Det er stadig muligt at blive medlem af griselauget
for 500 kr. og få del af glæden ved at passe grisene
og få udbyttet fra dem i form af julesul.
Henvendelse til Torben Nielsen.

Foto: mithusdyr.dk/andredyr/gris.php
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Lidt om fugle
En fugl, som ikke har det så godt på Anholt, er sildemågen.
Sidste gang jeg talte bestanden var i 1996. Der var der ca.
1400 par ynglende, og i år vil jeg anslå, at de er gået 1000
par tilbage, og det er ret voldsomt. Der var 3 større kolonier
tilbage sidste år, Rendekrogen, Musekrogen og Indien, men
de blev fræset ned af kommunens uhyggelige naturpleje.
Hvor mange der forlader kolonierne på Anholt får vi at se til
næste år, men pt. er der max 400 par tilbage.
Den kraftige overbegroning af kragebær ( revling ) bærer en
del af skylden, da den spreder sig overalt i ørkenen, samt en
Her et foto af Indien efter naturplejen er det blevet til flyvesand
øget bestand af svartbag, som er meget hårde ved sildemågeungerne, samt gående gæster på vej mod fyret, der forstyrrer kolonierne.
Til gengæld kan vi jo hygge os med den liflige fløjten af storspoven nede i engen, når de kommer ind fra ørkenen for
at søge føde. Der er blevet 5 til 10 par i de seneste år.
Og så har vi noget så usædvanligt som en sangsvane, der rester nede i mosen og har gjort det i de sidste 5-6 uger, sammen med grågæssene hvor der yngler mindst 2 par i mosen og et par ved Flakket.
Frank Svensson

Anholt Murer & Terrazzo
Tlf. 40979684 eller 40419212
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HELLEFISKEN

Hvem, hvad, hvor? - og en tak

Jeg har åbnet en fiskebutik på Anholt Havn. Den bor til leje hos Fiskernes Fællessalg, helt henne ved færgen.
Ny arbejdsplads på øen;
I efteråret nedlagde postvæsnet et job - mit - og jeg måtte se mig om efter noget andet. Da jeg hørte, at
Al'got fra Havet planlagde at udvide restauranten og ikke genåbne fiskebutikken, og derfor havde et
komplet butiksinventar tilovers, tog jeg chancen for at skabe min egen arbejdsplads. Så nu må jeg se, om
det kan bære.
I foråret har jeg stået i lære ved Steen fra KR 180 Capricorn, håndteret glatte fisk og skarpe knive og
lært at rense, flå og filettere. Der er faldet en del venskabelig men grovkornet hån af, så det har været en
udfordring - for os begge!

Til gavn for Anholt
Fisk og jomfruhummere køber jeg primært af øens fiskeopkøber: Fiskernes Fællessalg. Hver morgen
henter Tommy kutternes landinger, sorterer fisk og hummere, vejer alt af, afregner med fiskerne og
sætter varerne min butik har brug for, til side.

Alle led i kæden, inklusiv den éne hjemmehørende kutter Ulla (RS 122), er
således fastboende. De røgede fisk og
fiskedellerne i min køledisk er fra Anholt
Røgeri, som også drives af anholtere.
For hver vare der går igennem butikken,
bliver der således penge på øen til bevarelse af Fællessalget, Tommys og min
arbejdsplads, Anholt Røgeri og i sidste
ende, havne- og ølivet
14

Nej tak til madspild - ja tak til bestillinger
Jeg hader at smide mad ud, og det vil være meningsløst at have butikken fyldt med varer hvis ingen
kigger ind.
I højsæsonen (uge 27 - 31) er der mange gæster på øen, derfor faste åbningstider og et bredt udvalg. I
perioderne med få gæster, er åbningstiderne afhængige af vejret og færgens sejlplan. Varelageret vil
være begrænset, så jeg kan holde madspild og omkostninger nede. Åbningstiderne kan ses på døren,
byens plankeværker, færgen og HELLEFISKEN Anholt på Facebook.

Foto: Nattens goe'e fangst køres i ishuset til Steen (KR 180 Capricorn), Michael ( R499 Mischento) og Tommy

MEN: du kan ALTID få fisk! HELLEFISKENS bestillingstelefon (86319006) holder butikken døgnåben,
hele året! Er der landinger, er der fisk - hvis ikke, hentes de hjem fra Grenå og Bønnerup.
Beskederne aflyttes senest kl. 19, og næste morgen indkøber jeg bestillingerne. Varerne er pakket og
klar til afhentning i butikken, når færgen kommer ind eller efter aftale. De vil også kunne leveres pakket i is på afhentningsstedet ved Giselas Hus i byen.
Jeg har lavet en bestillingsseddel med de fisk, skaldyr, salater og røgvarer, som forventes at være i
basissortimentet - den fås i butikken. Udfyldt seddel kan afleveres samme sted, i min postkasse ved
Giselas Hus eller indtelefoneres.
En klar fordel ved bestilling er, at du i højsæsonen springer køen over og samtidig undgår at varen er
udsolgt - for mig betyder det bedre planlægning, mindre madspild og konkurrencedygtige priser.
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Tak for hjælpen!
Butikkens navn har Anholts overvintrende beboere fundet frem til. Mandag den 29. juni vil jeg med
glæde give de otte vindere deres vinpræmier - det bliver i butikken kl. 14.
Med uvurderlig hjælp til inventar og bureaukrati fra Anja og Klaus (Al'got fra Havet) har det været let
at komme i gang; jeg tør ikke tænke på, hvordan det ville have været uden.
Jeg har derudover fået starthjælp af - og vendt idéer med: Hans & Niels (Anholt Kro), Jørgen & Johnni
(Molevitten), Steen (Capricorn KR 180), Morten og Henrik (Ulla, RS 122), Tommy, Finn, Frank & Kim
(Fiskernes Fællessalg), Jens & Frank (Røgeriet), Lotte (Gartneriet), Birthe (Skrædderiet) og Karen
(Brugsen). Med kreativ hjælp fra Niels Kielstrup (ham selv) fik foretagenet et logo

Foto: I lære som fiskesnedker hos Steen KR 180 Capricorn
Vi ses på havnen!
Helle Rossen - HELLEFISKEN

HELLEFISKEN
ANHOLT
INVITATION
Alle kunder og forretningsforbindelser indbydes til
et glas og en pindemad i butikken
mandag den 29. juni kl 14
Der bliver overrakt præmier til vinderne af navnekonkurrencen
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Anholt United afholder
Tour de Anholt

DIESEL OG BENZINSALG
PÅ ANHOLT HAVN
henvendelse hos
Al'got fra havet
SE ÅBNINGSTIDER
PÅ STANDEREN
Med venlig hilsen
Klaus & Anja
Al´got fra havet ApS
Gennem Landet 88
8592 Anholt

onsdag den 15. juli

Anholt Museum
Efter en stille vinter er museet i gang
igen.
Generalforsamlingen var den 28 februar
og siden har den genvalgte bestyrelse
holdt møde og arbejdet fortsætter i samme
spor som hidtil.
Åbningstider og de populære byvandringer fortsætter. Maleriudstillingen i
Det gamle Redningshus bliver den 29 juli.
Museets baghus og mure er blevet reparerede og kalkede, ih hvor det har pyntet.
Alma Christensen, født Rasmussen
Foreningen har 30 års jubilæum i år, helt nøjagtigt den 31 oktober.
Alma Christensen var den energiske initiativtager og den første bestyrelse bestod af
Alma, Nanna Carlsen og undertegnede.
Oprindeligt var meningen, at det kun skulle være et historisk arkiv med foto, papirer af
alle slags, bånd, film o.s.v., men hurtigt kom der så mange ting til, at vi kunne se, der
måtte skabes et museum. Forskellige muligheder for at erhverve et hus blev undersøgt,
medens alt muligt hobede sig op hos Alma. Endelig købte vi den gamle lægebolig,
Ageren 3, et hus i meget dårlig stand, men det passede fint til formålet.
Mange kræfter og penge er lagt og lægges i huset, men nu er der en rigdom af viden at
hente for den, der er interesseret i Anholts fortid.
Om man søger viden om forfædre eller blot vil se hvordan øen så ud før i tiden, alle er
velkomne.
etly
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ANHOLT FESTIVAL 2015
støt anholts børn

Onsdag den 22. juli 2015
Kl. 14.00 - 24.00
På plænen bagved skolen.
Entre: 100 kr. Husk kontanter.
Børn under 15 år gratis, ifølge med en voksen

Kom og vær med til en hel dag med
musik, fest og hygge.
Vi glæder os Hilsen bestyrelsen
19

Tusind tak
for alle gaver og hilsener i
forbindelse med min konfirmation
den 6. Juni
Jeg havde en uforglemmelig
fantastisk god dag og fest.
Kærligst Sophus

Nekrolog: Søren Razer Ahring er ikke mere.
Den 5. maj blev Søren Razer Ahring bisat.
Fra Furesø Avis og fra anholtere.
Søren var noget helt særligt, selvom han var meget krævende. Men han var et
virkelig dejligt menneske. Sådan siger Erik Hoffmann, som tidligere var leder
på det selvstændige fritidshjem Solhøjgård i Farum. Det var også som sådan,
han lærte den hjerneskadede Søren Razer Ahring at kende. ”Han elskede at være i selskab med børn, og derfor begyndte han ofte at kigge forbi os på fritidshjemmet. Han ville helst komme forbi hver dag, men vi fik lavet en aftale om,
at han kom om fredagen. Her passede han telefonen, og vi udnævnte ham hurtigt til Overchefen, mens jeg var
Underchefen. Det var han vældig glad for”, fortæller Erwin Hoffmann med et bredt smil med tanke på den
glæde, som Søren Razer Ahring bragte til fritidshjemmet ved at gå rundt blandt børnene og råbe: ”Halløjsa
mine små venner”.
”Når vi fik nye børn på hjemmet, kunne de godt være lidt utrygge ved Søren, men de lærte ham hurtigt at
kende, og så var alle glade”, mindes Erik Hoffmann og tilføjer, at han er overbevist om, at det var sundt for
børnene at opleve et menneske som Søren tæt på. ”Mange oplevede ham som kugleskør, men der var intet
ondt i ham”, siger han og tilføjer, at bare man gav Søren Razer Ahring faste rammer, så fungerede alt fint. Det
var dog ikke kun børnene på Solhøjgård, der havde glæde af Søren og hans gøde humør. I mange år havde han
sin faste gang på Farum Bytorv og på stationen, hvor han altid fløjtede togene afsted.
Med sine særlige og højlydte hilsner, et klap på ryggen og et kæmpe knus og kraftige håndtryk, har Søren
været kendt i Farums bybillede i 35 år. Søren havde på sin egen måde noget at give os alle, som lærte ham at
kende. Hans glæde over livet var imponerende og smittende Søren Razer Ahring var noget særligt.
Søren var glad og god, fyldte godt i landskabet. Han besøgte Anholt hver sommer i mange år, hvor han var
kendt som Søren Havnebetjent. Søren stod på havnen og tog glad og hjerteligt imod folk og fæ, der kom med
færgen for at holde ferie på øen. Et hjerteligt og varmt menneske der skilte sig ud fra mængden med sin kaptajnskasket, glade velkomstråb og kraftige håndtryk. Søren forsøgte så vidt muligt at få sagt velkommen og
give hånd til så mange som muligt og ingen kunne undgå at lade den ivrige "havnebetjents" gode humør smitte
af på sig.
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KIRKESIDER

GUDSTJENESTER
DATO

TID

DAG I KIRKEÅRET

BESKRIVELSE

Lørdag d. 6. juni

Kl. 11

Lørdag

KONFIRMATION

Søndag d. 7. juni

Kl. 10

1.søn.e.trin.

Søndag d. 14. juni

Kl. 10

2.søn.e.trin.

Søndag d. 21. juni

Kl. 10

3.søn.e.trin.

Søndag d. 28. juni

Kl. 10

4.søn.e.trin.

Søndag d. 5. juli

Kl. 10

5.søn.e.trin.

Søndag d. 12. juli

Kl. 10

6.søn.e.trin.

Søndag d. 19. juli

Kl. 10

7.søn.e.trin.

Søndag d. 26. juli

Kl. 10

8.søn.e.trin.

Søndag d. 2. august

Kl. 10

9.søn.e.trin.

Søndag d. 9. august

Kl. 10

10.søn.e.trin.

16. august

-

11.søn.e.trin.

Ingen

Søndag d. 23. august

Kl. 13.30

12.søn.e.trin.

Udendørsgudstjeneste*

Søndag d. 30. august

Kl. 10

13.søn.e.trin.

6. september

-

14.søn.e.trin.

Ingen

13. september

-

15.søn.e.trin.

Ingen

Søndag d. 20. september

Kl. 10

16.søn.e.trin.

Høstgudstjeneste

NB! Der tages forbehold for ændringer.

AKTIVITETER
Orgelfestival
Stor musikalsk ”happening” i Anholt Kirke onsdag d. 8. juli k. 12-21.
En orgelfestival med en række organister fra hele landet, som spiller fra kl. 12 gennemgående
til kl. 21.
Man kan komme og gå som man har lyst til.
Orgelfestivalen er gratis og alle er velkomne!
Jazzkoncert
Fredag d. 7. august kl. 19.30 ved Richetta Manager m.fl.
Alle bydes velkommen til koncerten, hvor der vil være en lille entré.
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AKTIVITETER
*Udendørs

gudstjeneste,
søndag d. 23. august kl. 13.30: Traditionen tro

”ørkenfædrene- og mødrene”. Nogle af dem dannede
små fællesskaber i ørkenen, det, der senere udviklede
sig til klostersamfund.

afholder vi udendørs gudstjeneste ved skurvognen.
Bagefter nyder vi vores medbragte kaffekurve i de
skønne omgivelser.

I den protestantiske kirke har retrætepraksissen ikke
haft en stærk plads. Men i de seneste årtier er en forandring ved at ske, idet mange mennesker af alle samfundslag, også mange præster, oplever en forøget
NB: der er et mindre antal stole ved skurvognen, men ellers kan længsel efter ro og fordybelse i et hektisk og stresset
man selv medbringe stol eller tæppe. Man kan enten møde op
samfund:
ved skurvognen, eller en halv time før ved Jordemoderpladsen,
En længsel efter at finde åndehuller. Pauser fra hverhvorfra vi går kl. 13.00.
dagens travlhed. Med tid til eftertanke og fordybelse.
Tid til bøn og meditation. Til gudsnærvær. … for derNB: I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten indendørs i kirken. Opslag vil da sættes op på kirkedøren og opslagstavler søn- med at tage erfaringerne heraf med sig tilbage til hverdag ved middagstid.
dagslivet med andre mennesker.
---

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

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:
Konfirmation: Lørdag d. 6. juni: Sophus Vilhelm
Johannes Nordby Rasmussen
Dødsfald: Gurli Else Grete Sørensen, død d. 19.
marts 2015
-- --- --- --- ---

RETRÆTE
Ordet retræte betyder ”at trække sig tilbage”.
Lejlighedsvist at trække sit tilbage fra verden, har fra
begyndelsen haft en central plads i den kristne tradition. Flere steder i evangelierne hører vi om, hvordan
Jesus trak sig tilbage, første gang i hele 40 dage i ørkenen, som en tid til eftertanke og faste, for her at besinde sig på sin videre vej frem i livet. Sidenhen trak
han sig også jævnligt tilbage fra menneskevrimlen, til
stilhed og bøn.

Jeg deltager i øjeblikket i et retrætelederkursus for
sognepræster, fordelt ud over en række kursusuger, og
mundende ud i en opgave. Målet med at tage dette
kursus er for mig at kunne tilbyde retrætedage og retræteophold på Anholt, der med sin naturskønne afsondrethed er ideel til formålet.
I løbet af de kommende måneder er det planen at jeg i
forbindelse med min uddannelse vil udbyde et par retrætedage på Anholt. Nærmere herom ved opslag sidenhen. Tilmelding vil blive nødvendig.
.

Er man nysgerrig i forhold til retræten og overvejer at deltage, er man meget velkommen til allerede
I de første århundreder efter Jesu død trak også en del nu at rette henvendelse til mig herom. Se kontaktkristne sig tilbage til et asketisk liv ørkenen i kortere oplysninger nedenfor
eller længere perioder. Det er dem, vi kalder
Mvh. Anne Damkjer Lautrup
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INFORMATION:
Præsten holder orlov til efteråret:
Til efteråret har jeg valgt at holde 13 ugers
orlov, hvor jeg sammen med mine fire hjemmeboende børn rejser til Australien.
Vi er således bortrejst fra oktober til og med
december. Der vil blive indsat en præstevikar
under min orlov.
Mvh. Anne Damkjer Lautrup

Orientering fra menighedsrådet vedr.
kirkegården:
Ukrudsfrø har det med at flyve, og ukrudt er i
det hele taget er ukrudt ikke så pynteligt på
en kirkegård. Derfor opfordrer menighedsrådet til, at alle de, der selv passer gravsteder,
er påpasselige med at få luget sommerhalvåret igennem.
Kirkens graver passer samtlige hække på kirkegården, dvs. klipper hækkene, og luger
ukrudt i dem, også rundt om de gravsteder,
der passes af de pårørende – dog uden at graveren i øvrigt plejer disse gravsteder.
Mvh. Menighedsrådet

KONTAKTOPLYSNINGER:
Ø-præst og menighedsrådsformand:
Anne Damkjer Lautrup

”Det gamle redningshus” udlejes:
Østervej 12
Tlf: 86 31 90 56
E-mail: lautrup73@gmail.com
Kirkeværge:
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

Redningshuset består af ét stort lyst lokale
(ingen køkken- eller toiletfaciliteter)
Velegnet til f.eks. undervisning, udstillinger eller
foredrag.
700 kr. pr. uge i højsæsonen, 400 kr. resten af året.
Incl. el fra maj-september. Excl. el i vinterhalvåret.
Ikke til overnatning.
For udlejning, kontakt Anholt Menighedsråd,
v. Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22

TIL EFTERTANKE

Brochure om Anholt Kirke:

Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at
spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at
drikke.

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

Ordsprogenes bog, kap. 25, v.21

Tak for deltagelse og blomster ved vores mor/
svigermor/farmor og oldemor
Gurli Sørensen’s
bisættelse fra Grenå kirke den 27. marts og ved hendes
urnenedsættelse på Anholt kirkegård den 14. maj
På familiens vegne Birger og Benny.
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Nyheder fra Anholt Skole og Børnehave

Alle børn svømmer
I uge 25 og 26 er Anholt Skole og Børnehave første pilotprojekt for den landsdækkende indsats og kampagne ”Alle børn
svømmer” i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Dansk Svømmeunion, TRYG-fonden, Dansk Kystlivredningstjeneste, Syddansk Universet og særligt med stor opbakning fra Anholt Redningsstation. Projektet er et 3-årigt projekt og vi glæder os
over, at spare en færgetur tur-retur hver gang vi skal have svømmeundervisning.
Børnene skal lære at svømme i havet og målet er at kunne svømme 200 meter, hvoraf 50 meter svømmes på ryggen.
Fyrgårdstur
I maj måned drog alle børn 0-15 år, personale på Fyrgårdstur under temaet ”Englænderne på Anholt”. Det blev dejlige 3
dage i sol og regn på øens østligste punkt.
Sten, planter og strandfund blev studeret, oplæg fremlagt, gode gamle Anholtgyser-historier fortalt og fyrtårnstur blandet
med friske kolde havbade. Altid dejligt at være på Fyrgården.
Fjernundervisningsprojekt
Anholt Skole arbejder med nyt fjernundervisningsprojekt med en lærerinde i Mombasa, Kenya i fagene ”praktisk engelsk”
og billedkunst. Vi glæder os meget til dette samarbejde og forventer et stort udbytte for eleverne.
Ny skoleleder
Vi har fået en ny skoleleder: Gyrite Andersen. Det er meget spændende og vi glæder os til at tage i mod hende. Ansættelsen
er med virkning fra 1/8 2015.
Nyhedsbrev
Alle, der er interesserede i at følge med i Anholt Skole og Børnehaves aktiviteter – store som små - er meget velkomne til at
melde sig på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside www.anholtskole.net
Tilmelding til nyhedsbrevet findes i venstre kolonne.
Med venlig hilsen
Helene Hennings
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Borrelia - Skovflåtbid
Skovflåterne er vågnet op igen og er over os i hobetal (igen). Det er kun få af
dem, der er inficerede med bakterien Borrelia. Husk at se kroppen efter hver dag
og at pille flåterne af. Ofte kan man ikke få alle munddele med ud, og det gør heller ikke så meget. Ofte kommer der efter et bid en reaktion, og det er naturlig.
Kun hvis rødmen breder sig, er det tegn på infektion. Man kan afgøre dette ved at
afmærke rødmen med en kuglepen og så se om rødmen breder sig i de kommende
dage. Borreliose er ikke en akut sygdom. Evt. behandling kan altid vente til det
bliver hverdag.
Ø-lægen på Anholt
8631 9005
Telefontid mandag - fredag 8.30 – 9.30
Åben konsultation alle hverdage
10.00 – 12.00 Onsdag også 16.00 – 17.00
Ø-lægen står til rådighed ved
AKUTTE tilfælde hele døgnet
Husk sygesikringsbevis

Foto: Statens Serum Institut
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Æggetrilleri på Bollen

Fotos: Kitte Nøhr

Hvert år mødes anholtere og andet godtfolk på Bollen til æggetrilleri - og i år til kåring af det flotteste æg altså det flottest dekorerede æg.

Æggene måtte konkurrere med de tørrede isinger.
Mange havde allerede fået tørret deres isinger, og
store som små nød den tørrede fisk- mågerne hang
over hovederne på os og ventede på, at komme i
gang med ben og skind fra isingfesten.

Især børnene er gode til at få æggene til at trille,
uden de går i stykker ved første forsøg. Især meget
hårdkogte dværghønseæg skulle efter sigende være
gode til at holde til den hårde tur ned ad Bollen.
Årets bedst dekorerede
æg (til højre). En meget
kreativ pige har brugt
flere dage på at fremstille det flotte æg.
Den selvsamme dag
blev der lagt kartofler
på Anholt af en meget
entusiastisk Nordmand.
Vi glæder os til at se
resultatet om et par måneder (til venstre ).
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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

Kaffebar

På havnen ved
færgen
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“Jutlandia”
For 70 år siden den 14 juni 1945 skete en stor tragedie her på øen.
Krigen var slut, og vi var kommet godt igennem den. En dejlig sommer lå
forude troede vi, men sådan skulle det ikke gå.
Her er hvad der blev skrevet i redningsprotokollen:
13/6 1945. Strandet paa Østerrevet Kl. 3½ Fiskekutter “Havet” af Neksø,
fra København til Frederikshavn, Vinden VNV 3 sigtbart, fri af Grunden
Kl. 19 ved indtruffet Højvande og øgende Blæst, opankret i Pakhusbugten.
Skibet 17 Rt. 2 Mand. “Jutlandia” af Anholt bugserer “Havet”. 14/6 blev
“Jutlandia” minesprængt under Bugsering efter Havn. 6 Mand mister Livet.
“Havet” bugseret til Havn Dagen efter af Fiskerbåden “Laila” af Lynæs.
Efter denne tørre tekst i redningsprotokollen kommer hvad Grenaa
Folketidende skrev 14.6.1945:
Foto: Kitte Nøhr

Anholtkutter minesprængt og 6 Mand dræbt.
Frygtelig Katastrofe i Kattegat i Morges. Kutteren var gået ud for at assistere en Kutter, som var gaaet paa
Grund. 3 af de dræbte var gift og efterlader sig 8 børn.
Der er i morges mellem kl. 4 og 5 sket en frygtelig katastrofe for den lille Kattegat ø Anholt, idet én af Øens
Kuttere er minesprængt med 6 Mand ombord og de er omkommet alle 6.
Onsdag morgen 3Tiden var en bornholmsk Fiskekutter “Harriet” af Neksø, ført af Skipper L. Madsen, gået på
Grund på Østerrevet, og Redningsbåden fra Anholt var gået derud, men da det ikke blæste særligt stærkt, ville
Skipperen ikke i Land, men han ville gerne have Bjergnings hjælp. Om Eftermiddagen gik Anholtkutterne
“Jutlandia” og “Odin” derefter ud til Havaristen, som de også fik af Grunden ved 18 Tiden, men da var det
blæst stærkt op, og de kunne ikke sejle ind til Havnen, hvorfor de 3 fartøjer gik ind i Pakhusbugten for at søge
Læ.
Kutteren blev fuldstændig splintret.
Her lå de til i Morges tidlig, da de begyndte Sejladsen ind til Havnen.
Da de var en Times Sejlads fra Havnen, løb “Jutlandia” på en Mine, og der skete en voldsom Eksplosion, der
fuldstændig udslettede Kutteren, og de 6 ombordværende. Kutteren “Odin” sejlede rundt på Ulykkesstedet i 3
Kvarter, men fandt intet Spor af de 6 Mennesker, og Vragstumperne var også fåtallige, idet alt var splintret til
Småstykker, der spredtes vidt omkring ved Eksplosionen, der åbenbart må være kommet fra en særlig kraftig
Mine.
De 6 dræbte.
De 6 dræbte er, efter hvad vi i Formiddag telefonisk har erfaret fra Redningsbestyreren på Anholt: Skipperen
Karl Larsen, 38 år, gift 2 Børn, hans Bror Viggo Larsen, 33 år, gift,1 barn, Alfred Frederiksen, 32 år, skulle
have været gift om 2 Måneder. Svend Svendsen, 57 år, gift, 5 børn, deraf 3 ukonfirmerede. Kurt Rasmussen,
25 år, ugift. Egon Christensen, 18 år, ugift.
Ulykken har naturligvis gjort et stærkt Indtryk på den lille Ø, idet Beboerne er som én stor Familie, og dette at
6 gode Mænd så pludselig er blevet revet bort er kommet som en Katastrofe. Også ved Grenaa Havn, hvor de
omkomne er godt kendt, og hvor der for Tiden ligger en Del Anholtbåde, har Ulykkesbudskabet gjort et stærkt
Indtryk.
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Den 21 juni 1945 stod følgende i Grenaa Folketidende:
Stadig ingen Lig fra “Jutlandia”.
Nedstyrtet Flyver med magnetisk Mine har formentlig forårsaget Ulykken.
Stenfiskerfartøjet “Nordlyset” af Grenaa har været en tur ved Anholt for at undersøge, om der er noget tilbage
af Kutter “Jutlandia”, der blev minesprængt for nylig. Man fandt en ituslået Motor og nogle Vodgrejer,
men det eneste, der var tilbage af Skibet, var lidt af Kølen og Damskodderne. Heller ikke Ligene så man spor
af. Derimod fandt man på Havbunden en Mængde Aluminiumsdele, og man hælder til den Anskuelse, at en
engelsk Flyvemaskine er blevet skudt ned eller forulykket på anden Maade på det pågældende Sted, og den
har haft en magnetisk Mine ombord, som er eksploderet, da “Jutlandia” kom hen over den.
En lille trøst i sorgen blev at alle seks kom iland, 2 på Anholt og 4 i Sverige, så de blev alle begravet her på
kirkegården.
Året efter ulykken blev der afsløret et monument af granit ved vejen til Sønderstrand. Mindestenen har
foruden navnene på de omkomne et digt skrevet af Marie Grentzmann:
“Vi forstår ej din Vilje mægtige Gud
Men i Ydmyghed bøjer vi os for dit Bud
I vor smerte og Sorg til dit Ord ser vi hen
hvo som ofre sit Liv skal det finde igen”.

Karl Larsen

Viggo Larsen

Alfred Frederiksen

Svend Svendsen

Kurt Rasmussen

Egon Christensen
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Tømrer - Snedkerfirma Carsten Andersen
Axel Heides Vej 89, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 2448 5902 – CVR: 1017 4465.
Mail tsfandersen@gmail.com
Hjemmeside: tsf-andersen.dk
Sommeradresse: Ageren 12, 8592 Anholt.

Tømrer – snedkerarbejde udføres i august september
2015
på Anholt.
Speciale: Vinduer og døre.
Besigtigelse og tilbud kan gives i uge 30-31-32 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.
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NYT fra Forsamlingshusets kultur- og aktivitetsudvalg
For at bedre akustikken blev der sat plader
i loftet. Vi glæder os til ”at høre” resultatet.

I slutningen af april blev vinterens aktiviteter
afsluttet med et brag af en fredagsbar. Der
blev også budt på pizza og dejlig musik af
”Tæk' it Easy”, tækkedrengenes herlige duo.

I forrummet på 1. sal blev køjerne revet
ned for at give plads til et par skabe, samt
lave et hyggerum til vores lejere.

Her i slutningen af maj var der så indkaldt til
arbejdsweekend. Det blev ikke så stort et tilløbsstykke som sidste år, men de fremmødte
knoklede løs. Stor tak til dem.

Til frokost var der begge dage dejlige sandwich og lune deller krydret med en hyggelig
snak. Alt i alt en rigtig dejlig weekend.
Næste opgave bliver vores kunst– og kulturfestival i uge 31 og 32. Det er en stor
opgave vi har taget på os. Vi har fået
rigtig mange gode hjælpere til at bistå os
med planlægningen, men kan sagtens bruge
flere, i ugerne, hvor arrangementet afvikles.

Der blev bl.a. gjort hovedrent, pudset vinduer
og lavet en grundig oprydning. I gangen blev
der opsat knagerækker igen.

Baren blev forsynet med filt i bunden, så den
nu kan flyttes uden at skade vores nye gulve.
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Fra det gamle Arkiv
Ikke alle har været lige begejstrede for at besøge Anholt, her følger en
artikel skrevet af M. Mackeprang:
Anholt før Per Pårs. Trykt i Danske Studier 1904.
Det var næppe ganske tilfældigt, at Holberg lod Per Pårs af
“Himmelvejr og en poetisk storm” blive slået så meget ud af sin kurs
fra Kalundborg, at han just måtte strande på Anholt. Hverken øen eller
dens beboere, der “lever christelig og nærer sig af vrag” havde åbenbart det bedste rygte, således som det bl. a fremgår af de efterfølgende
uddrag af aktstykker vedrørende øens matrikulering under Kristian V.
Selvfølgelig havde man gemt den til sidst, og i en skrivelse af 17. August 1683 meddeler den pågældende kommission rentemesteren Peter
Brandt, at den havde besluttet kun at sende en konduktør (landmåler),
en taxermand og nogle bønder til øen, såsom den er “ en 7 uges søes
her fra landet (Jylland) i hafvet indbeligende og ellers noget fahrligt at
til oh frakomme” Ved deres ankomst til Nørre herred fandt kommissærerne imidlertid alt dertil slet disponeret, som det hedder i et senere, ligeledes til rentemesteren rettet brev af 9. septbr. Personalet skulle i Grenå vente på tilbørlig vind, “ for
det andet skal di hafue øl og mad med dennem til fornøden ophold, saa lenge die der forblifuer, foruden øl til
landmændene der på stedet, at die desto villigere schal findes, såsom die beskrifuis at verre et møget hart
folk.” De vidste desuden ikke, hvor længe de måtte blive derovre for vejr og vinds skyld, da der kun gik færgebåde, når børen var god, og bønderne, der skulde med for at taxere, klagede ynkelig over at måtte hjemmefra i høstens tid, ligesom de forsikrede, at “om derris fæetallig skulle der paa landet dennem mangle, die da
gandshe intet af landmændene hverken for penge eller gode ord skal kunde tilkomme.” Tilmed fremstilledes
hele ekspeditionen som ret unødvendig, eftersom “ berrettis, at der paa landet findes fast aldellis ingen herlighed at verre, …. Uden blot at 16 mænd hafve nogen ringe augling, saa die faa bester og kræeter, die ernærris mæsten om vinteren af marrehalm, mens det beste, der skal verre, er
dend fangst, die hafuer med sæel. De beder derfor, om arbejdet må
udsættes til næste forår, da sejladsen dertil så kunde ske fra Helsingør.
Imidlertid måtte de dog af sted, thi den ønskede tilladelse kom, karakteristisk nok for hele tiden, først efter at øen var opmålt. Af brevene om
turen får man det indtryk, at færden har været betragtet som ret vovelig,
og skipperen vilde da også have hele 15 slettedalere for at sætte dem
over.
Nogle år senere måtte matrikuleringsarbejdet i Jylland gøres om fra
grunden af, og da blev det atter galt. I en skrivelse til rentemesteren af
30. Maj 1687 anmodede de to kommissærer Otte Friis og Lange ham om
at måtte blive fri for at lade øen ommåle og i stedet for nøjes med de
skriftlige oplysninger, de kunde få om den, “såsom det falder hans mayt.
kostbart oc os megit besuerligt at reise ud til Anholt, derimod ingen
nøtte derued er at forvente, såsom landet fornemmes at vere saa armt oc
ringe, at det iche af sit sædeland eller fischerie kand underholdis, dersom de iche ved uløchelig vrag iblant hafde undsettning”
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Dræbersnegle

Kitetræf Anholt uge 30

Opfordring til fælles kamp mod
dræbersneglene!
Der findes 1000 - vis af denne art snegle på øen, og
de er bestemt ikke ønskede.
De æder urtesager og blomster i stor stil og er tillige ulækre.
Hvis der ikke bliver gjort en fælles indsats for at
bekæmpe dem, vil problemet
vokse enormt. 1 snegl kan blive til flere tusinde på
et år.
Der findes en sneglegift (Ferramol), den er effektiv.
Denne gift er ikke skadelig for andre dyr, fugle og
insekter.
Ferramol er ret dyrt. Borgerforeningen kunne måske undersøge, om den kan indkøbes til en billigere
pris, hvis man som forening køber større mængder.
Lad os stå sammen om at bekæmpe dræbersneglene.

Husk at vores kitetræf er for ALLE, også dem som ikke
surfer, men gerne fester og hygger. Det koster kun 230
kr. for en hel uges spændene aktiviteter, der spænder fra
gratis udlån af Stand Up Paddle boards (SUP), til den
legendariske surferfest, hvor vi serverer Captain
Booster, til alle er i stødet og tænder grillen, så deltagerne kan grille, hvad de nu har medbragt og feste surferstyle lige til det bliver lyst. Vi har desuden Surfer Petanque, SUP konkurrencer, skimboard konkurrence med
super fede sponsorpræmier, samt Molevitten Night Surf
hvor deltagerne i hold konkurrerer i at oplyse Camping
Stranden med de mest fantastiske lysskulpturer kreeret
ud af de 5000 knæklys, vi hvert år medbringer. Vi har
Open Air night surffilm og meget, meget mere. Og det
hele er naturligvis gratis, når først du er tilmeldt. Så om
du er fastboende, sommerhusgæst, almindelig campist
eller kommet i båd, - meld dig til åres kitetræf og mød
en masse søde surfere. Send SMS med teksten anholt
efterfulgt af navn til 1231. Det koster kun kr. 230, som
efterfølgende skal indbetales via Mobilepay eller lignende. Al info om træffet kommunikeres via en SMS kæde,
som du får adgang til, hvis du tilmelder dig. Og husk; vi
støtter naturligvis Anholts Børns udenøs aktiviteter.

Inge Nordby

Nyt fra Anholt fuglestation

Den 21-05-2015 var vi så heldige at fange en ny ø-art
nemlig en spætmejse. Spætmejsen er en almindelig
ynglefugl i det meste af Europa, men den er en standfugl, det vil sige at den ikke trækker ret meget, og det
er årsagen til den ikke er blevet set før på Anholt, og
der er store chance for at den bliver på øen, så den vil
nok blive set på foderbrættet til vinter.

Læs mere på
www.anholtuge30.dk
www.facebook.com/anholtuge30

Frank Svensson

Eller Youtube.com søg på Anholt uge 30
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Påsken bød på mange
spændende oplevelser
SKRÆDDERIET havde fernisering i påsken og bød på
mange nyheder. Der var Anholt krus, fine sølvsmykker, fantastiske tekstiler og meget mere.

Et andet dejligt tilbud på havnen, er den nye virksomhed HELLEFISKEN. Her tilbydes friske fisk—
man kan bare ringe og bestille, - eller komme ned i
butikken og vælge selv af de friske varer; fisk, jomfruhummere og den blandt andre tilbud fantastiske rejesalat, som man næsten kan blive afhængig
af!

Skrædderiet har åbent hele sommeren- og ligger lige ved
havnen.

Mellem havnen og byen ligger GARTNERIET.
Hvert år i påsken, når der kommer nye lam, holder gartneriet Fårets Dag, hvor fastboende og alle
andre samles, smager på god vin og fantastisk
brød—beundrer de små lam—men især også de
fantastiske strikvarer og keramik, - samt hjemmegroede planter og andet grønt. En dejlig tradition for store og små.

Etly (til højre) oplevede, at hendes bakker hurtigt blev solgt.
Produktionen kunne åbenbart ikke følge med efterspørgslen.

Fotos: Kitte Nøhr

Birthe, som ejer Skrædderiet (til venstre), glæder sig til en
dejlig sommer, og hun har mange nye kunsthåndværk at
tilbyde.
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Sidste nyt fra Molevitten
Modernisering af Provianten
Der er sket meget på Provianten i løbet af vinteren. Ja, det
er på sin vis blevet en helt ny butik, men naturligvis baseret
på gamle traditioner! Vi har tømt og revet hele den gamle
butik ned. Gulvet var så mørt, at kassesluserne var tæt på at
gå igennem de gamle brædder og loftet faldt ned af sig
selv, da vi rykkede lidt i det. Nu har vi lagt et helt nyt gulv,
fået opsat nye gipsvægge, monteret nyt loft, lys samt fået
nye kassesluser. Vi har fået moderniseret vores køle og
frost møbler, så vi kan udvide sortimentet af ferske og økologiske varer, og i det hele taget er butikken blevet meget
mere energivenlig. Velkommen!
Is & Grill baren
Sidste år fik vi etableret et nyt udsugningssystem, og det er
i år blevet subleret med et aircondition anlæg til glæde både for kunder og personale. Isbaren bliver udvidet til også
at omfatte italiensk is, så vi nu har flere forskellige slags is
at tilbyde. Vi får flere spændende nyheder med softice, og
vi forsætter selvfølgelig også med vores burgere og de populære sandwich der er nemme at tage med til stranden.
Husk at smide madpapiret i en skraldespand
”Dellen”
Jørgen Ladegaard der er uddannet kok kommer tilbage til
Anholt. Tidligere havde han cafeteriet på færgen, og i år
kommer han og bestyrer ”Dellen”. Vi forsætter med den
samme gode ”Anholt opskrift” på vores hjemmelavede fiskefrikadeller, som vi har kørt med i mange år, og det musikalske vil også være på plads. Jørgen interesserer sig for
gammel rock´n roll musik, så han skal nok få skabt den
bedste stemning på den skønne plads ved ”Dellen”. Vi har
også fået en ny rygeovn og tilbyder friskrøgede rejer m.m.
Vil du gerne slippe nemt om ved middagen, kan du også
købe deller som take away til specialpris. ”Dellen” vil holde nat-åbent med salg af lækre sandwich og drikkevarer de
dage hvor vejret og stemningen er til det.
Kokketeam
For tredje år i træk er det Johnni, der kommer til at styre
køkkenet på Molevitten. Han er oprindelig udlært kok fra
Molskroen på Djursland og har prøvet mange ting herunder
at være selvstændig med Skovkroen ved Auning i seks år.
Med sig til at hjælpe har han kokkeeleverne Jack og Mathias, der også var på Molevitten sidst sommer. Ved Johnnis
hjælp blev de udstationeret og har i vinterens løb lært mere
om faget og dygtiggjort sig hos Jürgen Frühwirth, der driver ”Centralværkstedet” og tilhørende restauranter, bl.a.
”Mad med Smag” og restaurant ”Sechzehn” i Århus Cen-

trum. Vi er glade for at have fagfolk, der vender tilbage til
Molevitten med ny erfaring og ny energi.
Frokost
I højsæsonen vil vi i år tilbyde lette og lækre frokosttilbud
på Molevittens terrasse. Vi vil f.eks. byde på stjerneskud,
pariserbøf, sildetallerken m.v. til rimelige priser, og der
bliver også mulighed for en kop friskmalet kaffe, en espresso, caffe latte eller capuccino og hertil dagens kage
eller tærte. Der vil også komme dage med børneunderholdning og musik på terrassen.
Casablanca
Vi har bygget Casablanca om med seks helt nye værelser
og opholdsstue i det gamle restaurationslokale og fået værelserne på 1. salen godkendt. Huset skal fremover kun
bruges til overnatning for personale tilknyttet Molevitten.
Vi ved, der er mange, der er kede af, at vi ikke fortsætter
med at drive restaurant og musik på stedet. Men desværre
har historien vist, at det ikke er rentabelt. Til gengæld har
vi udvidet musikprogrammet på Molevitten, så vi nu har
livemusik allerede fra d. 29. juni og helt frem til 8. august.
På sigt får vi måske lov af kommunen til at etablere vandrehjem på stedet, hvilket også vil give mulighed for selskaber på Molevitten med overnatning.
Petanquebanen vil blive liggende til fri afbenyttelse - og
husk vi har Take Away til fornuftige priser i Grillen.
Musikprogrammet
Vi har sammensat et ambitiøst musikprogram i år, som vi
håber både kan tiltale de unge og det mere modne publikum. Vi garanterer det bliver både spændende og dansevenligt musik, der altid vil komme ud over scenekanten.
Vi er så heldige, at mange musikere elsker Anholt, og da vi
nu kan tilbyde nye gode værelser, er det blevet nemmere at
overtale dem til at komme til Anholt. Men vi håber, at alle
forstår, at det ikke er billigt at arrangere musik på Anholt.
Vi vil i år nogle gange være nødsaget til at sælge et entrearmbånd til kr. 50. Et entre-armbånd vil komme til at dække for alle de dage, hvert enkelt orkester spiller. Et evt.
samlet overskud på musikarrangementerne i år vil gå til
fremtidig udvikling og forbedring af musikken på Molevitten. Vi håber på opbakning til musikprogrammet, så vi også fremover får mulighed for at præsentere dygtige og
spændende kunstnere på Molevitten. Musikprogrammet
m.m. kan ses her i bladet, på www.hele-molevitten.dk på
Facebook og på www.kultunaut.dk
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Til slut vil jeg ønske alle på gensyn og en god ferie på Anholt de bedste sommerhilsner Jørgen

Ny kunstfestival

vil bringe Anholt endnu længere ud
Et naturskønt kunstkaos længere væk end du tror
Kultur- og Aktivitetsudvalget under Forsamlingshuset har til denne sommer kastet sig ud
i et større projekt end vanligt. Kunstfestivalen Langt Ude løber af stabelen her på Anholt
i uge 31 og 32 og inviterer kunsten langt ud i
naturen. Festivalens formål er at skabe en
platform, hvor øens unikke natur spiller sammen med kunsten. Samtidig er håbet, at festivalen tilbyder både lokale og gæster noget, der ikke har været på Anholt før.

Projektet bliver ikke realiseret alene på baggrund af disse midler. Som alt andet udvalget
står for, er festivalen derfor baseret på frivillig arbejdskraft og styret af egennyttig
energi.
Så hvis du skulle have lyst til at hjælpe, kan
du skrive til os på anholt@langtude.com
Har du lyst til at deltage i festivalen, kan du
allerede nu købe armbånd, som gælder til alle
arrangementer både i uge 31 og 32. Det koster 300 kr. Entreen for et enkelt arrangement vil være 75 kr. Armbåndene kan købes
via Anholt Turist og
https://billetto.dk/da/langt-ude-paa-anholt
Vi arbejder også på at sælge dem via Anholt.dk.

Tid til det hele
Da det er første år, at festivalen bliver afviklet, har festivalen ikke fundet sin faste
ramme endnu. Og for at få de bedste muligheder for at skaffe nogle spændende kunstnere, har vi valgt at lade festivalen strække
sig over to uger. Det betyder til gengæld, at
programmet ikke bliver tætpakket med optræden time efter time. Ideen er, at der i
stedet bliver plads til både at slappe af på
øen og nyde begivenhederne.

Du kan se programmet for festivalen på vores
hjemmeside: Langtude.com. Det udvikler sig
hele tiden. Bare følg med.

Vi glæder os til at hylde alt det,
der er langt ude sammen med jer.

Fonde støtter projektet
Vi har søgt og modtaget penge og støtte fra
Norddjurs Kulturpulje , Kulturstyrelsen og
Grenaa-Anholt færgefart. Vi har søgt flere
fonde, men endnu ikke fået svar fra alle, så
programmet kan udvikle sig meget endnu.

Hjemmeside: langtude.com
Mail: anholt@langtude.com
Telefon 23118572

Kultur– og aktivitetsudvalget
Anholt Forsamlingshus
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>> Café Ved Vejen <<

lige der hvor Nordstrandvej og Gennem Landet mødes, finder du Café Ved Vejen med

* KAFFE & KAGE * KØLIGE FADØL * LIFLIGE VINE * ØKOLOGISKE SAFTER
* ISPINDE * SODAVAND FRA EBELTOFT GAARDBRYGGERI
* LÆKRE, SPRØDE, ITALIENSKE PIZZAER
Her er en dejlig atmosfære, et skønt personale, hygge hele dagen
og solnedgang på terrassen.
Når mørket falder på tænder vi faklerne.

Her kan man nyde...bare være :O)

TAKE-AWAY PIZZA KUN 95,VÆLG MELLEM: SKINKE, PEPPERONI, KEBAB hvidløg/ chili efter ønske
HVER DAG KL. 12 - 22 : RING 2027 1314

Café Ved Vejen : Nordstrandvej 10 : 8592 Anholt tlf. 2027 1314 : algotfrahavet@anholt.dk
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Vær med i Danmarks største naturtjek
Bevæbnet med mobil og solide støvler, kan du bidrage til
stort anlagt naturkortlægning.
Flagermus er en af de arter, som forskerne bag projektet Biodiversitet Nu gerne vil have, at borgerne holder øje med.
Du har nu mulighed for at hjælpe med at undersøge, hvordan den
biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) har det i Danmark, lære om naturen og have det sjovt, mens du gør det. Alle kan deltage,
uanset naturkendskab.
30 letgenkendelige dyr, planter & svampe og 12 levesteder er udvalgt. De kan nemt og hurtigt registreres med app’en NaturTjek. Ved at registrere dyr, planter, svampe og levesteder i haven, omkring
sommerhuset, på skovturen eller på cyklen på vej til skole eller arbejde, kan du bidrage med værdifuld viden – helt enkelt, også når du er offline. Med et enkelt tryk sendes din registrering direkte til
forskere på Københavns og Aarhus Universitet. Du kan dele, hvad du har set på f.eks. Facebook,
Instagram og nemt følge med i, hvor meget og hvor, du har registreret. Du kan også bruge app’en
omvendt og opdage, hvor andre har registreret god natur og arter tæt på dig. Omkring 200.000 danskere forventes at deltage i projektet og benytte NaturTjek fra 2015 – 2020.
Naturtjek appen kan downloades både i Google Play og Apples iTunes og forskningsprojektet er
blevet til med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond.
Læs mere på: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/vaer-med-i-danmarks-stoerste-naturtjek

Anholt Vognmandsforretning

Anholt Vognmandsforretning er klar til
sommerens komme.
Vores søde medarbejdere vil hjælpe jer med
alle opgaver, stort som småt.

Kontakt os på tlf 20 20 90 05 eller
mail; anholt.vognmand@mail.dk
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Foreningen Anholts Børn
Har afholdt generalforsamling, se under foreningslisten.

Vi modtager gerne bidrag til foreningen.
Henvendelse til kasserer Mia Nordby.

Vi har haft tegneundervisning for børn,
ved Sys Ehlers, et forløb på 3 dage.
Forløbet sluttede med en fernisering,
hvor de imponerende tegninger kunne ses

Foto: Joyann Nielsen

Sommerens Loppemarked
bliver den 14. juli kl. 12.00-14.00
på Jordemoderpladsen.
Ting og sager kan afleveres efter aftale med formand Signe Hylby
tlf. 25560131 eller mail: hrsocialraadgiver@privat.dk
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Fra Anholt Turist
Se vores nye flotte hjemmeside på www.anholt.dk Hjemmesiden er struktureret ud fra en gæstemæssig synsvinkel, så der vil kunne findes informationer:
1.
til forberedelse af et ophold på Anholt, herunder bl.a. overnatnings- og transportmuligheder til og fra
øen
2.
om Anholt, med information om strande, naturen, lokalsamfundet, aktivitetskalender, mv.
3.
mulighed for at dele ferieoplevelser på Anholt, herunder Anholt Turist facebookstream, Instagram
med billeder og udvalgte Youtube film.
Har du et sommerhus du ønsker at leje ud, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 86 31 91 33 eller
e-mail: turist@anholt.dk du kan også besøge os på adressen, Gennem Landet 94.
Åbningstider fra 20. juni til 2. august på turist- og færgekontoret er:
Mandag til lørdag 07.00 til 17.00
Søndag 11.00 til 13.00
Vi ønsker alle en rigtig god sommer
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I den solrige sommer 2015 er vore åbningstider bare
Fra Lørdag d. 20. juni frem til og med Fredag d. 3. juli
holder vi åbent i tiden:
0900 - 1800
Så får den hele armen med
lang åbningstid og fristende sommertilbud.
Fra Lørdag d. 4. juli til og med Lørdag d. 1. august
vil vi være der for jer i tidsrummet
0730 - 2100
De mundvandsfremkaldende og lækre Lokalbrugstilbud er alle dage:
2 stk. brød fra eget bageri, frit valg
45 kr.
5 rundstykker og en dagmartærte
40 kr.
3 liter økologisk mælk, alle slags
30 kr.
18 stk. Pokal Classic eller Pokal Pilsner
75 kr. + pant

Har I lyst til at blive
medlem af
Anholt Lokalbrugs,
så indmeld jer ved kassen
og oplev
fremover alle
medlemsfordelene overalt
i det øvrige Danmark.

Herefter slapper vi lidt af.
Fra Søndag d. 2. august til og med Lørdag d. 8. august
reduceres åbningstiden igen til at være
0900 -1800
Efterfølgende fra Søndag d. 9. august til og med Søndag d. 18. oktober er
åbningstiderne således:
Mandag til Fredag
0900 -1200 og 1400 - 1800
Lørdag
0900 - 1200
Søndag
0800 - 1200
Derudover vil vi i sommer have færdige lette måltidsløsninger med rå salat.
Ideel til strand, fyrtur eller camping.
Alle ønskes en pragtfuld sommer med megen solbadning.
Vi har solcremer til at klare mange strandtimer,
og skulle uheldet være ude, er der kort til at klare selv
den mindste rovdyragtige flåt

Med venlig hilsen
fra hele sommerpersonalet.
Telf. 86 31 90 20
Ved varebestilling brug e-mail: 02100@coop.dk
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…Har du hørt at
boligsituationen er løst?

Sommerlæsning på Anholt:
Munter læsning: Færgefartens sejlplan.
Den rene gyser: Brugsens åbningstider.

Vores nye folketingskandidat skulle
langt væk for at blive hørt.

Yuubii flere børn
på vej til Anholt…
...Nej det var kun
en trane.

Hørt i Brugsen: Nelly og Nina taler i
lang tid og inden de skilles siges:
”vi tales ved en anden gang”.
Herefter kommer det fra Ebbe:
”I har da talt nok”...

Bla, bla, bla,
bla, bla...

Hvis man har styr på både
vand og strøm, kan man
ligeså godt bo på en båd..
Carsten B.

Brugsens annonce kommer
altid på en Netto pind

Nu er den nye skolereform trådt helt
i kraft Kaffemaskinen på skolen har fået
timer som slukker og tvinger
personalet hjem kl. 16.00.

Jeg sagde til
konen, at jeg ikke
ville holdes i live
med væsker og
apparater.
Så hældte hun
min øl ud og
slukkede TVet.

Godt ”ørkenrydderne” tog deres
maskiner med hjem.

Mon Høghen har skudt sig selv i vingen..
Den skal jo bo side om side med sorte svin i engen..

Redaktionen ønsker alle vore
læsere en forrygende og fantastisk
sommer.

Vi har fået en
bagerjomfru i tårnet

Ja, der er jo vand hele
vejen rundt….

