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 Dato      Kl.         Emne                          Sted                           Arrangør 

Uge 
42 

 Salgsudstilling Det gl. redningshus Skolen 

13/10 21.30 Bal Forsamlingshuset 
Kultur- og Aktivitetsud-
valget  

23/10 14.15 Spireklub starter Den gl. skole Præsten 

24/10 17.00 Halloweenfest Skolen Foreningen Anholts Børn 

28/10 18.00 
Spise-  og samværs-
klubben starter 

Forsamlingshuset Anja og Ulla 

Uge 
45 

 Plant et træ Rundt omkring Skolen 

6/11 19.00 J-dag Tårnværelset Brugsen 

7/11 12.00 Tøjbyttedag Gymnastiksalen Berit og Signe 

10/11 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Menighedsrådet 

5/12 14.30 Julehygge Brugsen Butiksrådet 

Skriv din titelAktivitetskalenderen 

 

Redaktionen af dette nummer 

 
Etly Steenberg 
 etly@mail.tele.dk 
Signe Hylby 
 hrsocialraadgiver@privat.dk 
Kitte Nøhr 
           kin.nohr@gmail.com 
 

Deadline næste nummer: 
Mandag den 9. nov.  2015 

 
Forventet udgivelse: 

Uge 49,  2015 
 

Alle indlæg modtages, vi hjælper 
gerne med indskrivning.  
Skriver du på PC, så send teksten i 
en mail eller i Word/Publisher. 
Medsend gerne illustrationer. 

 
Annoncer: 
Der er mulighed for annoncering. 
Vi hjælper gerne med at sætte an-
noncen op. Priserne er jo rimelige, 
og bladet er f. eks. til salg til turister 
om sommeren. 
 

De rimelige priser: 
 1/1 side kr.:  600,- 
 1/2 side kr.: 400,- 
 1/4 side kr.: 250,- 
 1/8 side kr.: 150,- 

 
 
ANHOLT-POSTEN udgives af  
Anholt Borgerforening med støtte  
fra Menighedsrådet og udkommer  
4 gange årligt. Bladet sendes til 
Borgerforeningens medlemmer. 

Kontingent:  
175 kr./aktive medlemmer 

200 kr./passive medlemmer 
           
Kontingentbetaling: 
Giro /Bank reg.nr. 1551 1222538 
 
Oplag dette nummer: 250 
Løssalg: 50 kr. pr. blad. 
Trykkeri: Johnsen Offset A/S 
 
 
Artikler skrevet af andre end 
redaktionsgruppens medlemmer 
udtrykker ikke nødvendigvis 
redaktionsgruppens holdninger. 

Socialdemokratiet 22 

Radikale Venstre 3 

Det Konservative Folkeparti 3 

Socialistisk Folkeparti 1 

Liberal Alliance 4 

Kristendemokraterne 0 

Dansk Folkeparti 23 

Venstre 13 

Enhedslisten 15 

Alternativet 11 

Udenfor partierne 0 

Blanke 1 

Ugyldige 1 

I alt gyldige 95 

Stemmeberettigede 119 

Stemmeprocent 81,51 

Resultatet af folketingsvalget på Anholt den 18. juni 2015 
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Siden sidst 
Det var så den sommer - 2015 - sommer ifølge kalende-

ren, men det er ikke kalenderen, der bestemmer, og rig-

tigt sommervejr kom vel først i august, og kun for en 

kort bemærkning. Har det skræmt mange væk og har de 

valgt sydligere himmelstrøg? Det ser nu ikke sådan ud 

på Anholt. Nedenfor kan man se, at vejret ikke har haft 

den store betydning for øens sommergæster, andet end 

vores lystsejlere. 

Der bliver flere og flere forskellige arrangementer om sommeren år for år. Hummerdage, festivaler, kite-træf, 

udstillinger, cykelløb, foredrag, loppemarkeder, fodboldskole, syskole, billedskole, marathon, dragefestival og 

meget mere. Restaurationerne har mange lækre udbud, tilbud og musikarrangementer. To restaurationer er sat 

til salg. 

Det er fint med initiativer, alting har sin tid og heldigvis overlever Anholts berømte ro og  fred. Ørkenen og 

strandene forbliver de samme. 

I foråret kom Anholt igen på Danmarkskortet, da skoleeleverne er foregangselever for at lære at svømme i ha-

vet. Det blev bragt i nyhederne på tv. Når vi samarbejder kan alt lade sig gøre. Skolen laver mange projekter 

og har gang i mange ting. Der er høns, grise og vandrende pinde, Anholtvand på flasker, affaldssortering og 

meget mere. Se herom i bladet. Der er kommet ny skoleleder. Velkommen til Gyrite. Så er vores vigtige skole 

nok stadig i gode hænder. Velkommen også til Birgitte. Vi har sagt  farvel til en del børn i institutionen, som 

har boet her for en periode, Emilie, Cleo, Viktoria, Alba, Tristan og Romeo. Håber I kommer på besøg igen. 

Også et på gensyn til Erik, Hedvig, Rune, Torben og Katrine. 

Der har været travlhed på havnen. I sommer har man talt helt op til 22 fiskekuttere samme morgen. 

Der er stadig en del huse til salg. Nogle er dog blevet handlet, og det er fint at se huse blive beboet og passet. 

En del af vores sommergæster er her en stor del af året så de næsten betragtes som faste beboere. 

Siden sidst er, udover Helene og August, kun en enkelt borger flyttet fra øen. Esther har valgt at flytte på ple-

jehjem. Vi ønsker hende alt godt i hendes nye omgivelser. 

Der er et nyt ansigt, eller ansigter i Brugsen. Nemlig Lykke og engang imellem Laura. 

Præsten rejser jo til Australien, og det betyder nye ansigter på øen for en tid. Velkommen til Kim, Dagmar og 

Sophus. 

Nu bugner øen af frugter og smukke farver. Efteråret er på vej og vi er ved at finde os selv igen efter somme-

rens travlhed og uro. En fin balance for vores lille samfund. Nu glæder vi os til igen at have tid og til at være 

sammen med hinanden. Vi ønsker alle vores læsere et alletiders efterår. 

Redaktionen 

Sommer 2014, Juli måned 
 
  Antal passagerer med færgen: 10108 

  Antal passagerer med air taxi: 871 

  Antal både i havnen: 8181 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 3  

Sommer 2015, Juli måned 
 
  Antal passagerer med færgen: 10106 

  Antal passagerer med air taxi: 895 

  Antal både i havnen: 5306 

  Antal helikopterpatientflyvninger: 2 

August måned 
 
  3853 

  394 

  2645 

  2 

Foto: Helle Rossen 
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Nyt fra Anholt Borgerforening 

Sommersæsonen har passeret, og nu er det atter tid til at se på de forskellige problemstillinger, som altid vil udfordre et 

lille samfund som vores. 
 

Det kontaktudvalgsmøde, der skulle have været aftalt den 18. juni, blev udsat pga. valget og afholdes nu den 5. novem-

ber 2015. Møderne afholdes mellem Borgerforeningen og Norddjurs Kommune.  

Da dagsordenen til mødet er under udarbejdelse, giver det mulighed for fortsat at nå at komme med punkter til bestyrel-

sen, som ønskes behandlet på mødet.  

Nogle af de punkter, som allerede er på listen er: 

1. Kystsikring: status og planlægning af det videre arbejde. 

2. Boligsituationen: om hvordan vi sikrer egnede helårsboliger til fastboende og jobsøgende på øen. 

3. Naturplejeprojekt: orientering om det netop gennemførte naturgenopretningsprojekt, og ønsker til evt. fremtidige 

projekter omkring information/præsentation. 

4. Hæveautomat: stigende behov for en kontantautomat på øen. 

5. Dalende befolkningstal: herunder hvordan sikrer vi, at øen tilføres arbejdspladser. Ønske om evt. en idebank med 

løsningsforslag. En helhedsplan eller lignende. 

6. Service på Anholt Havn: opgradering af havnens stillinger med henblik på højnelse af niveauet for løbende vedli-

geholdelse samt løsning af problemstilling om adgang til tankning af diesel og benzin både i og uden for sæson. 

7. Effekter af den vedtagne færgefragtnedsættelse. 
 

Selvom vi alle er ophængt af arbejde om sommeren, så har medlemmer af bestyrelsen deltaget i bl.a. Grundejerforenin-

gens generalforsamling, møde i ø-sammenslutningen, hvor Anholt nu sidder med i bestyrelsen, møde om udarbejdelse af 

fondsansøgninger til kystsikringsprojektet samt i orienteringsmøde i ”stedet tæller” afholdt af Realdania.  
 

Den 24.september afholdtes der borgermøde med færgefartudvalget, hvor øens oplevelse af færgedriften diskuteredes, 

og den kommende overfartsplan blev drøftet. 
 

Vi kan kun anbefale, at så mange som muligt støtter op om foreningens arbejde, melder sig ind og hermed sikre sig at 

modtage Anholt Posten, mødeindkaldelser, referater samt anden information. Det er vigtigt, at I gør jeres meninger gæl-

dende på møder eller direkte til foreningen. Husk at bestyrelsesmedlemmerne altid kun er et telefonopkald eller en mail 

væk, og at man kun ved at deltage aktivt kan sikre, at vi finder de bedste løsninger for øen. 

Kontakt evt. Sanne på færgekontoret og forhør dig, om du har husket at betale kontingent for i år. 
 

Med disse ord vil bestyrelsen glæde sig over det altid smukke kommende efterår og til de spændende udfordringer, som 

alle vores store såvel som små problemstillinger på øen kan afstedkomme. 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Anholt Borgerforening 

Afhjælpning af generatorstøj 

I forbindelse med bruddet på et kabel i vinter blev der klaget over støjgener fra generatorerne på Ageren. DONG bekla-

gede via opslag og breve til generatorens naboer. Hvis en lignende situation skulle opstå igen, ville der blive gjort forsøg 

med støjdæmpning. Da Borgerforeningen erfarede, at der er planer om at reparere 4,8 km kabel, som vil indebære op-

start af generatorerne, blev der straks rettet henvendelse til DONG med anmodning om at etablere støjdæmpning inden 

opstart. Dette arbejde blev hurtigt sat i gang, så forhåbentlig vil generne være begrænsede, når generatorerne startes.   

Poul Jessen-Klixbüll 
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Sejeste hjemmepleje i Europa 
 
Nu kan sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og social-.og sundhedshjælper på Anholt rykke 
lige så hurtigt ud som brandmændene 

Forsiden  på efterårsnummeret viser  vores seje sygeple-

jeske på ATV’en og til venstre den ligeså seje social– og 

sundhedshjælper Line.  

Enhver teenager ville misunde hjemmeplejen på Anholt- 

og det er vi også mange andre, der gør.  

Hjemmeplejen er blevet terrængående, og det må også 

siges at være nødvendigt– både sommer og vinter. 

Social– og sundhedsassistent, social– og sundhedshjæl-

per og hjemmesygeplejerske på Anholt har således fået 

bevilget en ATV, så de lettere og hurtigere kan komme 

rundt til borgerne på øen, både de fastboende og som-

mergæsterne. 

Der har længe været et ønske på Anholt om at få et 

terrængående køretøj, så øens medarbejdere i hjem-

mepleje kan komme hurtigere og lettere rundt til øens 

borgere. Og nu har Anholt via Hjemmepleje Øst fået 

ønsket opfyldt. 

Skal dække større område 

»Mange af øens sommergæster har brug for hjælp, 

og afstandene, som hjemmehjælperne og hjemmesy-

geplejersken skal dække i denne periode, er derfor 

meget større. Terrænet ud til borgerne i sommerhuse-

ne er desuden ofte en udfordring på cykel, så også på 

det punkt, vil ATV’en lette arbejdet om sommeren,« 

siger lederen af Hjemmepleje Øst, Bo Bendtsen 

Sygeplejerske Signe Hylby, Anholt fortæller, at om 

vinteren er vejene på Anholt til tider jævnt ufremkom-

melige, så også i denne periode vil ATV-en gøre en 

stor forskel for social– og sundhedsassistenten, social

– og sundhedshjælperen og hjemmesygeplejersken. 

Det vil resultere i hurtigere responstid, hvis der er bor-

gere, som har trykket på nødkaldet, fordi de hurtigt 

har brug for hjælp - og gladere medarbejdere, der 

kommer ind af døren hos borgerne.  

Kitte 

 

Kilde: Delvist fra Århus Stiftstiende : Søren Andersen, 

san@stiften.dk 
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Sommeren 2015 i Anholt Børnehave. 
 

Når skolen holder sommerferie, flytter børnehaven ned i skurvognen ved 
"Skydebanen". 
 
Det betyder, at børnene bliver afleveret og hentet ved skurvognen. Det er skønt,  
at have denne primitive base tæt på strand, skov, eng, hvor vi kan være i ”fred”  
for turister. 
Børnehavens legeplads benyttes ivrigt af øens gæster. De er velkomne, - husk at samle 
skrald og cigaretskodder op og rydde det benyttede legetøjet op!  
 
I sommerferien udarbejder vi ingen aktivitetsplan, som vi ellers normalt gør hver uge. Vi 
tager det lidt mere "loose", eftersom sommerlivet også præger børnene og deres familier. 
Vi har et fast tema, som vi benytter som omdrejningspunkt for aktiviteter. I år har det været "indianere". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
Hvert år får vi besøg af øens rigtige sommer-politimand. I år var det Morten  
betjent, der veloplagt og til stor begejstring for børnene fremviste hele politi- 
bilen og alt udstyret.  
 
Lone Wolsing Mølle har også været på besøg. Hun lærte os nogle forskellige  
hjernegymnastikøvelser for at mindske stress og forbedre indlæringen. 
 
I foråret tog vi de første spadestik til en markhave med egne grønsager.  
Sådan en passer jo ikke sig selv, så vi har hver uge arbejdet med at så, luge,  
udtynde og høste grønsager.  
 
Det har været et vellykket projekt, som vi nu nyder godt af med egne  
gulerødder, squash, radiser, ærter, tomater, løg, jordbær, porrer og rødbeder. 

Når vi ikke har leget stifindere i "Wilhelminelyst", danset rundt om vores 
egen totempæl, fremstillet ansigtsmaling af kragebær, leget med bue og 
pil, danset trommedanse og læst bøger om indianere, har vi deltaget i 
diverse arrangementer rundt omkring på øen; Hummerdage på havnen, 
orgelfestival i kirken, maleriudstillinger i "Det gamle redningshus", musik 
på Anholt Festival, udstilling i "Det blå hus" (Anholt langt ude.com). 
Vi har selvfølgelig også badet ved stranden og været på mange skønne 
madpakketure rundt omkring på øen. 
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Den 1. august er det børne-
havens fødselsdag, som fej-
res hvert år med at invitere 
forældre med familie og 
venner på kaffe og kage-
mand.  
I år var det rund fødselsdag, 
idet børnehaven har eksi-
steret i 20 år. 

 
 
 

….så er det blevet efterår og vi er i fuld gang med at samle bær og frugt, som vi laver til marmelade, 
grød m.v.  

 
Hilsen Anholts Børnehave 
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Tid for influenzavaccination. 
 

I begyndelsen af oktober starter den nye influenzavaccination. Det er gratis for personer med kroniske syg-

domme så som astma, KOL, diabetes og hjertesygdomme samt gravide. Herudover er det gratis for alle 

over 65 år og pensionister. For andre koster det 160 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er influenza? 
Influenza er en sygdom, der skyldes smitte med influenzavirus. Virussen er særdeles smitsom og smitter via 
små dråber fra hoste, nys og lignende. 

Sygdommen bliver spredt, hvis du indånder viruspartikler eller får dem på hænderne og derefter rører ved 
øjne, næse eller mund. Influenza smitter også ved direkte kontakt som håndtryk, kys og lignende. 

Hvis du bliver smittet, vil influenzaen bryde ud i løbet af 1-4 dage. Du kan smitte andre, fra det øjeblik du får 
de første symptomer og vil typisk smitte mest i de første dage.  

Symptomer på influenza 
Influenza viser sig ved pludselig feber (over 38°C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, ondt i halsen 
og i nogle tilfælde opkastning og diarré. Sygdommen varer typisk i 2-7 dage. For langt de fleste bør influen-
za ikke give anledning til bekymring, men for nogen kan den være meget alvorlig og føre til hospitalsindlæg-
gelse og i værste fald død. Derfor er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og at 
være opmærksom på faresignaler.  

Risikoen for at få influenza 
En almindelig influenzaepidemi varer 4-6 uger i vintermånederne fra december til marts. 1 ud af 5 personer 
får typisk influenza – og hvert år dør i gennemsnit ca. 1000-2000 personer i Danmark af komplikationer som 
følge af influenza 

Se mere på http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/vaccination/influenzavaccination/  

         

Kom og få en vaccination. Så slipper du for trælse dage i sengen 
 

 

Lægevikar  
 

Der kommer en ny lægevikar her i efteråret. Hun hedder Kirsten Vilhelmsen. Hun har været ansat på flere 
sygehuse i Danmark og var en habil kirurg, som lærte mig, at når man laver kejsersnit, skal man altid sørge 
for at få skubbet blæren godt ned, så man ikke laver ulykker. Kirsten arbejdede i Zambia og senere i Austra-
lien, og har i mange år været praktiserende læge i Middelfart. 

Kirsten og hendes mand Henning Vilhelmsen har tre sønner, hvoraf en for nylig blev næsten verdensmester 
i guldfireren, som nu så hedder sølvfireren. Familien har lidt tilknytning til Anholt, idet en af sønnerne har en 
svigermor, som bor på Anholt. 

 

Med venlig hilsen Ø-lægen 
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Så gik den 1. sæson næsten på hæld for mig i 

Cafeteriet på m/f Anholt, og det har været en 

spændende, travl, hektisk, lærerig og ikke 

mindst BLÆSENDE sæson, men fyldt med gla-

de Øboer og gæster... tja og temmelig mange  

søsyge i sæsonen. Mine kolleger siger at det ik-

ke har lavet andet end at blæse siden jeg start- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de, hva` er det for noget….  

Jeg takker for alle besøgende der har været i 

cafeteriet og alt den støtte jeg har fået, både 

Thomas og jeg føler os rigtig godt modtaget her 

på Øen og det er vi meget taknemmelige for. 

Så kære alle, jeg snupper en sæson mere, jeg 

syntes faktisk det er sjovt og et arbejde jeg er 

rigtig glad for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det allersværeste har været at undvære Thomas 

i hverdagene, vi har hele tiden sagt 2 år og så 

skulle vi tage en beslutning om det var det her 

jeg/vi skulle og så se hvad der skete, men faktisk 

er vi der, hvor vi er i gang med at få vores hus 

solgt på fastlandet og få skabt et fælles hjem på 

Anholt, det er her vi vil være, det kan vi mærke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har åbent i Cafeteriet til og med uge 42, hver 

dag med hjemmebagte boller og kage, åbner 

igen til jul og nytår. 

Se opslagene om madtilbud på m/f Anholts face-

book side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses, Gitte  

 Kære Øboer og gæster 



10 

 

Igen i år gik en forrygende festival af stablen onsdag i uge 30 på plænen bag Anholt skole. 
Musik, fest, dans, mad, drikke, tombola, ansigtsmaling og meget meget mere. 
 – trods en lille regnbyge var stemningen i top.  

 

ANHOLT FESTIVAL 

2015 

Program, ca. tider: 

14.30 Rasmus Kærså (for børn) 

16.30 Anders Gantriis 

18.00 Per Worm 

19.00 Jacob Taarnhøj 

19.30 Eftersmag 

20.30 Michael Carøe 

22.00 Hukaos 

23.30 Nirvana Revival Band 
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Tak til alle I skønne mennesker der har været med til at gøre netop denne dag helt speciel. Ik-
ke mindst en stor tak til alle hjælpere, der virkelig har gjort en kæmpe indsats for at gøre det 
muligt igen at holde dette brag af en festival –  

Tak er et fattigt ord men TUSIND TAK til jer alle. 
Vi ses i uge 30, 2016, Bestyrelsen. 

Overskuddet fra Anholt Festival går til mange forskelligartede projekter i Anholt Skole og Børnehave, men 

fælles for dem alle er følgende: 

 Projekterne er udenøs 

 Pengene går udelukkende til børnenes rejser. Udgifterne til personalet kommer fra skolen og foræl-

dre betaler selv det fulde beløb for deres del af rejsen. 

 Projekterne skal have et indhold af kultur, dannelse, udvikling og læring. 

Hvad og hvem går overskuddet til? 

Tak for donationer: Butik Louise, Olrik Herretøj, Bog & Idé, Intersport, Flugger, Pigernes 
Verden, Stark, Skoringen, Grenaa Bowlingcenter, Mac Donalds, Skousen, Grenaa- Anholt 
Færgefart, Anholt Vognmandsforretning, Anholt Kro, LokalBrugsen Anholt, Algot, Molevit-
ten, Randers Regnskov, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark, Christian Brandt, Anholt 
kite-træf, Bach’s gulvservice og private donationer. 
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HELLEFISKEN 
ANHOLT 

  FISKEBUTIKKEN PÅ HAVNEN 




FRISKE FISK OG JOMFRUHUMMERE 

LANDET PÅ ANHOLTS KAJ 

 

 

ÅBEN 
FOR BESTILLINGER 

ÅRET RUNDT 

RING PÅ 

86319006 
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Nye muligheder for udlejning af dit feriehus 
 
Destination Djursland har som en af de første fornyelser omkring turismen på Anholt indført online 
booking af feriehuse. I alt har turistkontoret omkring 30 huse til udlejning og de er nu præsenteret i 
et bookingsystem på www.anholt-booking.dk.  
 
Gæsterne kan her søge ledige feriehuse i en ønsket periode, booke og betale online. Systemet har 
været anvendt på Djursland i en del år. Det fungerer stabilt og giver rigtig god overskuelighed for 
gæsterne. I forhold til udbuddet af feriehuse er systemet meget fleksibelt og kan håndtere ledige pe-
rioder helt ned på dagsbasis, individuelle sæsoner og priser.   
 
Som alle tidligere år var der stor søgning efter feriehuse i skolernes sommerferie, da online 
bookingsystemet åbnede 1. april kl. 19. I løbet af 45 minutter var der stort set udsolgt, og mange 
gæster blev skuffet og kom ikke på sommerferie på Anholt i 2015. Der kommer løbende bookinger 
ind til ydersæsonerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fleste er nok bekendt med at turistforeningen på Anholt i oktober 2014 besluttede at nedlægge sig 
selv. Driften af turistkontoret samt udviklingen af turisme på Anholt blev som følge deraf overdraget 
til Destination Djursland.  
 
Destination Djursland er en erhvervsdrivende fond, der markedsfører Djursland og Anholt overfor 
turisterne, driver turistkontorerne samt udvikler turismeproduktet på Djursland og Anholt i tæt sam-
arbejde med turismevirksomheder og Norddjurs og Syddjurs Kommuner. 
 
Vi planlægger for næste sæson at kunne udvide tilbuddet til også at omfatte udlejning af sengelin-
ned, guidede ture og øvrige oplevelsesmæssige tiltag på Anholt. 
 
Jeg håber at flere kan se mulighederne i det nye online system. Hvis man som feriehusejer på Anholt 
overvejer at stille sit feriehus til rådighed for udlejning i det nye bookingsystem, er man velkommen 
til at kontakte Anja Bæk på turistkontoret for flere informationer på telefon 8631 9133 eller e-mail: 
turist@Anholtturist.dk 
          Flemming Rasmussen, turismedirektør 
          Destination Djursland 

http://www.anholt-booking.dk
mailto:turist@Anholtturist.dk
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Fra det gamle Arkiv 
Museet har fået en gammel lommebog, der har tilhørt Stephen P. Stephensen, 

født på Anholt 15/10 1863, død på Anholt 12/5 1945. Han blev kaldt Steffen 

Smed, fordi hans far var smed. Selv var han fisker og redningsmand, endte som 

redningsbestyrer, belønnet som det ses med flere medaljer. Lommebogen handler 

imidlertid mest om noget helt andet, nemlig om vraggods. 

 

Pastor Christensen skriver i sin bog “ Præst på Anholt 1900-1912” om Steffen 

Smed bl.a. “ Steffen Smed en høj og anselig mand, foruden almindeligt fiskeri, drev han ivrigt fiskeri efter 

vraggods ude på Østerrev, hvor der stod strandede skibe i massevis. Steffen var særlig dygtig til at opdage 

vragene med sin vandkikkert og få fat på de værdifulde metaller og andre materialer, der kunne gøres i 

penge.” 

Andre forsøgte sig vel også med vragfiskeriet, men Steffen var  dygtigst. 

Han sejlede selv det opfiskede til aftagerne, mest til København eller Helsngør. 

Nogle eksempler fra lommebogen:  

Den 13/6 1904 anmeldt for Sognefogeden at have opfisket denne måned Anholt Fyr i Vest ca. ½ Mil fra Land 

paa 2 ½ Favne Vand 1 Parti gl. Jern, vurderet til Værdi 8 kr. 

Den 2 August 1904. Anmeldt for Strandfogeden: Anholt Fyr i ca. Vest ca ½ Mil fra Land paa ca 3 Favne Vand 

har opfisket et Parti gl. Støbejern kun tjenligt til Omsmeltning. Det opfiskede var uden Bøje eller andet Mærke 

og er vurderet til Værdi 15 kr. Anmeldt ca. midt i Anholt Yderhavn at have opfisket 1 gl. Skibsanker med ca. 

20 Favne gl. Ankerkætting, det opfiskede vurderet til Værdi 15 kr. 

 

Pastor Christensen skriver også i sin bog om Englænder-

monumentet:” Vi fik en anholter, som gav sig af med at 

fiske vrag på Østerrev, til at opfiske nogle store søsten og 

nogle sandstenssøjler, der i sin tid skulle bruges til Mar-

morkirken i København, men var strandet på Anholt 

Østerrev. Hertil kom nogle favne kætting og nogle rustne 

kanoner og kanonkugler.”  Det drejer sig sikkert om 

Steffen Smed for i lommebogen har han skrevet: Den 19 

Juli modtaget Skrivelse fra Herredskontoret at Sandsten 

betragtes som alm. Søsten. Underskrevet F. Ulrick. 

Når Steffen Smed sejlede til Fastlandet fik han selvfølgelig bud med om at købe dit og dat, ikke bare til fami-

lien, men også til mange andre, og det kan være meget forskelligt: Dukkehoved til datteren, 2 Alen højrødt Tøj 

til Forklæde, et par Træskostøvler, Lampeglas, 1 Gryde, 3 Alen Bommesi, o.s.v. Men én ting går igen og igen: 

Alle skal have kringler! De må have været noget særligt.          

etly 
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Fra vore farverige TOUR de ANHOLT´s budcykelkørere skal lyde rigtig mange TAK  

for generøse pedal-olier undervejs på de ellers så strabadserende strækninger under bakkerne,  

på de øde strækninger, i de tomme pitstop, gennem en sovende by og på en grå havnemole.  

Uden jer ville det være ørkesløst og formålsløst tidsspilde for hattemagere,  

kreative påklædersker, sivtynde ungersvende og taljesmækre jomfruer o. lign.  

Kun en enkelt eller to overmættede ville efter lægeordre ta´ turen i ny og næ.  

Næh... anderledes blev det p.g.a. JER! Pedalerne bare GLED i olie.  

På forhåbentlig  gensyn i næste års pit-stop. Her følger billeder fra nogle sponsor-stop. 

Jette Cronquist 

TOUR de ANHOLT 
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Anholt Vognmandsforretning 
Ring bare, vi er klar til de fleste opgaver. 

            

Glædeligt efterår, hilsner fra Anholt Vognmandsforretning.  
Vi kan kontaktes på tlf. 20 20 90 05 eller mail; anholt.vognmand@mail.dk  

 

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
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KIRKESIDER 
 

 
 
 

GUDSTJENESTER 
 

 

 
 

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. 

Dato tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

Søndag d. 4. oktober Kl. 10 18.søn.e.trin.   

Søndag d. 11. oktober Kl. 10 19.søn.e.trin.   

Søndag d. 18. oktober Kl. 10 20.søn.e.trin.   

Søndag d. 25. oktober Kl. 15 21.søn.e.trin. ”Kirke og kage” 

Familiegudstjenste* 

Søndag d. 1. november Kl. 19.30 Alle Helgens Dag m. lystænding * 

Søndag d. 8. november   23.søn.e.trin. Ingen 

Søndag d. 15. november Kl. 10 24.søn.e.trin.   

Søndag d. 22. november Kl. 10 Sidste søn. i kirkeåret M. Kirkekaffe* 

Søndag d. 29. november Kl. 10 1. søn. i advent   

6. december   2. søn. i advent Ingen 

Søndag d. 13. december Kl. 10 3. søn. i advent   

Fredag d. 18. december Kl. 10 Hverdag Julegudstjeneste for 

skole og børnehave, og 

andre interesserede 

Søndag d. 20. december Kl. 15 4. søn. i advent Salmesangs- 

gudstjeneste og æble-

skiver * 

Torsdag d. 24. december Kl. 15 Juleaften   

Fredag d. 25. december Kl. 10 1. juledag   

Lørdag d. 26. december Kl. 19.30 2. juledag   

27. december   Julesøndag Ingen 

Fredag d. 1. januar Kl. 15 Nytårsdag   

Søndag d. 3. januar - Helligtrekg.søndag Ingen 
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AKTIVITETER  
 
 

Spireklub 
 
Fra efter efterårsferien til lige før påskeferien  vil der være Spireklub fredag kl. 14.15-15.15 i Den Gamle 
Skole. 
Spireklubben er for børn i yngste klasse og indskolingen. – Ældre børn er dog også velkomne   
I spireklubben hører vi bibelhistorier, tegner, synger, spiser, leger osv.  
Kim står for Spireklubben i før jul, efter jul overtager Anne 
(NB: ingen Spireklub i skolens ferier og heller ikke fredag d. 8. januar) 
 
 

”Kirke & kage” 
 
Søndag d. 25. oktober kl. 15.00 
”Børnevenlig” gudstjeneste med efterfølgende kage i Den gamle skole. 
 
 

Allehelgensgudstjeneste   
 
Søndag d. 1. november kl. 19.30 
Ved allehelgensgudstjenesten mindes vi dem, som vi har mistet. Der vil blive tændt lys og navnene vil blive 
læst op på døde eller begravede fra Anholt Sogn siden sidste allehelgen. Ligeledes vil alle kirkegængere 
have mulighed for at komme op til døbefonden og tænde et lys for dem, vi hver især mindes. 
 
 

Foredrag:  FORUNDRINGSPARATHED V. JØRGEN CARLSEN 
 
Tirsdag d. 10. november  
Menighedsrådet indbyder alle interesserede og ”forundringsparate” til foredrag i Forsamlingshuset: 
Jørgen Carlsen er højskoleforstander, mag. art. i idéhistorie. Siden 1986 forstander for Testrup Højskole. 
Medlem af Etisk Råd. Medredaktør af den nye højskolesangbog. Skribent i Kristeligt Dagblad. Har i årenes 
løb holdt i hundredevis af foredrag over hele landet. 
 
 

Kirkekaffe 
 
Søndag d. 22. november byder menighedsrådet på kirkekaffe i Den gamle skole efter gudstjenesten 
 
 

Julegudstjeneste 
 
Onsdag d. 16. december 
Gudstjeneste for børnehaven – samt for andre interesserede    
 
 

Julesalmer og æbleskiver  
 
Søndag d. 20. december  
Traditionen tro mødes vi 4. søndag i advent til en anderledes gudstjeneste, hvor vi synger advents- og jule-
salmer. Bagefter inviteres alle til æbleskiver i Præstegården.   
 
 
- - -    - - -    - - -    - - -    - - -  
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FRA KIRKEBOGEN: 
 

Dåb: 
Søndag d. 28. juni 2015: Peter Nøhr Shopov 
søndag d. 19. juli 2015: Agnes Eva Oxenvad Bach 
 
Vielse:  
Lørdag d. 7. marts 2015: Marie Holm Mathiasen & 
Martin Fauerholdt Svensson 
Lørdag d. 11. juli 2015: Trine Block Larsen & 
Henrik Møhring Madse 
 

Kim Arne Pedersen som vikar for  
sognepræsten på Anholt 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
Onsdag d. 23. september indsættes Kim Arne Pe-
dersen som vikar for sognepræst Anne Damkjer 
Lautrup i Anholt kirke. Anne er med børn på en tre 
måneders rejse i Australien i forbindelse med for-
ældreorlov.  
Kim Arne Pedersen er ph.d. i teologi fra Aarhus 
Universitet i 1995 og var fra 1987 til 2004 fuldtids-
beskæftiget som forsker og universitetslærer sam-
mesteds med Grundtvig og grundtvigianismen som 
speciale. 
I 2004 blev han halvtidsansat som præst ved den 
grundtvigske valgmenighed i Odder og kombinere-
de i de følgende år præstearbejdet med Grundtvig-
forskning.  
 
I de senere år har han haft sin universitetstilknyt-
ning ved det teologiske fakultet i København.  
Kim Arne Pedersen er far til tre voksne, udeboende 
børn Franciska (24), Theodor (22) og Clara (19) og 
tre hjemmeboende børn Valdemar (14), Sophus 
(10) og Dagmar (7).  
 
Sophus og Dagmar flytter med til Anholt under vi-
kariatet og skal gå på Anholt Skole. De øvrige børn 
vil selvfølgelig komme på besøg på øen.´ 
 
”Vi glæder os alle til tiden på Anholt”, udtaler Kim 
Arne Pedersen.  ”Jeg har aldrig prøvet at være sog-
nepræst før, men er vokset op i en sognepræste-
gård, og der er jo ”åbne døre” mellem de grundt-
vigske valgmenigheder og sognemenighederne.  
 
 

 
Når jeg i årenes løb har besøgt min kusine, sogne-
præst Anne Lautrup, har jeg mærket, hvordan folke-
kirken er en naturlig del af livet på Anholt. Øen er 
fuld af spændende mennesker, natur og historie, og 
jeg ser frem til at være en del af øens liv.” 
 
 

INFORMATION: 
 

”Det gamle redningshus” udlejes:  

 
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 
 

Indsamling i kirken:  
 
Indsamlingerne i Anholt Kirke har i de seneste år er 
gået til:  Folkekirkens Nødhjælp, De danske hospi-
talsklovne, Flygtninge i det nordlige Irak og sidst 
SOS-børnebyerne. Hver indsamling har givet om-
kring 2000 kr., og det har været en glæde at sende 
disse beløb af sted til de forskellige velgørende for-
mål, hvor de kan gøre gavn. Tak til alle jer, der har 
lagt penge i kirkebøssen! 
 
Menighedsrådet har besluttet, at vi i efteråret og vin-
teren samler ind til hjemløse i Danmark. Alt hvad der 
lægges i kirkebøssen i våbenhuset vil gå til organisa-
tionen ”Hus Forbi”. 
 
Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anled-
ningen var FN’s internationale fattigdomssår, og at 
København var europæisk kulturby ’96.  
 
Indholdet i Hus Forbi produceres af professionelle 
freelancejournalister og fotografer. Den redaktionelle 
linje fastlægges af redaktøren  som  er ansat i sekreta-
riatet  
Vil du læse mere om sælgerne kan du gå videre 
til siden med historier fra gadeneller siden med oplys-
ninger om avissalget, som også indeholder en over-
sigt over distributører.  

http://www.husforbi.dk/go.aspx?to=default.aspx%3Fm%3D3%26i%3D2%26pr%3D1&navn=Historier%20fra%20gaden
http://www.husforbi.dk/go.aspx?to=default.aspx%3Fm%3D2%26i%3D37&navn=S%E6lgerne
http://www.husforbi.dk/go.aspx?to=default.aspx%3Fm%3D2%26i%3D37&navn=S%E6lgerne
http://www.husforbi.dk/go.aspx?to=default.aspx%3Fm%3D2%26i%3D37&navn=S%E6lgerne
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Brochure om Anholt Kirke:  
I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kir-
ke. Brochuren koster 10 kr., som lægges i  
det opstillede glas. 
 
 
KONTAKTOPLYSNINGER: 
 

Sognepræst:  
Kim Arne Pedersen 
Østervej 12 
Tlf:  86 31 90 56 
 
Kirkeværge:  
Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           TIL EFTERTANKE 
 

              ”Menneske først, kristen så” 
                                                                      

Grundtvig  

 

Tusinde tak til de fastboende,  
øens turister og det lokale erhvervs liv  

for god opbakning.  
Vi ses til en ny sæson.  

Kh Anja & Klaus 

Al´got fra havet 



23 

 

Joyanns Anholt historie 
 
Sommeren 1989 var 
jeg på udkig efter et 
dejligt sted at holde 
ferie, imens jeg ven-
tede på, at kunne 
flytte ind i et hus i 
København sammen 
med min dengang 7-
årige søn, Jonas. Jeg 
har altid elsket natu-
ren og holder nor-

malt ikke af overbefolkede campingpladser, og da en ven-
inde foreslog, at vi tog med til Anholt, var jeg straks tændt.  
 
Det var kærlighed ved første blik, helt fra vi steg om bord 
på den lille bitte færge i Grenaa havn og Jonas spottede 
fiskedellerne i cafeteriet. Anholt Camping var lige noget 
for os, herligt vild og med folk i små telte med primitivt 
udstyr og en dejlig stemning. Yes.  
 
Anholt blev udforsket til fods, jeg tror vi nåede til fyret 
allerede denne første sommer - og vi kom tilbage hvert 
eneste år indtil 1995, nogle år flere gange. Duften af lyng, 
revling og hav, ørkenens storhed, havet og den rene luft, de 
gode folk og friheden. Anholt sad fast i sjælen.  
 
Da jeg fandt sammen med Torben i 1994, skulle han natur-
ligvis med til Anholt, og det var heldigvis ikke noget pro-
blem at få ham overbevist om feriemålet. Torben havde 
været på øen en gang før, i sejlbåd i en stiv kuling sammen 
med en sejler-kammerat, så det var ikke første gang, han 
betrådte øen i Kattegat. Det blev til to somre sammen på 
Anholt, - derefter købte vi hus på landet og familien blev 
større, Thomas og Robert kom til og vi byggede om og li-
vet gik sin gang.  
 
Vi havde helt glemt Anholt i 18 år. Indtil sommeren 2013, 
hvor vi egentlig ville til Bornholm, men vi endte i stedet på 
Anholt…….tilfældigvis. Torben var på udkig efter lærerjob 
og havde set opslaget i maj 13, men vi tænkte jo, at stillin-
gen var besat. Det blev til en lille uge på campingpladsen - 
nu med nye ejere, Jens og Berit havde overtaget styringen - 
men heldigvis med samme hyggelige stemning og de sam-
me inskriptioner på væggen i toiletbygningen. Hjemme 
igen! Thomas og Robert - to gutter på 13 og 15 år, - de 
kunne godt lide Anholt. Vi travede rundt på øen, som van-
ligt, og hyggede os. Skulle desværre hjem igen efter alt for 
kort tid, hunden og kattekillingerne ventede. Jeg kan tyde-
ligt huske, at jeg bare ikke var klar til at sejle til Grenaa 
igen.  
 
Torben og jeg havde forberedt os på, at det muligvis var tid 
at flytte til et andet sted, da lærerjobs i Aarhus-området var 
svære at få fat på. Så vi var på en måde klar til at rykke, da 
vi kom hjem fra ferie og fandt ud af, at jobbet på Anholt 
Skole var genopslået. Vi holdt famileråd og de to teenage-
drenge sagde ja til, at far søgte job på Anholt, også selv om 
det måske betød skoleskift og farvel til barndomshjemmet.  
 
Torben sejlede til Anholt og var til samtale15. august - og 
han startede på skolen 1. September. Robert, Torben og 
kattekillingen Riddick tog afsted med to cykler, et par ryg-
sække og en cykelvogn og flyttede ind i skolens lejlighed. 

Det hele gik så hurtigt, at vi slet ikke rigtig nåede at forstå 
konsekvensen,  - og sådan er det jo ind imellem i livet, man 
siger ja til noget for senere at erkende, hvad man også har 
sagt ja til.  
 
For os var det de praktiske omstændigheder omkring salg 
af vores store hus på landet ( i finanskrisens dønninger) og 
flytning til en alt for lille bolig på øen, som var de store 
udfordringer. Det at bo på Anholt som sådan var og er en 
positiv oplevelse, men hold da op hvor har det været et par 
hårde år, sådan praktisk og økonomisk med to huse + en 
teenager i Grenaa. Thomas skulle jo også finde et sted at 
bo, han fyldte 16 år og var lige startet på teknisk skole, da 
far flyttede til Anholt. Det tog nogle måneder at få det hele 
på plads, derefter blev Thomas installeret i Grenaa og jeg 
kunne følge efter Tor-
ben og Robert til Søn-
derstrandvej.  
 
Det er blevet til tre 
boliger på øen, og vi 
håber og tror, at vi vil 
blive i Netes  hus Un-
der Bakkerne i mange 
år frem - og at det 
snart bliver Torben og 
Joyann´s hus. Vi tror 
stadig på, at vi snart 
får solgt det gamle 
hus på fastlandet og vi tror og ønsker, at det hele falder 
HELT på plads, snart. For vi vil gerne være øboere, slå rod, 
bygge hus og lave have, skabe et liv på Anholt, som varer 
ved. Her er nemlig skønt, hele året. Faktisk kan jeg endnu 
bedre lide det uden for højsæsonen, her er dejligt i alt slags 
vejr og så længe saunaen er varm og havet er friskt og kø-
ligt, er jeg klar til en dukkert.  
 
Min hverdag er som den var før jeg kom til Anholt, - jeg 
sidder foran computeren og passer min webdesigner virk-
somhed, når drengene er i skole og der er ro i huset. I friti-
den går jeg gerne lange ture med vores gule vovse, og jeg 
elsker at indrette hus, at få nye ideer til endnu bedre bolig 
(som Torben så er med til at udføre i praksis) og at lave 
mad, sylte, bage og hygge. I nuværende bolig er vi velsig-
net med en dejlig have med JORD (sådan noget i den ret-
ning i hvert fald), hvilket betyder alt for mig, som er sådan 
en, som trives bedst med drivhus og køkkenhave, blomster, 
bær og frugttræer og mange timer i selskab med jord og 
himmel.  
 
Anholt er perfekt til et liv med fødderne på jorden og hove-
det i himlen, og med hjertet lige her, hvor vi står.  

 
 

Joyann. 
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Langt Ude-festivalen blev en spillevende succes 
 

Både økonomisk og som oplevelse blev den første udgave af vores kulturfestival Langt 
Ude på Anholt en vellykket affære. 

Anton Heilskov på vegne af Langt Ude på Anholt 
 

Orglets blanklakerede træ skinner kraftigt i den bragende eftermiddagssol, der fylder himlen over Nordbjerg 

med lutter blå nuancer.  

 

Leslieforstærkeren til instrumentet går i gang med sine vibrerende svingninger, mens hele monstrummet masser 

sig godt ned i bakkens sandede overflade. Organisten rammer tangenterne, der begynder at danse. Og lyden af 

Rasmus Stenholms livlige, jazzede fortolkning 

af  ”i Danmark er jeg født”, blæser ud over de  

knap 100 fremmødte, der ivrigt fotograferer, 

drikker og nikker i takt. 

 

I baggrunden slår Anholts ørken et svirp med 

halen ud i Kattegats sommervarme hav. 

 

 

Det var netop oplevelser som denne, vi drømte 

om at skabe, da vi i kultur- og aktivitetsudvalget 

under Anholt forsamlingshus satte os for at sammensplejse kunsten og naturen på Anholt.   

Ideen om en festival, der var formet af øen og ikke omvendt. 

 

Rasmus Stenholm akkompagneret af Sigurd Djuurhus til koncerten d. 30. juli  

Anders Mathiasen spiller solokoncert i Ørkenen 
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Mere end 20 arrangementer over hele øen 

Jazzkoncerten på Nordbjerg var langt fra det eneste vellykkede arrangement i løbet af festivalen. På de 12 da-

ge, hvor begivenhederne stod på, blev det til mere end 20 arrangementer spredt ud over det meste af øen.  

Vi var glade for, at stort set alle vores forestillinger og koncerter var velbesøgte. Og vi føler os noget beærede 

og taknemlige over, at det ellers så tarvelige sommervejr var smukt og tørt til alle vores udendørs arrangemen-

ter. Noget, der også hjalp med til, at vi fik et overskud, der kan hjælpe os med at bringe endnu flere kulturelle 

oplevelser til øen.  

 

Åben invitation til samarbejde 
 

Medvind af den slags giver blod på tanden, og vi glæder os til at præsentere endnu flere kunstoplevelser på 

Anholt i fremtiden. Forhåbentlig kan vi med tiden gøre festivalen til en reel Anholt tradition. 
 

For at det skal lykkes, er det vigtigt, at festivalen i højere grad inddrager anholterne. Vi var glade for den store 

interesse og de mange fastboende gæster, der deltog i festivalen. Og vi håber,  at vi kan gøre vores arrange-

menter og arbejdet med festivalen endnu mere attraktivt at deltage i fremover. 
 

Vi er for tiden i gang med at evaluere årets festival, og hvis I har ris og ros eller gode ideer til næste års festi-

val, skal I endelig tage fat i en af os. 

Vi vil også gerne takke vores samarbejdspartnere. Årets festival var aldrig blevet til noget uden hjælp fra 

Norddjurs Kulturpulje, Anholtfærgen og Kulturstyrelsen. 
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Forundringsparathed 
 
 

Anholt Menighedsråd inviterer alle på Anholt til en  
foredragsaften med forstander for  
Testrup Højskole Jørgen Carlsen 
  
 

Forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole har fundet på et nyt ord:  

forundringsparathed. Han vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på  

forundringsparathed med baggrund i livsanskuelse, filosofi, litteratur og højsko-

lens univers. Han ser højskolen som den organiserede protest mod ligegyldig-

gørelsen af livet og fremhæver højskolesangens betydning i denne sammen-

hæng. En god  højskolesang stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber forundringspara-

thed. Det skal vi med højskolesangbogen i hænderne opleve. Jørgen Carlsen er idéhistoriker og siden 1986 forstander for 

Testrup Højskole. Han er endvidere medredaktør af Højskolesangbogen, klummeskribent i Kristeligt Dagblad samt med-

lem af Etisk Råd. I efteråret 2015 udkommer han med bogen ”Festens glæde – en julekalender for voksne” (forlaget Al-

fa). 

Tirsdag 10/11 kl. 19.30 i Forsamlingshuset 

Fri entre  

AM byder på kaffe/kage efterfølgende. 
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Under hummerdagene i uge 27 havde vi arrangeret hønseskidning på havnen.  
Det blev en vældig succes og var rigtig sjovt og underholdende..  
Tak til Anholt kro, Anholt Brugs, Anholt røgeri og Al’got for donering af præmier.  
Og ikke mindst tak til de tre høns der stillede op. Den ene kunne dog ikke klare rampely-
set og gik ned med stress og måtte skiftes ud allerede på dag nr. 2. 

Foreningen Anholts Børn 

Den 14. juli havde vi loppemarked på Jordemoderpladsen. 
Som altid var det et stort tilløbsstykke. 

Vi går nu en lang vinter i møde, hvor vi har mulighed for at tilbyde 

ungerne indenøs oplevelser og arrangementer. 

Vi starter med en HALLOWEEN FEST  

som holdes lørdag den 24. oktober.  

Hold øje med opslag. 
Signe 
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Overskriften, eller rettere ”manchetten”, som det hedder, er 

ikke min. Det er én af ungerne fra 6.kl.’s egen. Som en del 

af deres danskopgave i skolen (A-klassen) har de skrevet 

om modul 2 i projektet, som blev afviklet over fire dage på 

Danmarks mest afsidesliggende ø, Anholt, i den sidste uge 

af sommerferien. Vi var tre voksne instruktører, som tog 

afsted med 15 unger. Nedenstående er et uddrag af deres 

oplevelser – altså dem, som huskede at aflevere deres op-

gave til tiden  
 

Der var lagt et tætpakket træningsprogram i samarbejde 

med gode lokale kræfter. Fokus var denne gang på mind-

fulness; at finde ro midt i orkanens øje og opbygge det, 

som vi kalder ”Det indre beredskab”. Samtidig arbejder vi 

med teamsamarbejde og –ledelse, mens sværhedsgraden 

gradvist øges. Disse aktiviteter er nu koblet med lektietræ-

ning i skoleåret, som enten afvikles omkring mit spisebord 

hver torsdag aften for alle ungerne, eller hjemme hos den 

unge selv med en frivillig lektiehjælper 1:1. 
 

Laura fra 6.A skriver: ”Jeg blev vækket tirsdag morgen, jeg 

vidste jeg skulle til Anholt. Men hvem vidste, hvad der ville 

ske, jeg havde en mærkelig fornemmelse i min mave. Klok-

ken var 06:40, og min mor kørte mig til Trekroner St. Der 

stod alle mine venner og var klar. Vi sagde farvel til vores 

forældre og steg om bord, nu skulle vi køre til Jylland.” 
 

Turen gik over Odden-Ebeltoft videre til Grenå havn, hvor 

vi hastigt steg om bord på Anholtfærgen. Så ventede en 

bølgende sejltur over Kattegat på 2 t. og 45 min. Allerede 

her startede træningen på dette modul. Christian skriver: 

”Ombord på færgen skulle vi lave nogle øvelser, hvor vi 

fortalte hinandens dårlige og gode vaner”, og Laura fort-

sætter: ”Vi ankom til Anholt, og der stod Mads’ forældre 

og ventede på os. Vi fik lov til at kalde den bedstemor og 

bedstefar.” 
 

Maja skriver om gåturen fra havnen op til sommerhuset, 

hvor vi blev indkvarteret: ”Min tunge rygsæk sad forkert 

på mine skuldre, og mine ben gjorde ondt. Nu lød jeg må-

ske som om, at vi skulle gå flere kilometer. Men vi var fak-

tisk næsten fremme - tror jeg - for vi var vel gået de sølle 

tre kilometer nu. Sommerhuset var stort. Det var delt op i 

to dele vha. nogen bindedøre. Vi fik at vide, at drengene fik 

den del af huset, som var tættest på hoveddøren, og pigerne 

fik så det, som var længst væk. Heldigvis. Og at Linea og 

Rasmus var ledere, så det var dem, der tog beslutningen 

om, hvordan vi skulle sove.” 
 

Det gik faktisk rigtig fint, og første aften fik vi handlet, 

koordineret og ungerne blev fodret af med kødsauce og 

pasta, som tøserne stod for, mens drengene vaskede op. 

Også denne aften var der opgaver i deres lille lommebog 

om, hvad man havde lært i dag – om sig selv og i det hele 

taget. 
 

Maja skriver videre om den næste morgens solopgangstur 

til havet: ”Mads gjorde tegn til, at jeg skulle komme. Så det 

gjorde jeg. ’Dig og Frederik er lederne, her til morgen.’ 

Hva’!? Nej, der kan være sket en lille misforståelse. Mig 

som leder? Nul og niks den går bare ikke. ’Så jeres opgave 

er at guide de andre hen til Nordstrand’, sagde Mads. ’Så 

når I skal fortælle de andre, hvordan det skal forgå, så for-

tæl dem, at det er vigtigt, at I er stille, og at det skal gå i et 

raskt tempo.’ Mig og Frederik nikkede.”  
 

Frederik kommenterer: ”En af dagene skulle vi meditere, 

det var både sjovt, og man lærte at slappe af. Vi lærte mas-

ser af teambuilding øvelser, onsdag morgen stod vi op kl. 

03.45, og vi gik kl 04.00  ned mod en strand, der var nogle 

kilometer. Da vi var kommet ned til stranden, skulle vi teg-

ne en tegning af, hvordan det så ud. Det var smukt; bølger-

ne var blå, og man kunne se et fyrtårn i baggrunden, og 

der var masser af sand. Da vi havde tegnet, skulle vi ud og 

bade - vandet var koldt.” 
 

Efter et par timers hvile var det afsted igen. Christian skri-

ver: ”Vi gik op til en lille sti, der hed Kærlighedsstien. Da 

vi kom op for enden, skulle vi lave en øvelse med Chris. 

Den gik ud på, at vi skulle lære at nyde mad. Alle øvelserne 

med Chris kaldes mindfulness. Efter vi havde spist vores 

madpakker, gik vi videre af Kærlighedsstien. 

Turen til Anholt 
- en helt speciel oplevelse med projekt ”Uddannelse Til Mig”. 
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” Maja beskriver oplevelsen på stien således: ”Isabella var 

vores leder. Så det skulle nok blive sjovt. Vi skulle op af en 

sti, som hed "kærligheds stigen". Det fik mig til at tænke på 

et lykkeligt kærlighedspar, som gik med flettede fingre, 

mens deres børn løb rundt. Jeg kunne se ud over Anholt. 

Hvordan Ørkenen og jorden skiftede. Vandet som ingen lyd 

havde. Det var et fantastisk syn. Jeg glædede mig til, at vi 

skulle prøve det der mindfulness.” 

 

Laura fortsætter: ”Derfra gik vi videre ned til havnen, hvor 

vi spiste en stor is. Da vi havde spist den, gik vi ned til 

stranden, hvor vi skulle lave en øvelse, men havet larmede 

for meget, så vi gik hen til en boldbane hvor vi lavede gå-

ende meditation, man kunne mærke græsset under fødder-

ne. Efter lidt tid gik vi videre. Da vi kom hjem, skulle vi ned 

til Anholt skole og børnehave. Der gik 26 elever og børne-

have børn på skolen. 

Til aftensmad skulle vi lave rødspætter, fiskefrikadeller, 

remoulade og en masse andet lækker mad. Efter et stykke 

tid skulle vi spise, det smagte virkelig godt, man kunne 

smage den friske fisk i både fiskefilet og fiskefrikadeller og 

de nyopgravede kartofler”. Christian kommenterer: ”Om 

aften skulle vi selv lave mad. Det gjorde vi på skolen. Vi 

skulle lave fiskefileter og selv skære dem ud af fisk, og vi 

lavede også fiskefrikadeller, de fleste kunne lide dem. Mads 

forældre hjalp meget til. Herefter gik vi tilbage for at so-

ve.” 
 

Anholt rummer Nordeuropas eneste ørken, og det var et 

perfekt træningssted for os. Laura beskriver vores dagstur 

således: ”Næste morgen vågnede vi kl. 7.00, vi spiste mor-

genmad og smurte madpakker. Vi skulle ud og gå helt ud til 

Anholt fyr og tilbage igen. Vi får at vide, hvem der skal 

være teamleder, og det blev mig og min veninde. Vi får for-

talt, hvordan man bruger et kompas sammen med et kort. 

Nu skal vi så fortælle vores hold, hvad vi skal gøre, og hvor 

vi skal gå. Vi pakker vores ting, og så går vi af sted. Først 

gik vi ud til en stor bakke, derefter skulle vi ændre kurs og 

gå helt ud til fyret. Det var hårdt og varmt, og der var me-

get skænderi om, hvem der skulle bære taskerne. Men vi 

kom ud til fyret, og det var det vigtigste. Mads kendte fyr-

passeren, så vi kunne komme op i fyret. Der var den smuk-

keste udsigt ud over hele Anholt. Vi fik også set sæler.” 
 

Tore tilføjer: ”Først gik gruppe et, fem minutter efter gik 

min gruppe. Lederen skulle guide os den rigtige vej hen til 

fyrtårnet. Da vi havde gået lidt, så vi nogle bær, som man 

kunne tage saften fra. Derfor stoppede vi og tog en masse 

bær. Saften smagte surt, syntes jeg, mange af de andre kun-

ne godt lide dem.” og Tore fortsætter: ”Ti min. efter skulle 

vi skrive, hvad vores ’bedste udgave af os selv’ var, og vi 

skulle gøre det alene. Bagefter at vi havde skrevet det, skul-

le vi op i fyrtårnet. Der var en lang vindeltrappe vi skulle 

gå opad, før vi kom derop. Udsigten var fantastisk flot der-

oppe. Vi kunne se langt ud på havet og mærke vinden i hå-

ret. Vi nød udsigten lidt tid og gik ned igen. Da vi kom ned, 

skulle vi gå langs stranden tilbage. Vi gik et lille stykke 

sammen og fandt et godt sted, hvor vi kunne ligge blødt 

ned. Der skulle vi lave mindfulness og slappe af. Det hand-

lede om indre ro, kontakt med sig selv og sin krop. Jeg syn-

tes, det var behageligt. Bagefter skulle vi gå i en stor grup-

pe, vi fik to nye ledere, jeg var den ene og Simon var den 

anden. Simon og jeg fik at vide, hvor vi skulle gå. Vi skulle 

gå nede på stranden og følge den fem kilometer. Så skulle 

vi gå ind i ørkenen, vi fik kompas og kort, så vi kunne finde 

vej. Det havde været en rigtig dejlig dag. Vi havde udfor-

dret os selv og øvet teamwork, gået 18 km, lært mindful-

ness og fået ømme fødder. Det var en sej dag og en fed 

tur.” 
 

Christian slutter dagen således: ”Jeg gik hele vejen sam-

men med min makker. Både min makker og jeg var rigtige 

tørstige, men vi havde ikke noget vand. Da vi så kom hjem, 

fandt vi ud af, at vi havde 1 liter vand nede i bunden af ta-

sken. Vi fik lov til at slappe af, før vi skulle lave jomfru-

hummere og rejer. Vi gik i en samlet flok ned til Mads’ far 

og mor. Jeg skulle lave jomfruhummere, bl.a. skulle jeg 

knække hoved af og ’rumpe dem’, dvs. at man tager tarmen 

ud. Musiklæreren fra skolen på Anholt kom for at optræde, 

og vi sang to gamle Anholtsange. Vi fik spist og gik tilbage, 

og så var det godnat.”  

Chris Norre laver mindfulness-øvelser med udsigt over Anholt Ørken.  
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Christian runder også turen af med følgende beskrivelse: 

”Sidste dag vågnede vi ved seks tiden, nogle af drengene 

bl.a. jeg gik ud for at se solopgangen. Da vi havde set solen 

stå op, gik vi ind for at spise morgenmad og derefter rydde 

op og gøre rent i sommerhuset. Vi gik ned til havnen og 

ombord på færgen. Da der blev lukket af, spurgte mine 

venner og jeg, om vi måtte se broen. Han sagde heldigvis 

ja, men han sagde også, at vi skulle vente et kvarter før vi 

måtte komme der op. Der var et lækkert udsyn og en masse 

knapper, det var rigtig sejt. Ham der styrede, viste os nogle 

nødraketter og de store reb til nødsituationer. Da vi kom til 

Grenå, skulle vi skrive, hvad vi havde lært i vores bog og 

lave en øvelse med Chris. Da bussen kom, kørte vi i bus 

til den næste færge, og herfra bus igen til vi var på Trekro-

ner Station. Det var en god oplevelse, og jeg kom igennem 

mange svære ting, som jeg ikke troede jeg kunne.” 
 

Som det fremgår, har ungerne rigtig nok haft en helt speciel 

oplevelse. Chris, jæger-Kurt og jeg havde også en fanta-

stisk tur. Tak til alle som hjalp til og gjorde det muligt. Mo-

dul 3 i uge 42 afvikles 500 km oppe i vildmarken i Wärm-

land, hvor også Emil på 14 år skal med som hjælpeinstruk-

tør. Indtil da har vi brug for DIN hjælp, hvis du kunne tæn-

ke dig at blive frivillig lektiehjælper for de søde unger: Se 

mere på www.uddannelsetilmig.dk + og vores facebook-

side el. ring til Mads på 2344 8765. 

Hver torsdag aften samles ungerne til lektietræning hjemme hos Mads. 

Mads Cronquist. 
 
Jeg er kommet på Anholt hele mit liv - min mormor og 
hendes syv søskende voksede op her, bl.a. 'Svend træ-
mand' i huset Saga (opkaldt efter hans gamle kutter) lige 
ved siden af skolen. Huset arvede min mor Jette, fordi 
Svend ikke fik nogen børn og synes, at hun altid havde 
været god ved ham. Min bror Bjørn har også et sommer-
hus på Fuglevej. En meget stor del af min vennekreds 
mødes på Anholt hver sommer, og faktisk hvert år hol-
der vi min fødselsdag på øen, da det er 15/7. I år faldt 
det sammen med budcykelløbet, og hos Algot holdt vi 
tyrolerparty bagefter med wienerschnitzler og det hele til 
35 gæster - det var sjauw :-) 

Nordstrandvej 19 

8592 Anholt 

 kro@anholt.dk          www.anholtkro.dk 
 

Husk nytårsåbent  

27.12.2015 - 3.1.2016 

Anholt Kro 

http://www.uddannelsetilmig.dk
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Kultur-  og Aktivitetsudvalget under Anholts Forsamlingshus vil i løbet 

af efteråret afholde fællesspisning og fredagsbal, det bliver annonce-

ret ved opslag.  

Efterårsferien byder på Bal med levende musik d. 13. Oktober kl. 

21.30 til 02.00 naturligvis i Forsamlingshuset. 

Nyt fra Kultur- og Aktivitetsudvalget  

Anholt Murer & Terrazzo 
Tlf. 40979684 eller 40419212 
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Nyt fra Anholt skole 
Ny skoleleder, havtasker, skoleture og seje børn  

Af Gyrite Andersen 
 
 

 
Næh – det mente jeg ikke, at jeg var, men valgte alligevel at besøge Anholt i påsken, for at se øen an, inden 
jeg besluttede mig for at søge jobbet. Vejret var perfekt. Vinden var afdæmpet – bølgerne nådige og solen sat-
te sig fast på en aldeles blå himmel i de dage, jeg besøgte øen. Stilheden var enorm – næsten af grønlandske 
dimensioner og da jeg havde taget turen til fyret og gået i Pakhusbugtens mangefarvede sand i vindstille vejr 
med sælerne som trofaste følgesvende på behørig afstand, var jeg solgt. Jeg søgte stillingen på en af Danmarks 
mest eksotiske skoler. 

For et år siden havde jeg end ikke overvejet at skulle være skoleleder på 
Anholt, men nu er jeg her og jeg har efter 6 uger i stillingen ikke fortrudt 
et sekund. Jeg er læreruddannet, men har – bortset fra en kort affære på 2 
½ måned - aldrig før været ansat i folkeskolen, da jeg allerede, mens jeg 
gik på seminariet – lærte efterskolen at kende og så var jeg solgt. Det re-
sulterede i 7 år som efterskolelærer på 2 forskellige efterskoler, 5 år som 
efterskoleforstander – og ind imellem var jeg i 16 år kulturkonsulent i Ri-
be Amt og Region Syddanmark og rundede jobbet som kommunal kultur-
chef. 

Jeg har haft et spændende og privilegeret arbejdsliv, 
jeg har haft fart på og har nydt at arbejde såvel lokalt 
som internationalt med et væld af spændende opgaver 
og jeg har nydt at få lov til at være med til at spille en 
rolle i mange unge menneskers liv, i de år af deres liv, 
hvor de store eksistentielle spørgsmål melder sig. Men 
det føles helt rigtigt, at jeg nu slår mine folder midt i 
Kattegat i en slags selvvalgt isolation.  
” Er du blevet skingrende vanvittig” lød det fra et 
menneske, der står mig nært, da jeg afslørede, at jeg 
havde tænkt mig at søge stillingen på Anholt.  
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Havtasker til Anholt skoles elever 
 

Tidligere har eleverne på Anholt skole modtaget svømmeunder-
visning i svømmehallen i Grenå. Før sommerferien gik man i 
gang med et havsvømmeprojekt støttet af TrygFonden og  i sam-
arbejde med Dansk Svømmeunion og Forsknings – og Innovati-
onscenter for Idræt, Bevægelse og Læring .  

Projektet fortsætter i juni 2016 – men vi svømmede  også i havet 
med eleverne i september måned. Vandet kunne være varmere – 
men svømmedragterne tager det værste.  

I August kom Ellen Garne (til venstre i billedet) forbi med en 
god gave til Anholt skoles elever. Hun er selv havsvømmer og 
svømmede i 2013 rundt om hele Anholt. Hun har været med til at 
udvikle nogle oppustelige ”havtasker”, der skal sikre, at havs-
vømmere bedre kan ses i havet.  

Samtidigt har de den funktion, at man kan ligge og hvile sig på dem, hvis man bliver træt under svømmetu-
ren, og så kan man opbevare nøgler og andre mindre effekter inde i dem. Ellen Garne donerede gavmildt 5 af 
disse havtasker til Anholt skoles elever, der nu skal prøve kræfter med dem i havet.  

I uge 42 er der udstilling i Det gamle redningshus  

 
Også ting fremstillet i uge 39, hvor der var Videnskabsfestival  på Anholt Skole – og hvor eleverne  arbejde-
de med emnet Plastik vil blive fremvist og solgt. Naturvidenskaben går hånd i hånd med kunst og kunsthånd-
værk, når eleverne skal arbejde med plastik både teoretisk og konkret.  
Også plastikartikler fremstillet i Videnskabsfestivalugen i uge 39 vil være til salg – idet festivalugens tema 

var Plastik. Naturvidenskaben gik hånd i hånd med kunst og kunsthåndværk, da eleverne arbejde med plastik 

både teoretisk og konkret. Resultaterne kan altså ses i efterårsferien i det gamle redningshus.  

Vi håber på, at mange vil lægge vejen forbi.  

Eleverne fra Anholt Skoles ældste klasse udstiller 
og sælger en masse forskellige ting, som de selv 
har produceret eller som er en del af deres grønne 
projekter, blandt andet den berømte glasflaske, 
som kan bruges til at fylde med Anholts præmie-
rede rene vand.  
 

Når man køber en flaske, støtter man samtidig 
miljøet på Anholt, - men også Anholt Skoles 
børn, som således samler ind til en skolerejse, så 
de får mulighed for at komme lidt ud i verden. 
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Skoleture med Anholts seje børn 
 

Og det ER en eksotisk skole med nogle ualmindeligt seje børn. Når 
man tager på skoletur – starter alle rejser jo med, at man tager færgen 
over til Grenå. Og jeg har nu lært, at man tager færgen! også selvom det 
blæser en temmelig velvoksen vind. Ikke noget klynk fra skolens ele-
ver; de tager hurtigt bestik af situationen, hvis det blæser meget, lægger 
de sig ned og får sikret sig, at de har brækposerne klar og hvis de bliver 
søsyge, er de vildt disciplinerede omkring deres brækposer og der er 
stadig ikke noget jammer. Hvis det blæser knapt så meget, leger de fan-
geleg og gemmeleg på skibet, som de behandler som en udvidet del af 
deres hjemlige territorium. Jeg har oplevet både de ældste på tur til Gre-
nå kommunes forebyggelsesdage i begyndelsen af skoleåret og de yng-
stes tur til Gammel Estrup, og eleverne er ikke bare gode på skibet , de 
er simpelthen gode til at suge til sig og få det maksimale udbytte af tu-
ren til fastlandet. 

Drikkevandet på Anholt hentes op fra undergrunden i Ørkenen langt under jordens overflade og har en fan-

tastisk kvalitet.  

Sophus Rasmussen er tovholder på Anholt Skoles vandprojektet, og han fortæller: ”Vi på Anholt skole, som er 
medlem af Grøn Skole, har et projekt, der går ud på at få folk til at drikke vores vand og lade være med at for-
urene det med gødningsmidler og andet giftstof, - og ISÆR lade være med at forbruge en masse plastikflasker, 
som skal transporteres til og fra øen. Vidste du godt, at Anholt har noget af det bedste og reneste vand verden? 
Hvorfor købe plastikflasker, der forurener verdenshavene og dræber millioner af havdyr, når der er lækkert 
vand i hanerne? Overskuddet på salg af flasker går til en rejse, så vi kan komme lidt væk fra Anholt og se lidt 
af verden.”               
                Man kan tjekke vandkvaliteten på http://www.vandcenterdjurs.dk  

Alle steder 
med en vand-
hane er der su-
perlækkert og 
rent vand. 

Anholt vand 
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ANHOLT BIBLIOTEK 
 

Åbningstider – moderniseringer og bogudsalg  

 

Da Anne har taget orlov og rejser til Australien i de næste 

tre måneder, har jeg overtaget driften af biblioteket på 

Anholt.  

Biblioteket holder lige nu åbent om onsdagen fra 15 – 17. 

Med tiden planlægger jeg at udvide åbningstiden – og 

indtil da, er man velkommen til at henvende sig på sko-

lens kontor på andre dage også, hvor jeg kan hjælpe med 

bogudlån og aflevering, hvis ikke jeg skal undervise.  

Der sker mange ting på biblioteksområdet i disse år og jeg tænker, at Anholt Bibliotek også i fremtiden skal 

kunne tilbyde såvel fastboende som sommerhusgæster og turister en endnu bedre service. Anne har gjort et 

stort stykke arbejde med at sortere og opdatere bogsamlingen og har taget de første skridt til at modernisere 

biblioteket. I samarbejde med bibliotekerne i Norddjurs tænker jeg, at vi i løbet af det næste års tid skal have 

taget skridt til en yderligere modernisering, præcist hvordan, håber jeg at kunne løfte sløret for i næste udgave 

af Anholtposten.  

Hvis man gerne vil eje  nogle af de bøger, som man ellers har lånt på biblioteket– kan man gøre nogle gode 

køb på biblioteket. Vi har samlet nogle kasser med udgåede bøger, som er til salg for en spotpris af 5 eller 10 

kr. stk. Pengene går i bibliotekets egen kasse og vil blive brugt til mindre investeringer på Anholt Bibliotek. I 

efterårsferien vil bogudsalget blive flyttet til den gamle redningsstation på Ørkenvej , hvor eleverne fra Anholt 

skole laver en udstilling med salg af mange spændende ting. Læs mere om dette andetsteds i Anholtposten. 

På gensyn på Biblioteket – din næste gode oplevelse kan du sagtens finde i en af vore bøger   

 
Af Gyrite Andersen 

 
 
 
 
 
 
 
 

kan bruges til mange ting, i dag nok mest til at sætte på snaps. 
Kvanen har helt runde blomsterstande, medens Bjørneklo har flade blomsterstande, lad os passe på Kvanen.    
 
                            etly  

På Anholt gror der kvan ved Hoved-
grøften og enkelte andre steder, men 
kvanen er i fare, for den ligner den for-
hadte Bjørneklo, og så ødelægger folk 
den. Kvanen er en gammel kulturplan-
te, navnlig elsket på Island og Grøn-
land, fordi den er meget vitaminrig og  

Bjørneklo Kvan 

Kvan eller bjørneklo? 



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

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 forudsæt-

ning for at skabe de rigtige effektive 

kommunikationsløsninger.

Since
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Med 44 km på åbent hav er ”STROKES” den længste og mest udfordrende danske SUP kon-
kurrence nogensinde. På maratonstrækningen med start på åbent hav syd for Anholt, blev del-
tagerne udsat for udfordrende strømme, høje bølger og stærk sydlig vind. 

Den fjerde udgave af Danmarks mest prestigefulde og hårdeste SUP race blev padlet lørdag d. 1. august - til 
Anholt.  

Niels Lønborg som selv deltog skriver på sin blok: 

Dagene forud for racet var vejrudsigten blevet flittigt studeret og dagen forud for racet trak race-arrangør Fol-
ke Nørgaard en vild kanin op af hatten og annoncerede at racet skulle gå fra Grenå til den lille ø Anholdt. Jeg 
må personligt indrømme at jeg lige måtte have kortet frem for, at se helt præcis hvor Anholt ligger. 

Med deltagere fra Danmark, Schweiz, Portugal, Tyskland og Sverige var der lagt op til et spændende race. Det 
blev tidligt lørdag morgen og vi vågnede til en flot morgen, men med et termometer der kun viste 5 grader. 
Vel mødt på Grenå havn blev boards og kanoer (OC1) lastet og der blev gjort klar til en Open-water start. Un-
dervejs til start var stemningen ombord anspændt , nervøs men også forventningsfuld. Da båden gjorde holdt , 
var det ærlig talt ikke voldsomt tillokkende at hoppe i det kolde vand. Da alle var nogenlunde samlet blæste 
vores Race-marshall og SUP-mastermind, Folke, i hornet og starten gik.  

Man kan læse videre om racet og vinderne på http://supdenmark.dk/strokes-2015-race-recap/  

Til Anholt på et bræt 

Spurvehøgen har indtaget præstens cykel!!! 

http://supdenmark.dk/strokes-2015-race-recap/
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Lau Bøgeholt-Laursen, Terndrup: 
 

fortæller til sin søn Klaus, der også er landinspektør (som 3. generation): 

”Det er jo herligt, når unge kolleger spør` os ældre til råds i fagets vanskelige spørgsmål. 
Og tak for det!  Det er mig en udsøgt fornøjelse. 

 
Lad mig slå fast, at såfremt der er noget indhold tilbage i omhandlede DDSF-flaske, så er 
det tegn på en ulykkelig hændelse, og politiet bør straks orienteres. Men er flasken totalt 
tømt til sidste dråbe, kan det meget godt tænkes, at det er en autoriseret skelafmærkning. 

 
Dette stemmer overens med direktør (Direktoratet for Matrikelvæsenet) V. E. Peder-
sens lærebog i “MATRIKELVÆSEN”, København 1951, side 227, hvor der står: 

 
 
“Ethvert skelmærke skal være kendeligt som sådant ved at være forsynet med 

ordet SKEL og en krone eller ved, at der i mærket er indsat en metalbolt eller plade 
med dette skeltegn. Hvor natursten anvendes, kan skeltegn dog udelades, når der 
under stenen er anbragt et lodretstillet drænrør eller en flaske med opadvendt bund. 
Når et skel går over større jordfaste sten eller gennem mur el.lign., kan afmærkning 
ske alene ved anbringelse af en bolt eller plade med skeltegn. Skeltegnets form og 
størrelse må være godkendt af Matrikeldirektoratet.” 

Flasker som skelafmærkning 

 

I Anholtposten nr. 122 fra marts 2015 beskriver Helle 
firmaet Munck Forsyningsledningers arbejde med 
nedgravning af rørføringen til lyslederkablet. 

 
Herunder fortæller Peter fra Muncks sjak, at de stød-
te på en ældre snapseflaske fra DDSF i cirka én me-
ters   dybde. 

 
Det kan have været en gammel skelafmærkning. 

 
Læs her hvad to ældre landinspektører fortæller: 

Jørgen Staunskjær, Grenaa: 

 
”Det skete, at man satte en flaske under en beton-
skelpæl, hvis denne skulle forsvinde ved pløjning 
eller andet. En gang imellem satte man også en 
spids sten. Senere, efter at metalsøgeren fik sin 
faste plads i målebilen, placerede man ofte et 
stykke jern (7cm x 7 cm x 1cm) i stedet for en 
flaske.”  
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Må jeg hertil føje, at dette med flasken med den opadvendte bund ikke har været 
anvendt på noget tidspunkt hverken i din fars eller i denne fars tid eller af nogle af 
forgængerne hertil. 

Disse har alle været kendetegnet ved stor forsigtighed i omgangen med flasker og 
ganske særligt ved DDSF-flasker med opadvendt bund. Og derfor har jeg aldrig selv 
oplevet denne form for skelafmærkning i mit praksisområde. 

 
Jeg vil meget gerne uddybe emnet, hvis der er saglig interesse for dette ganske særli-
ge og besynderlige fænomen - og hertil vil jeg fundere lidt nærmere over, hvorfor 
DDSF-fabrikken er nærmeste nabo til Petersværk betonvarefabrik i Nørresundby. 
Sidstnævnte, der fik autorisation på fremstilling af de senere kendte betonskelsten med 
både “SKEL” og krone, må have set fidusen i denne fabrikation hos flaskeproducenten 
ved siden af. 

 

I mine videregående studier over temaet med den opadvendte bund på DDSF-
flaskerne er jeg nu kommet dertil, at jeg må konstatere, at dette faktisk blev praktise-
ret inden for vor egen slægt. Det overrasker mig en del, men dokumentationen kan 
jeg ikke komme udenom. 

 

Efter dette billede må vi konsta-
tere, at selv din egen farfar alle-
rede i sin studietid i sommeren 
1915 beskæftigede sig med 
skelafmærkningens vanskelige, 
men meget betydningsfulde 
kunst. 

 
Det faglige arbejde består her i 
sine allerførste grundtrin i at 
foretage en korrekt aftømning 
af selve DDSF-flasken. 

 
Bemærk venligst både hans fine 
håndelag i udførelsen af opga-
ven samt hele alvoren, der me-
get tydeligt præger hele cere-
monien. 

 

Jeg synes, at vi begge to kan være rigtigt meget stolte over vores kære familiefars 
stilsikre optræden i faget, således som dette gamle foto nøjagtigt dokumenterer  

Lyrikken bag på fotoet er selvkomponeret og noteret af din farfar, og du kan heri 
ydermere læse om dennes ihærdighed med udførelsen. Så uanset antallet af skel-
punkter, så sparer han ikke på energien: 

 

Se næste side: 
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På det andet billede kan du se den unge mand notere om det fremfundne skelpunkts placering  

og afmærkning.  

Skal vi ikke begge to sende ham et lille smil !”   (Citat slut)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Om 100 år er alting glemt” gælder ikke 
altid! 

Hanne og Lennart 



41 

 

  
Så starter vi igen vores pensionistmiddage -  

Alle fastboende pensionister med ægtefæller er velkomne  

Pris 50 kr. pr. kuvert 
 

Onsdag d. 28. oktober kl. 18.00 i forsamlingshuset 
 

Tilmelding for sæsonen til:  

 

Anja: 87594040 eller  

Ulla: 86319086 

Senest d. 26. oktober. 
 
 

Spise- og samværsklubben 

 

Trods megen rusk og kulde, stor TAK til alle som deltog i 
en dejlig sommer på Molevitten! 

www.hele-molevitten.dk             www.facebook.com/molevitten 
  

http://www.hele-molevitten.dk/
http://www.facebook.com/molevitten
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I uge 45 vil Anholts Skoles børn plante 100 træer som del af den landsdækkende indsats Genplant planeten.  
Vi får 28 vintereg, 28 vortebirk, 22 fuglekirsebær, 22 skovfyr, træer som kan klare sig i næringsfattig jord. Vi 
vil meget gerne høre fra både fastboende og sommerhusejere, som gerne vil have plantet et eller flere træer. 
I har måske en grim kompostbeholder eller andet, som I gerne vil have dækket af et træ - eller mangler læ.  
 

Se mere på www.genplant-planeten.dk. 

Vortebirk 

Om foråret stiger saften op i birktræerne med stor kraft. Saften består af vand fra jorden og sukkerstoffer fra birketræet – 

og den smager godt. Du kan tappe saften fra birketræerne om foråret i begyndelsen af maj. Vælg dig et træ der står i 
solen. Skær en fingertyk gren over. Stik enden af grenen ned i en flaske og bind flasken fast. Efter et stykke tid kan du 
hente flasken igen – nu fyldt med birkesaft, der smager ekstra godt efter en tur i køleskabet. I gamle dage brugte man 
saften til vin og medicin. 

Vintereg 

Vidste du at over 800 insektarter er knyttet til egetræet som levested, … og at man 
skulle bruge 2000 store egetræer til et eneste krigsskib for 200 år siden. Derfor var der 
næsten ingen store egetræer tilbage i Danmark omkring år 1800. De var blevet fældet 
allesammen   

Vintereg findes i store dele af Europa, hovedsagelig i bjergegne; dens nordgrænse er i 
Mellemskandinavien. Vinteregen er én af de ældste træarter i Danmark, hvor den ind-
vandrede for mere end 7000 år siden. Vintereg er et vigtigt bestandsdannende skov-
træ i Europa, hvorimod den mere lyskrævende stilkeg er en typisk pioner-træart. På 
dårlig jord og vindudsatte steder gror vinteregen lavt som kratvækst. Vinteregen be-
gynder at blomstre i 40-60 års alderen. Den er sambo, dvs. han- og hunblomster bæ-
res adskilte, men på samme træ. Hanblomsterne sidder i bundter af 5-8 cm lange rak-
ler. Hunblomsterne er hvidlige, kuglerunde med rødt støvfang, som sidder på meget 
korte stilke. Frugterne (agern) er 1,5-3 cm lange, glatte nødder, som sidder i en lille 
skålformet frugtstand. Vinteregen kendes fra stilkegen på den kileformede bladgrund, 
de stilkede blade og de kort eller ustilkede frugter. Navnet vintereg refererer til, at unge træer beholder løvet om vinte-
ren.  

Vintereg er mest udbredt i Vestdanmark, hvor den danner krat på de dårlige jorde i Vest- og Midtjylland. Den findes des-
uden på Bornholm og ganske få steder på Sydsjælland. Naturlige forekomster af vintereg findes på sandjord, og hoved-
sagelig på sure, men veldrænede jorde. Vinteregen er velegnet til plantning på magre, vindeksponerede jorde, f.eks. i 
læhegn. Den er særdeles hårdfør overfor de fleste miljøpåvirkninger. Dog tåler den ikke megen skygge, og skal ikke 
plantes sammen med arter, der er vækstmæssigt aggressive, og selv da skal der foretages tilstrækkelig udtynding for at 
sikre tilstedeværelsen af de lyskrævende ege. Vintereg kan også plantes i grupper eller i læhegn domineret af eg. Vin-
tereg er normalt bedre egnet i hegn end stilkeg. Vinteregen giver, ved sin lysåbne vækstform, plads til en rig undervege-
tation af buske og urter, som tiltrækker en lang række dyr og fugle. Agern er en vigtig fødekilde for fugle som skovska-
der og ringduer og for gnavere som mus og egern.  

 

Plant et træ? 

I Danmark findes to arter af vildtvoksende birk nemlig dunbirk og vortebirk.  
At når birketræ brænder afgives en sødlig duft  

Vortebirk vokser over størstedelen af Europa, samt i Kaukasus. Dunbirk vokser 
længere mod nord end vortebirk. Dens udbredelse går således fra Grønland og 
Island over Nord- og Centraleuropa gennem Sibirien til Kamtsjatka. Begge arter er 
vildtvoksende i Danmark. De indvandrede til landet som de første træer efter istiden 
for omkring 12.000 år siden.  
 
Begge arter bliver 25 – 30 meter høje. Vortebirken har karakteristiske nedhængen-
de grene. I ung-dommen har træet en blank gyldenbrun bark, der med alderen bli-
ver hvid, og skaller af i tynde flager. De unge grene er mere eller mindre beklædt 
med gråhvide harpiksvorter, heraf navnet vortebirk. 

http://www.genplant-planeten.dk/
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Fuglekirsebær 

Fuglekirsebær er vidt udbredt i Europa og Asien og er hjemmehørende i Danmark. Arten er den vilde form af de dyrke-
de kirsebær. Den findes overvejende i det østlige Danmark, og talrigt på Bornholm. Men lokalt findes der dog forekom-
ster med rigtigt mange individer, f.eks. omkring Mariager fjord, Salling, Himmerland og i Vendsyssel. Man regner med, 
at fuglekirsebær er indført for ca. 1000 år siden, og siden spredt via dyr, fugle og mennesker.  

Fuglekirsebær er et mindre træ, i Danmark sjældent over 20 meter højt. Fuglekirsebær 
blomstrer i maj-juni og frugterne er modne sidst i juli eller først i august. Fuglekirsebær 
foretrækker kalkrig jordbund med god næring, men kan også findes på mere tørre lokali-
teter. Den trives ikke på kolde, våde jorde. Den vokser ofte i hegn og skovbryn. Fuglekir-
sebær egner sig til plantning i skovbryn og på læsiden i hegn. Den kan gro med nogen 
vindeksponering, men sætter da kun lidt frugt. Blomsterne er vellugtende og tiltrækker 
bier og andre bestøvende insekter. Frugterne er yndede af både dyr og mennesker. 
Specielt bær-ædende fugle som drosselfugle og stære sætter stor pris på de saftige 
frugter. Egern, mus og kernebidere knuser eller åbner stenene for at få fat i det nærings-
rige frø. Fuglekirsebær er en af få arter som dårligt tåler beskæring, og derfor bør den 
undgås i yderhegn som beskæres.  

Kong Christian den Anden havde en kæreste som hed Dyveke. Der var mange adelsfolk som var forargede over at kon-
gen havde en almindelig borgerlig pige som kæreste, selvom han jo var gift med dronningen. En dag modtog Dyveke 
en stor kurv fuld af modne kirsebær som gave. Men de viste sig at være forgiftede og Dyveke døde, da hun spiste af 
dem. Det var vistnok en af kongens fjender blandt adelsmændene, Peder Oxe, der havde forgiftet kirsebærrene  

Skovfyr 

Vidste du, at man har fundet velbevarede fyrrestammer i Danmark, som er omkring 8000 
år gamle. At rav er hærdet harpiks fra fyrretræer, der voksede for flere tusinde år siden.  

Skovfyr er udbredt over det meste af Europa fra Nordspanien og Norditalien over Skandi-
navien og Rusland til Sibirien. Der findes utallige lokale racer. 

Skovfyr indvandrede efter sidste istid og voksede naturligt i Danmark i mange tusinde år. 
Men efterhånden som klimaet blev varmere, gik skovfyrren tilbage og blev afløst af lind 
og eg de fleste steder. Skovfyrren overlevede nogle steder på meget mager jord, bl.a. på 
Djursland, i Thy og på Anholt og Læsø. Efterhånden blev den dog udryddet. Der findes 
enkelte træer, som nogle mener, stammer fra den oprindelige danske skovfyr, men det er 
meget usikkert, om det er rigtigt. Bangsbo-fyrren på Læsø er nok den mest kendte. 

I dag er Skovfyr udbredt overalt i Danmark. Den er især almindelig omkring Silkeborg, i Nord-sjælland, på Djursland og 
Læsø. På Læsø dækker skovfyrren således halvdelen af det bevoksede areal. Skovfyr er en nøjsom træart, der vokser 
godt selv på ret næringsfattig jord. Træet kan trives under meget forskellige klimaforhold – og kræver ikke meget vand. 
Skovfyr blomstrer i maj – juni. Skovfyr er et pionertræ. Det betyder, at skovfyr er god til at sprede sig til nye områder, 
der ikke er vokset til med skov. Skovfyr spreder sine frø effektivt – og den sår sig nemt på åbne arealer. Her vokser 
skovfyr også hurtigt til som ung. Skovfyr kan blive mellem 250 og 300 år gammel. Fyrretræ er det mest brugte træ i 
Danmark. Det bliver brugt til meget forskelligt: Gulve, trapper, møbler, bygningstømmer, papir, emballage og spånpla-
der for at nævne nogle få. Også som brænde er fyrretræ godt. Det har en højere brændværdi (måles pr. kg træ) end 
både gran, bøg og birk. (Kilde: Naturstyrelsen og Skolen i Skoven) 

Hvis du er interesseret i at få plantet et eller flere træer, så ring til Anholt Skole eller send en mail til 
kin.nohr@gmail.com. Træerne bliver fordelt efter først til mølle princippet, så skynd dig!  

Se mere på www.genplant-planeten.dk. 
Klip ud og aflever i redningshuset i efterårsferien …………………………………………………………………………………. 

Lille træquiz 

Gæt hvilke træer der gemmer sig 
bag silhuetterne. 
 
Skriv træernes navne - og husk 

at skrive dit navn og tlf.nr. 
 
Præmien uddeles fredag i uge 42. 

 

   

http://www.genplant-planeten.dk/
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Tøjbyttedag 
 

Lørdag den 7. november kl. 12.00 – 14.00  

i skolens gymnastiksal. 

 

Ryd op i dine skabe og kom og aflever dit tøj fra kl.10.00 - 11.30 

Hilsen Berit og Signe. 

 
Anholt skole har fået 2 kælegrise, - som med tiden vokser op til at blive slagtesvin. Grisene passes af Anholts Griselaug, hvor 
ældste klasses tovholdere for kælegrisene også er medlemmer.  

Grisene giver både fastboende og turister mulighed for at følge frilandsgrises liv og levned - og de giver øens børn et solidt 
indblik i, hvor landbrugsprodukter kommer fra. Børnehavebørnene besøger grisene flere gange om ugen - og for skolens 2 
klasser indgår grisene som en håndgribelig del af naturfagsundervisningen. Børnene på Anholt har ikke så mange muligheder 
for at besøge landbrug. Anholts krofatter er tidligere svinefarmer, - så der er altid faglig ekspertise lige ved hånden.  

Det er ikke altid så ligetil at besøge grisene, - engang imellem må man kæmpe sig forbi Franks to gæs, som mener at grisene 
er deres - så de bider og hvæser for at forhindre adgang. Det forlyder også, at én af de voksne fra børnehaven er blevet bidt et 
ret uheldigt sted, fordi de heller ikke vil fotograferes. 

Kitte 

Anholt Skoles Grise - Anholt Griselaug 
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Her efter den blæsende sommer bydes alle velkommen i 

hvor der i efteråret igen vil være vareudstilling i tårnværelset. Fremover vil dette 
rum blive anvendt til opbevaring  af Postens afhentningspakker - nu også fra 
”Bring” og ”GLS”, som vi har indgået samarbejde med.  

Forhør nærmere i Postbutikken! 

 
Åbningstider i efterårsferien: 

 

    Fredag  d.     9. okt.       9 - 12  og  14 - 19 
      Lørdag d.   10. okt.         9 - 12  og  14 - 19 
      Søndag d.   11. okt.                   8 - 12          
      Mandag d.   12. okt.                        8 - 12  og  14 -18 
      Tirsdag d.   13. okt.         8 - 12  og  14 -18 
      Onsdag d.   14. okt.         8 - 12  og  14 -18 
      Torsdag d.  15. okt.         8 - 12  og  14 -18 
      Fredag d.   16. okt.         8 - 12  og  14 -18 
      Lørdag d.   17. okt .                                 9 - 12     
      Søndag d.  18. okt.                                   8 - 12 

Så går vi over til faste åbningstider fra den 19. oktober:: 
                                        Alle Mandage  til Torsdage          9 - 12  og  16 - 18 
                                        Alle Fredage                                   9 - 12  og  17 - 19 
                                        Alle Lørdage                                            9 - 12 
                                        Alle Søndage                                         LUKKET 

Åååh, så kommer også de rigtige gode weekender - oplevelser med den sædvanlige 20% rabat: 
Fredag d. 30. okt. og Lørdag d. 31. okt. Da er der oven i købet Halloween-kage. Fantastisk! 

Fredag d  27. nov. og  lørdag d. 28. nov. også 20% rabat  

Hvad laver I egentlig om efteråret her på Anholt? (Det evige spørgsmål)  Joh, se nu her: 
 
Fredag d. 6. november er J-dag i tårnværelset. Her er der J-øl eller varm kakao til alle efter ønske 
                                                                           fra kl. 19 
 
For børnene gemmer julenissen sig i Brugsen hver dag fra 1. december til 24. december. 
Og minsandten om ikke der også er en voksennisse på spil alle lørdage i Advent. Kom og find den! 
 

Lørdag d. 5. dec. fra kl. 14.30 til kl. 17 indbyder Butiksrådet alle til æbleskiver og hygge.  
Gå ikke glip af Finn og Franks glögg, fru Rosenvinges skønne chokolader og  

Mariannes veldrejede  hjemmekogte klejner! 

Med venlig hilsen Brugsen 
Telf. 86319020 

Ved varebestilling benyttes 02100@coop.dk 



 

 

  

…  

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere et smukt og  
fantastisk efterår 

Rim i Børnehaven: 
Mia kom for tæt på gåsen  
og det mærkede hun i måsen…. 

Ø-lægen: 
”I en lille båd der gynger, 
sidder jeg og synger”…. 
Hm… sad jeg og sang. 

Retræte i stilhed og nærvær… 
Væk fra en  fortravlet og stresset hverdag. 
Bare ring til Jakob. 

Er der en slange i Paradiset??? 

Store roser til ørkenrydderne 

Ja… Hybenroser. 

Efter besøg hos ø-lægen 

Kordegnen har skarvet bunden…. 

Der er forslag til regeringen om at sælge de 

danske småøer. 

”Vi er i gang” hilsen Anja og Klaus... 

og Bent. 

Flugten fra civilisationen…. 
”Giselas hus” i Euroman, som et af 

Danmarks 10 mest attraktive boliger. 

 

 

 

Huse søger  
kvindelig ejer 

Ja, en Tante eller  
en Havheks 

 

 

 




