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  Dato       Kl.         Emne                            Sted                           Arrangør 

1/12 15.45 
Kunst, kram og 
kitsch åbner 

Brugsens  
tårnværelse 

Diverse 

5/12 14.30 Julehygge Brugsen Butiksrådet 

5/12 14.30 Bazar 
Brugsens  
tårnværelse 

Skolen og kultur- og akti-
vitetsudvalget 

6/12 14.00 Andespil Forsamlingshuset Borgerforeningen 

11/12 17.00 Julefest Skolen Skolen 

18/12 10.00 
Julegudstjeneste for 
børn og andre inte-
resserede 

Kirken Kirken 

20/12 15.00 
Julesalmer og æble-
skiver 

Kirken Kirken 

28/12 15.00 Juletræsfest Forsamlingshuset Menighedsrådet 

31/12 13.00 
Champagne og 
kransekage 

Brugsen Brugsen 

31/12  Nytårsfest Kroen Kroen 

14/1 17.00 Generalforsamling Skolen 
Støtteforeningen til Anholt 
skole og børnehave 

7/2 14.00 Fastelavnsfest 
Skolen og forsam-
lingshuset 

Fastelavnsholdet 

14/2 14.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Borgerforeningen 

13/4  Koncert Forsamlingshuset 
Kultur- og aktivitets- 
udvalget 

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  22/2, 2016 

 
Forventet udgivelse: 

Uge 11,  2016 
 

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

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

 Læs mere om livet på Anholt på: 
 

http://anholtskole.net/ 
 

http://www.anholtliv.dk/ 
 

http://visitanholt.dk/ 
 

http://www.anholtturist.dk/ 
 

http://far-til-5-paa-anholt.dk/ 
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Efter en lidt kedelig vejrmæssig sommer følger et 

mildt efterår, og vi er heldige med det varme vand om 

øen, det luner længe. De smukke farver på træerne er 

ved at falde af. Vi har haft den første sne og frost. Det 

bliver tidligt mørkt, men heldigvis kommer julelyskæ-

derne op rundt omkring. I denne tid skal man huske 

både lygter og reflekser, for når det er mørkt på An-

holt, er det mørkt. Efterårets traditionsrige arrange-

menter er afholdt og nogle fortsætter vinteren over. 

Sommerhusene er lukkede for vinteren, æblerne er plukkede, havemøblerne sat ind, kom så bare an ”Kong 

Vinter”. 

Nu skal vi hygge os med diverse arrangementer, Nogle gengangere og andre nye. Se inde i bladet og i aktivi-

tetskalenderen. Der ses TV, bliver læst gode bøger og jul og nytår står for døren. 

Vindmøllekablet bliver igen repareret, men denne gang er der meget mindre støj fra maskinerne. 

Over sommeren og siden sidst er flere huse i byen blevet handlet. Hvor er det dejligt, at der sker noget. Selv 

om nogle måske bliver sommerhuse, er det også godt når gamle huse bliver bevaret med respekt for traditio-

nerne. Vi er nu 146 mennesker, men vi kunne sagtens være flere, og der gøres tiltag på mange måder for at få 

flere Anholtboere. Siden sidst er Elise flyttet hertil og Helge kommet hjem. Velkommen. Heldigvis er ingen 

flyttet. 

Vi ønsker alle vores læsere en dejlig jul og et alletiders nytår. Vi glæder os til at lave nye Anholtposter i 2016 

og håber på mange spændende indlæg. 

Redaktionen 

Siden sidst 

Foto: Liselotte Arenzt Sørensen 

 

Stor læsevenlig sejlplan kan afhentes på kontoret på Anholt og i Grenaa. 

Er du uheldig at miste dit Ø-kort, laver vi gerne et nyt, det koster 50,- 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår  

Færgefarten informerer 
 

Sejltider 2016 præsenteret på borgermødet er nu fastsat, der 

kan forekomme ændringer i forbindelse med mølleture. 
 

Ingen prisændringer for 2016 
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Nyt fra Anholt Borgerforening 

Man bliver altid glad, når nogle af de ting, man har arbejdet med lykkes. Vi glæder os således over, at det Web 

kamera på Anholt Havn, som Borgerforeningen sammen med Færgen, Destination Djursland (Turistkontoret), 

Anholt Grundejerforening og Anholt Havn længe har villet etablere, nu er en realitet. Som på så mange andre 

populære steder, kan man nu over nettet se, om vejret på Anholt virkelig er så godt, som det siges. Det er det 

jo heldigvis som oftest, men nu kan man få syn for sagen.  

 

Bestyrelsen har netop afholdt møde i kontaktudvalget med Norddjurs Kommune, og det var blevet til ikke 

mindre end 14 punkter, som blev drøftet. Interesserede kan gå ind på Norddjurs Kommunes hjemmeside og 

finde dagsorden og referat fra mødet (http://polweb.norddjurs.dk/SitePages/Startside.aspx). 

 

Mange vil være interesserede i, hvordan især kystsikringssagen forløber. Her kan vi glæde os over stadig at 

være i fremdrift forstået på den måde, at hele ”byggetilladelsen” nu er på plads, samt at der nu målrettet arbej-

des på at finde den sidste finansiering til projektet. Det har været en lang og stræbsom vej, men vi arbejder sta-

dig med løftet pande og tror på, at vi med alle gode kræfter nok skal komme i mål.  

 

Ellers var den overordnende tråd på mødet alvoren i, at Anholt mister arbejdspladser. Dette samt problematik-

ken om boligmuligheder for de, som vil prøve et spændende ø-liv, er nogle af kerneproblemerne, som vi står 

med i dag. Der vil blive set på, om en større variation på lejeboligområdet kan blive en realitet, hvorimod sik-

ring af nuværende- og etablering af nye private/statslige/kommunale stillinger kan være en større udfordring. 

 

Heldigvis er stemningen på møder som dette, at vi sammen er nødt til at finde løsninger.  

 

Det blev foreslået at se på muligheden for en kvalitetsbetonet handleplan for f.eks. havneområdet, naturligvis 

med inddragelse af øen og det autentiske, det vil sige det, der sker og fungerer nu, samt ideer om hvad der må-

ske kunne udvides med af renovering, nytænkning, havne /vand relaterede aktiviteter, inddragelse af historiske 

værdier og fortællinger, højnelse af service- og eksistens grundlag osv. osv. Der vil i nærmeste fremtid blive 

etablereret et møde mellem Anholt havn og borgerforeningen, hvor drømme og ideer forhåbentlig kan blive 

fæstnet i et fremadrettet samarbejde, naturligvis med inddragelse af hele øen, som vi har tradition for. 

 

Ja, mulighederne er mange, og der ligger sikkert uopdyrkede muligheder for at finde jobmuligheder selv her 

på Danmarks mest isolerede ø. 

 

Fakta er, at vi har noget af Danmarks mest fantastiske natur, at Anholt skole udmærker sig med nogle af lan-

dets bedste resultater, at vejret altid bare er lidt bedre her, samt at vi har en jernvilje til ”at ville” på trods af, at 

oddsene mange gange er i mod os. 

 

Med disse ord vil bestyrelsen huske jer alle på, at der (også traditionen tro) er andespil den første søndag i de-

cember. Arrangementet afholdes i forsamlingshuset, og alle er velkommen. 

 

Hertil ønskes alle en god jul samt et smukt og lykkeligt nytår. 

 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Arentz Sørensen, formand Anholt Borgerforening 

http://polweb.norddjurs.dk/SitePages/Startside.aspx


5 

 

 



6 

 

Filatelistisk - Anholtmærket 

Som knægt skar jeg ikke skibe, men jeg samlede på fri-

mærker. Det gør jeg ikke længere, nu laver jeg dem selv. 

Og det er fuldstændig lovligt. 

 En søndag stod jeg og manglede et frimærke. Før i ti-

den havde man altid et lager i skuffen af både det ene og 

det andet, men ikke længere. Nu sender man jo ikke så 

mange breve, selv om man gør sig lige så mange tanker. 

 Jeg søgte, og jeg fandt. Det viste sig på PostDanmarks 

hjemmeside, at man kan købe en kode, som man så indsæt-

ter i kuvertens øverste højre hjørne, i stedet for et frimærke.  

 Fin idé, meget anvendelig, og den broderede jeg så vi-

dere på. Det regnede alligevel, og som sædvanlig var der 

ikke noget værd at se i fjernsynet, ikke engang en genud-

sendelse af Ingrid og Lillebror. Det resultat, jeg efter flere, 

ikke alle lige vellykkede forsøg, nåede frem til, kom til at 

se sådan ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til et af de første prøvetryk anførte Lotte, der altid er villig 

til at levere en saglig, velfunderet og pædagogisk kritik: 

Jamen, der skal jo være takker på et frimærke! Hvor er 

takkerne? 

 Det måtte jeg bøje mig for; hun havde jo ret: hvad er 

der ved et frimærke uden takker? Det er i hvert fald ikke et 

rigtigt frimærke, det er bare ikke i orden. Det er som lever-

postej uden rødbeder, sild uden snaps. Der kom takker på, 

som man kan se på billedet. 

 Anholt kan man jo nok kende også uden kikkert: en 

fugleformet ø omgivet af hav. Læg særligt mærke til den 

ubarmhjertigt brændende sol ude i ørkenen, som i århund-

reder har bleget knoglerne på vildfarne og af tørst omkom-

ne turister. Frimærket kan på den måde samtidig forstås 

som en advarsel, selv om det nu ikke er sådan ment. 

 I øvrigt kan man bruge alle mulige billeder, også af sig 

selv, selfies, men jeg synes, Anholt er pænere, sådan rent 

personligt. 

 Stilmæssigt har jeg skelet til forskellige klassiske fri-

mærker, og mærket ligger nok ret tæt på gammel engelsk 

stil, snarere end dansk. Det kunne, hvis man synes, også 

være en pointe; Anholt var jo besat af englændere for et par 

hundrede år siden, og det kan man samtidig mindes. 

 Man kan lave disse mærker i ethvert tekstbehandlings-

program og udskrive dem på labels i passende størrelse. 

Man kan også udskrive dem direkte på kuverter, hvis man 

har den rigtige slags. 

 Det er selvfølgelig bare for sjov, men det er nu også 

meget sjovt. Vi er helt holdt op med at købe færdiglavede 

frimærker, som vi efterhånden rangerer på niveau med fast 

food. Så slipper vi også for at slikke bag på dronningen. 

Hans Jørgen 

I ØNSKES ALLE EN RIGTIG FRED- 

FYLDT OG GLÆDELIG JUL, SAMT  

ET GODT NYTÅR 

 

HUSK AT CAFETERIET HAR ÅBENT FRA 18 DECEMBER 2015, HVOR JEG HELT SIKKERT ER I  

JULEHUMØR MED LÆKRE SAGER. 

CAFETERIET HAR ÅBEN HELT TIL OG MED 4. JANUAR                                             JULEHILSEN 

               FRA GITTE 
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HALLOWEENFEST 2015 
Arrangør: Foreningen Anholts Børn 
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“Året har 16 måneder: November 

 december, januar, februar, marts, april 

 maj, juni, juli, august, september 

 oktober, november, november, november, november.” 

Sådan skrev digteren Henrik Nordbrandt - og selvom der har været gode dage med sol og drivende skyer, 
så kan man godt mærke, at vinteren sniger sig ind på én.  
På skolen har vi i dette skoleår 12 elever. De 2 af dem er godt nok rejst til Australien, men så er det så hel-
digt, at Kim - der er vikar i Annes præsteembede - har to af sine børn; Dagmar og Sophus med til Anholt 
og de vikarierer så for Marcus og Laura.  
12 børn er ikke mange og vi kunne rigtig godt tænke os nogle flere - men der er dage, hvor jeg undrer mig 
over, at der virkelig kun er 12 børn. Hvad der ikke er i antal, er der til gengæld i kreativitet, livsglæde og 
glad larm   
I efterårsferien havde Ældste klasse arrangeret en udstilling om klodens umådeholdne forbrug af plastik. 
Udstillingen blev sat op i redningshuset og der var mange øboere og øgæster, der lagde vejen forbi. Det var 

en rigtig flot udstilling, der gav betragteren noget at tænke på. Jeg kan godt tillade mig at rose både de 
medvirkende elever og lærere  ( Kitte, Malle og Birthe), for jeg har ingen aktier i projektet. Som direkte 
afledt effekt af udstillingen, har det betydet for mig, at jeg har kasseret mine ”engangskarklude” , - som jeg 
aldrig har anet indeholdt så meget svært forgængelig plastik. Nu skal der strikkes bomuldskarklude og kar-
klude af bambus i de lange mørke vinteraftener.  Udstillingen bød også på en hel del ting, produceret af 
eleverne. Ældste klasse samler sammen til en klassetur til udlandet i foråret og salget af de forskellige ting; 
vandflasker til Anholts gode vand, billeder med tørret flora fra Anholt, indkøbsposer af genbrugsplast, 

håndvægte med metallisk sand samt ”Plastikplakater” blev solgt - og der er mere endnu. De resterende ting 
sælges hele december i Tårnværelsets bazar. Måske en julegave eller to ?? 

Nyt fra Anholt Skole 
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Yngste klasse har fået skudt et ekstra lag ind - sådan at forstå, at i alle matematik- og engelsktimerne og de 
fleste dansktimer, er eleverne delt op i Yngste- og Mellemste klasse. Der er kun få elever, men der er et me-
get stort spring fra 0.klasse til 5.klasse, som Yngste klasse rummer for tiden, så for at sikre optimal læring 
for alle eleverne, tager Jakob sig nu af matematikundervisningen og Birthe underviser i engelsk og dansk på 
mellemste trin.  
 
Yngste og Mellemklasse producerede i efteråret en meget spændende film i anledning af halloween. Histori-
en var en nyfortolkning af historien om Grethe, den oprindelige beboer på skolen - og der indgik indtil flere 
blodige børn, farlige stuntscener på skolens tag udført af skolens børn, skolelederen samt Yngste klasses 
Klasselærer Torben, der også viste nyt talent som racerkører med berlingohjulspin. Filmen blev vist til Hal-
loweenarrangementet til alles udelte begejstring. 
 
Og så er der alle hverdagene. Dem er der jo flest af. Hverdagene, hvor de 4 elever i 9.klasse knokler for at 
suge så meget lærdom til sig, som muligt før de efter Afgangsprøverne til sommer spredes for alle vinde på 
4 af fastlandets efterskoler. Hverdagene hvor Yngsteklasses elever lærer bogstaver og langsomt forstår læs-
ningens mysterium og at 2 og 2 altid giver 4. Hverdagenes onsdage, hvor de Yngste elever taler engelsk 
med Alice i Afrika over Skype og hverdagenes mandage, hvor ældste klasse viser nye sider af sig selv, når 
de øver træningsprogrammer i Idrætstimerne. Og endelig var der motionsugen, hvor sjippetovet fik nyt liv, 
da de ældste elever slet ikke kunne få nok af at sjippe i det gode vejr. 

I uge 47 havde skolen besøg af Vinicius 
fra Brasilien, der egentlig er udvekslings-
student på Katedralskolen i Ribe, men da 
han besøgte Anholt i efterårsferien  med 
værtsfamilien, fik han lyst til at opleve, 
hvordan det er at bo i så afsides og lille et 
samfund som Anholt . Han kommer selv 
fra en by med 700.000 indbyggere i det 
indre Brasilien og går i skole med 60 ele-
ver i klassen og laver lektier 5 timer hver 
dag. I perioder går han også i skole om 
lørdagen. På mange  måder et kulturmøde 
mellem forskellige verdener - men han er 
som vores unge på facebook og spiller 
computerspil og griner af de samme ting 
og kan lide leverpostej og spegepølse. 

      Fra venstre:    Anna, Julie, Vinicius, Robert, Sophus og Marius 

De nationale tests venter lige rundt om hjørnet, men det gør decembers mange julearrangementer også.  
Fredag den 11. december holder vi et julearrangement på skolen, hvor alle på øen er velkomne. Det begynder 
kl. 17.00 og varer nogle timer. Man kan købe godter og julegaver og eleverne vil på andre måder levere jule-
hygge - og så er der luciaoptog med børnehavebørnene. Vi håber på at se mange af jer til en omgang julehygge 
midt i mørket.  
 
Den 18. december holder vi juleafslutning og lærere og elever starter igen den 4 januar.  

 

 

Af: Gyrite Andersen, skoleleder på Anholt skole og børnehave 
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Vi ønsker alle en  
glædelig jul, 

og et godt nytår! 
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Russerne kommer  

I 2016 er det 25 år siden, at jerntæppet blev trukket 

fra. I den anledning har vi i Anholt forsamlingshus 

Aktivitets – og Kulturudvalg besluttet at sætte fokus 

på Rusland ved et par arrangementer i løbet af for-

året. 

Onsdag den 13. april giver et folkemusikensemble fra 

Skt. Petersborg koncert på Anholt. De giver koncert 

andre steder i landet og det er lykkedes at få klemt en 

tur til Anholt ind i deres program. Ensemblet består af 

11 musikere og sangere, der med vanlig russisk patos 

og indlevelse giver publikum en stor og stærk oplevel-

se.  

Koncerten foregår om aftenen. Det præcise tidspunkt 

og sted bliver annonceret ved opslag, når vi nærmer os 

koncertdagen.  

Det er også lykkedes os at få en aftale i stand med Rikke Helms, der i perioden 1991 – 2000 var leder af Det 

Danske Kulturinstitut i Riga og fra 2000 og 10 år frem var hun leder af Instituttets afdeling i Ruslands kultur-

hovedstad Skt. Petersborg. Før tiden i Letland underviste hun i dansk på universitetet i Moskva. Hun har med 

andre ord et meget stort og nuanceret kendskab til Rusland Hun er nu tilbage i Danmark, er gået på pension, 

men fungerer som rejseleder på Akademisk Rejsebureaus rejser til Rusland og Baltikum.  

Hun er en glimrende fortæller og foredragsholder og vil med glæde tage turen til Anholt for at fortælle om 

Rusland og russerne og trække tråde op til nutidens russiske politiske virkelighed.  

Arrangementet vil foregå i Forsamlingshuset – men 

datoen mangler vi at få styr på.  

Kultur– og aktivitetsudvalget 
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For mig har Anholt altid været den mest idylliske og fred-

sommelige plet på jorden, hvor alle kender alle og hvor 

man trygt kan lade sin hoveddør stå ulåst. Det er også ste-

det, hvor kirkegården (med alle dens triste skæbner) er – 

eller rettere sagt burde være – omgærdet af respekt og 

æresfrygt for de afdøde. Sådan er det tilsyneladende ikke 

længere………. 

 

I sommers stillede jeg en lysegrøn kantet blomsterkrukke 

(Ø på ca. 20-25 cm) med 2 mørkrøde nelliker og en mar-

guerit på Ane, Ernst og Egon Christensens gravsted. Ernst 

var min farmors halvbror og Ane hans kone. Jeg har altid 

været dybt berørt af historien om, hvordan de mistede deres 

eneste barn (= Egon) i forbindelse med ”Jutlandias” mine-

sprængning d. 14. juni 1945. Min mor og far – der begge 

ligeledes er stedt til hvile på kirkegården – fortalte mig som 

barn, hvorledes Ane og Ernst i dagene efter skibsforliset 

gik hvileløse frem og tilbage langs stranden i håb om at 

finde deres søn og få ham ”hjem”. Jeg husker selv ”Tante 

Ane”, der bl.a. var med til min konfirmation, samt at min 

far arvede en mindre sum penge, da hun døde. 

 

Det har længe skåret mig i hjertet, at Ane, Ernst og Egons 

gravsted har set så trist ud. Derfor medbragte jeg i sommers 

den ovennævnte blomsterkrukke, der – efter planen – skul-

le pryde graven i mange år fremad, idet jeg så kun behøve-

de at medbringe nye blomster med jævne mellemrum. 

 

 

Stor var min forbavselse, da jeg i efterårsferien besøgte 

kirkegården med favnen fuld af efterårsplanter. Væk var 

nemlig krukken, som jeg havde medbragt 2 måneder tidli-

gere. 

Efter at have ledt kirkegården igennem 2 gange måtte jeg 

konstatere, at krukken var/er som sunket i jorden. Idet 

”Graver-Nelliy” ikke har flyttet krukken, kan det kun bety-

de, at nogen ikke har kunnet ”kende forskel på dit og mit” 

og har taget den med hjem. 

 

Hvor lavt kan man egentlig synke….??? 

At gøre sig til ”gravrøver” for en blomsterkrukke er sim-

pelthen for ”lousy”!!!. 

 

Så ”kære”  tyv…….. jeg håber, at du har fået en ”dårlig 

smag i munden” af at læse ovenstående , og at du leverer 

krukken tilbage snarest. Kun på denne måde kan du ”købe 

dig aflad” inden turen for dit vedkommende går gennem 

”Skærsilden”. 

Ulla H. Petersen 

Gravplyndring anno 2015 
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Anholt Vognmandsforretning 

Tilbage står, at ønske jer alle en fredfyldt jul, et lykkeligt nytår, og et glædeligt gensyn i 2016. 
Hilsner Liselotte og Jan, samt alle vores søde medarbejdere gennem året. 

Vi vil gerne takke alle vores kunder og samarbejdspartnere for alle henvendelser gennem året,  
tak for tilliden og tak for udfordringerne.  

Arbejdsfeltet er bredt og gør at dagene aldrig bliver trivielle på øen. Således er alle sommerhuse vi har 
opsyn med, sikret for vinteren, plænerne er slået og hækken klippet for sidste gang og de sidste løse 

ender fra sommeren ved at være hentet ind.  
 

 Vi er parat til nye spændende opgaver, store som små, og har grej til det meste.  
Og vi kan altid kontaktes på tlf: 20209005 eller mail anholt.vognmand@mail.dk. 

Da der er varslet en betydelig porto forhøjelse i 2016 vil vi fremover gerne sende faktura pr mail, så I 
bedes venligst oplyse jeres mail adresse. Send evt. blot en mail til os med "Hej”,  

så gemmer vi mailadressen.  
På forhånd tak.  

 

mailto:anholt.vognmand@mail.dk
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Efterår i Børnehaven 
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Med sådan et smukt efterår, som vi har været velsignet med, hvad kan så være et mere oplagt tema end 
træer? 
Vi koblede os i hvert fald på emnet, inspireret af skolens deltagelse i projekt "Genplant planeten". 
Vi har således foretaget diverse aktiviteter, der alle omhandler træer, dog med fokus på eg, bøg, fyr og 
birk. 
Vi har gemt os i blade, leget sanselige i skoven, lavet barkaftegninger, malet billeder med og af blade, la-
vet collager med ting, som er lavet af træ og vi har fremstillet kastanjedyr og andre væsener samt julegaver 
af blade og ler! Vi har snakket om, hvad et træ består af, og hvad det lever af. Vi har besøgt Morten Abild-
strøm, som har vist os, hvordan man fælder træer og fortalt os, hvordan man kan se, hvor gammelt et træ er 
ved at tælle ringe i stammen. Han fortalte os også, at et træ godt ved, når det skal det dø; så sætter det eks-
tra mange kogler eller frugter...Tankevækkende! 
Selvom træer er gode for miljøet, har vi dog ikke i børnehaven deltaget i at plante træer herovre. 

Af andre spændende aktiviteter vi har haft på programmet, kan nævnes virk-
somhedsbesøg i Brugsen. Tak til Lykke og Karen, som lod os hjælpe til med 
at sætte varer på plads og bage og pynte vores egen snegl. 
Vi har leget en del medialiserede lege f.eks. ipad fangeleg i Ørkenen, og vi 
har haft et lille projekt om truede dyr med udgangspunkt i app'en WWF To-
gether. 
Og så har vi drønet øen rundt efter nødder og brombær, mindst 10 kg har vi 
plukket!  

Hilsen Anholt Børnehave 

Anholt Murer & Terrazzo 
Tlf. 40979684 eller 40419212 
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Anholt radarstation er den bedst beliggende overvågningsstation i Danmark, og vi var jo midt i den kolde krig. Det 
kunne godt være skræmmende, husker Bendt, især når de fik meldinger fra Kattegat Syd om russiske skibe og 
ubåde på vej gennem Øresund. ”Da jeg fik at vide, at jeg skulle til Anholt tænkte jeg, at det var dog det mest 
dødsyge sted, man kunne forestille sig” fortæller Bendt, ”men så viste det sig at være paradis på jord.  

To af veteranerne på Anholt og kendt af alle er 
Bendt og Anni Nielsen på Fuglevej. Selvom de 
oprindeligt er fynboere, så må de vel efterhån-
den betegnes som fuldblods Anholtere. 
 
Bendt - eller El-bendt som vi alle kalder ham - 

kom til Anholt i 1958 som soldat. Han ankom til 
en ikke helt færdigbygget radarstation og skulle 

sammen med 27 soldaterkammerater overvåge 
Kattegat.  

                  Camping på Sønderbjerg i 1972 

Soldaten Bendt hjælper Erik med at mure.  
Jan sidder i barnevognen 

” Man blev ikke overbelastet med opgaver, så det 
var en fornøjelse at være sammen med de fastbo-
ende og hjælpe til, hvor der var behov. Soldaterne 
kom jo med mange forskellige færdigheder, som 
kunne bruges forskellige steder på øen. En bonde-
søn hjalp for eksempel med at hakke roer på Vibe-
høj, hvor man dengang drev landbrug. Der var nu 
lidt langt mellem roerne, synes bondesønnen fra 
den fede jord på Fyn”.  
 
Anholterne var ikke altid lige begejstrede for de 
mange soldater. Man skal forestille sig, at der kon-
stant var omkring 28 unge udenøs mænd på øen, 
og der blev afholdt sommerballer i forsamlingshu-
set. Den gamle fyrmester havde foræret byen for-
samlingshuset - Christiansens Minde - på den be-
tingelse, at der ikke blev nydt spiritus i forsamlings-
huset.  

” Derfor var der jo en bestandig trafik ud og ind af døren, for der var vist nok nogen, der havde forsyninger i hæk-
ken uden for forsamlingshuset”, griner Bendt. Men slagsmål erindrer han nu ikke, selvom han engang i døren til 
bagtrappen kom i vejen for radarstationens store kok, og fik en knytnæve i ansigtet. (Kokken var stor, så Bendt 
lod som ingenting). Kokken var i øvrigt rigtig god til at lave mad, - undtagen sovs som man måtte skære ud med 
kniv. Der var faktisk også mange flåter dengang i 58-59. Radarstationen havde to katte og de hoppede med jæv-
ne mellemrum op i skødet på soldaterne for at få fjernet flåter fra pelsen. 
El-bendt havde stor fornøjelse af at hjælpe Erik og Jane - den gamle vognmand - og han passede Jan (og skifte-
de ble) når de skulle i byen. Der var både Fru Hald med skibsproviantering i havnen, Brugsforening og købmand i 
det der senere blev til  Det Blå Hus ligesom Tatol var i det gule hus midt i byen, - men var ophørt da Bendt og 
Anni fik sommerhus på Anholt. Senere var der en overgang grillbar Dværgkrukken, husker Anni. 

         V
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Fynboere bliver Anholtere 
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Som vognmand kørte Erik jo med kul og koks, og Bendt 
husker stadig hvordan 50 kg koks og 100 kg stenkul kan 
”skære” sig ind i ryggen på en, når man slæber dem op 
og ned ad trapper og stiger. 
 
El-bendt var, som navnet lader ane, elektriker, og da han 
skulle hjemsendes i juli 1959, blev han bedt om at færdig-
gøre elinstallationerne på radarstationen, men derefter 
var det retur til Fyn, hvor han og Anni boede indtil 2001, 
hvor de sammen flyttede til Anholt for at blive fastboende 
på øen.  
 

Men helt let gik det nu heller ikke at få Anni overbevist 
om, at Anholt var paradis på jord, og hun bemærker tørt, 
at soldaterhistorier jo har det med at vokse sig store, så 
det var med en vis skepsis, at hun i 1972 tog med Bendt 
og ungerne på campingtur til Anholt.  

Bendt og Annis sommerhus på Fuglevej i 1972  

 

Anni og Bendt forsøgte i 1972 at finde et sommerhus på Anholt, men det var umuligt, for der var kun ét til salg 
uden for byen. Der var byggestop og de 7 ”fuglehuse”, som Von der Maase havde haft til salg på Fuglevej, var 
allerede solgt. Heldigvis var der en danskamerikaner, som fortrød sit køb, og naboerne kontaktede Anni og Bendt, 
som af advokaten fik at vide, at de skulle slå stil straks, for på Anholt blev sommerhusene købt ubesete. Anni og 
Bendt fløj til Anholt og blev hentet af Erik, som kørte dem til Fuglevej, så de kunne se på huset. Dengang var der 
restaurant i Kammerherregården, - det husker Anni, for de fik kaffe dér om eftermiddagen. Sommerhuset var en 
lille hytte uden elektricitet, så man brugte petroleumslamper, hvilket jo er noget skidt for en elektriker, så i efterårs-
ferien samme år trak Bendt en ledning til det nærmeste udtagssted (med tilladelse) - og samtidig hjalp han de an-
dre sommerhusejere med at få strøm. Dengang Bendt var soldat på Anholt var der jævnstrøm på øen og en 15 W 
pære i køkkenerne på Anholt - måske 25 W når det gik vildt til. Og selvfølgelig ingen gadelys.  
 
Det var i øvrigt lige ved at gå galt med sommerhusprojektet, for under hele overfarten med ”Læsøfærgen” det ef-
terår i 1972 stod Anni som lammet på dækket, hvid i hovedet med enorm søsyge. ”Det hus kan hurtigt blive solgt 
igen, hvis det er sådan at komme til Anholt”, husker hun, at hun tænkte - og mente! Nu tænker Anni altid med glæ-
de på, at hun skal blive tilbage på Anholt, når hun ser færgen lægge fra og sejle mod Grenå.   
 
Anni og Bendt holdt sommerferie på Anholt i deres hus på Fuglevej hver sommer fra 1972, men i 2001 havde de 
den første vinter på Anholt, og de har været fastboende lige siden. Anni vidste nu godt, at det var urealistisk, at 
Bendt skulle kunne overleve uden værksted, så siden 2001 er huset blevet større og større med tilbygninger, an-
nekser og værksteder. Bendt har siden 2001, hvor Leif var elværksbestyrer, været afløser på elværket og fra 
2005, hvor den gamle fyrmester Boisen døde, også været fyrmester. Søfartsstyrelsen har udstyret ham med en 
skriftlig tilladelse til at køre til fyret, og i en del år kørte han i sin elskede Obel Frontera, som altid klarede turen 
med glans. Jeg kører altid langs stranden, for det er kun tilladt at bruge redningsvejen, når det ikke er muligt at 
køre på stranden, fortæller Bendt.                                                                        
                af Kitte Nøhr 

Der var dengang en interimistisk campingplads ved Sønderstrand. Von der Maase kom ud og opkrævede betaling 
for overnatning, og vand til madlavning og andre fornødenheder blev hentet inde i byen, mens affaldet blev gravet 
ned ved Sønderstrand. Her på Anholt nedbrydes affald næsten ikke, så man kan efterhånden som havet æder sig 
ind i landet finde dåser og plastikposer fra dengang, fortæller Bendt. Dengang kunne man også sagtens finde en 
gryde i klitterne at smide sig i - nu er der vel knapt nogen tilbage?  
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Mangler du/i professionel kvalitets maling til konkurrencedygtige priser,  

forhandler vi blandt andet Jotun og Beck & Jørgensen A/S maling.  

Hvis vi ikke har det du søger på lager, skaffer vi det hjem. 

Altid gratis råd og vejledning, af uddannet personale.  

Vi udfører selvfølgelig også alle former for malearbejde på Anholt.  

Vi kan også tilbyde sprøjtemaling af døre, køkkener, inventar, møbler m.m. 

Ring og hør nærmere. Tlf. 86 32 09 80  

MALERFIRMAET TIPSMARK  

GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE PÅ ANHOLT  
ØNSKES AF MALERFIRMAET TIPSMARK  

 VI LEVERER GRATIS TIL 

FÆRGEN, OG FRAGTEN 

ER NATURLIGVIS FRAGT 

FRIT. 
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Som led i den landsdækkende kampagnekampagne GENPLANT 

PLANETEN plantede Anholt Skoles elever 100 træer i uge 45.  

 

Det drejede sig om eg, birk, kirsebær og skovfyr  -  alle træer, som 

kan overleve på Anholts magre jorde. Eleverne lærte om træer, og 

hvad de lever af, mens nogle anholtere fik erstattet fældede træer 

med små nye træer. Grisene får også i løbet af nogle år lidt mere læ 

og kan guffe agern og kirsebær. 

 

At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden og en hjælp til 

et bedre miljø og klima. Træer lever af CO2 og producerer ilt.  

Der blev plantet træer i uge 45  
”JEG VINDT!!” Ester Gry vandt konkurren-

cen om træernes silhuetter (se sidste nr. af 
Anholt Posten) 

Tillykke! 

 

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 2016  

på Anholt. 
 

Speciale: Vinduer og døre. 

Besigtigelse og tilbud kan gives i  
uge 12, 2016, 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. 

 

 

Nyt fra Kultur– og  

Aktivitetsudvalget 

 

Vores lille udvalg er udvidet med Gyrite,  

så nu ser det sådan ud: 
 

Susanne Jepsen 

Anja Rohde 

Anja Bæk 

Karen Konge 

Joan Gadegaard 

Gyrite Andersen 

Jette Hansen 

mailto:tsfandersen@gmail.com
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KIRKESIDER 
 

 
 
 

GUDSTJENESTER 
 
 

 

 

 
 

 
NB! Der tages forbehold for ændringer.  
 

KAP = v. sognepræst Kim Arne Pedersen 
ADL = v. sognepræst Anne Damkjer Lautrup 

Dato tid Dag i kirkeåret Beskrivelse 

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

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

børnehave, og andre interessere-

de 

Søndag d. 20. december Kl. 15 4. søn. i advent Julesalmer og æbleskiver *  KAP 

Torsdag d. 24. december Kl. 15 Juleaften KAP 

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

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

27. december   Julesøndag Ingen 

Fredag d. 1. januar Kl. 15 Nytårsdag ADL 

Søndag d. 3. januar - Helligtrekg. søndag Ingen 

Søndag d. 10. januar Kl. 10 1. søn. e. helligtrekg. M. kirkekaffe     ADL 

Søndag d. 17. januar Kl. 10 Sidste s.e. helligtrekg. ADL 

Søndag d. 24. januar Kl. 10 Søndag Septuagesima ADL 

Søndag d. 31. januar Kl. 10 Søndag Seksagesima ADL 

Søndag d. 7. februar Kl. 10 Fastelavns Søndag ADL 

Søndag d. 14. februar Kl. 10 1. Søndag i fasten ADL 

Søndag d. 21. februar     Ingen 

Søndag d. 6. marts Kl. 10 3. Søndag i fasten ADL 

Søndag d. 13. marts Kl. 10 Mariæ Bebudelse ADL 

Søndag d. 20. marts Kl. 10 Palmesøndag ADL 

Torsdag d. 24. marts Kl. 10 Skærtorsdag ADL 

Fredag d. 25. Marts Kl. 19.30 Langfredag ADL 

Søndag d. 27. marts Kl.10 Påskedag ADL 
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KIRKEBIL 

 
Ældre eller dårligt gående kan ved både gudstje-
nester og øvrige kirkelige arrangementer 
bestille gratis kirkebil, dvs. øens taxa. Henvendel-
se rettes til Berit, tlf. 22 24 87 82,  
senest dagen forinden. 

 
AKTIVITETER  
Spireklub: 
Der er fortsat Spireklub fredag kl. 14.15-15.15 i 
Den Gamle Skole. 
Spireklubben er for børn i yngste klasse og ind-
skolingen. – Ældre børn er dog også velkomne   
I spireklubben hører vi bibelhistorier, tegner, syn-
ger, spiser, leger osv.  
Kim står for Spireklubben i tiden før jul, efter jul 
overtager Anne 
(NB: ingen Spireklub i skolens ferier og heller ik-
ke fredag d. 8. januar) 
 

Julegudstjeneste 
Fredag d. 18. december – bemærk ændret tids-
punkt! 
Gudstjeneste for børnehaven og skolen – 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 julesalmer. Bagefter inviteres alle til æbleski-
ver, gløgg og saftevand i Præstegården.   
 

Søndag d. 10. januar 

Kirkekaffe efter gudstjenesten kl. 10.00 
 

Retrætedage på Anholt i Store Bede-
dagsferien 
Fra torsdag d. 21. til søndag d. 24. april. Enten 
med mulighed for overnatning på kroen, eller del-
tagerne kan selv sørge for overnatning. 
Der vil efterhånden komme mere information om 
retræten på www.StilhedOgNaervaer.dk 
Tilmelding til sognepræst Anne Lautrup via 
mail: Lautrup73@gmail.com 

 

FRA KIRKEBOGEN: 
 

Dødsfald: 
 
Per Christensen, Bagsværd, død 4. september 2015. 
Urnen nedsættes på Anholt kirkegård. 
 
Olaf Bojen, Skagen, død 22. oktober 2015. Urnen 
nedsættes på Anholt kirkegård. 

Lidt om Kærlighed – og lidt om 
jul 
 
De to citater, jeg bringer under rubrikken ”Til ef-
tertanke”, er af den store teolog, kirkefaderen Au-
gustin, der var biskop i Hippo i Nordafrika i årene 
omkring 400. Citaterne fortæller noget om, hvor-
dan han så på kristendommen og menneskelivet.  
 
Det første citat viser, at Gud ganske enkelt er li-
vets mening for Augustin. Først når mennesket har 
fundet Gud og finder hvile i og lever i ham, bliver 
livet meningsfuldt. Hvordan skal vi så forstå dét at 
finde hvile i Gud? Ja, det kan fortolkes som en 
form for mystisk oplevelse, en indre, meget indivi-
duel og personlig vej til Gud gennem bønnen. Og 
sådan er der sikkert også mange mennesker, der 
finder vej til Gud. Men vor reformator, den tyske 
præst og teolog Martin Luther, der levede i 1500-
tallet, understregede, at mennesket først og frem-
mest finder Gud i Jesus Kristus – og det at finde 
Kristus er ensbetydende med at vende blikket fra 
sig selv til medmennesket, næsten. Og medmenne-
sket finder vi i dagligdagen, der, hvor vi er sat, 
siger Luther. Livets mening er din næste, siger Lu-
ther til os. Og det står for Luther ikke i modsæt-
ning til Augustins ord om, at Gud er livets me-
ning. 
 
Det andet citat af Augustin er svært at forstå. Me-
ner han virkelig, at mennesket har lov til at gøre, 
hvad det vil, hvis det elsker Gud? Nej, sådan skal 
citatet ikke forstås – det er ikke en tilladelse til at 
gøre hvad som helst. Det, Augustin mener, er, at 
når mennesket elsker Gud, kan det ikke gøre no-
get, der er til skade for medmennesket, til skade 
for næsten. Er mennesket fyldt af kærlighed til 
Gud, vil det handle til gavn for medmennesket – 
uanset, hvad det gør. Elsker vi mennesker så vir-
kelig Gud med hele vort hjerte? Hertil ville Luther 
svare, at mennesket er en kampplads, en slagmark 
mellem ondt og godt. Og hvis mennesket ser på 
sig selv, falder det for den fristelse at gavne sig 
selv frem for medmennesket. Kun hvis mennesket 
retter blikket mod Kristus, kan det elske Gud – for 
Gud møder vi i hans søn, Jesus af Nazareth, og det 
er ham, der skaber kærligheden i os. Og at elske 
Gud er for Luther ensbetydende med at elske med-
mennesket. 
 
 
Når Anholtposten udkommer, er vi tæt på jul. Ju-
len fejrer vi her i Norden som en kærlighedens, 
lysets og varmens fest – en fest med nærhed og 
omsorg, hvor vi tænker på hinanden.  

http://www.stilhedognaervaer.dk/
mailto:Lautrup73@gmail.com
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Og vi elsker julen, både på grund af festmaden, 
juletræet og gaverne og på grund af alt det, det 
betyder – festen er vores måde at markere vores 
kærlighed til hinanden på – og den fest står ikke i 
modsætning til, at julen er festen, hvor vi fejrer 
Jesu fødsel.  
 
Julen er festen for Jesus af Nazareth, som vi kal-
der Kristus – og julen er festen for vores kærlig-
hed til hinanden. De to ting er ikke modsætnin-
ger. Men det er vigtigt at tage julens budskab 
med ud i de hverdage, der kommer, når det bliver 
nytår, og festlighederne er overstået, med ud i 
livet med næsten, med medmennesket. For i livet 
med hinanden finder vi livets mening – finder vi 
Gud.               Kim Arne Pedersen. 
 
 

INFORMATION: 
 
”Det gamle redningshus” udlejes:  

 
 
 

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

 
Indsamling i kirken:  
Hen over foråret og sommeren vil alle bidrag, 
der lægges i kirkebøssen, fortsat gå til ”Danske 
hospitalsklovne”, der bringer håb og livsmod til 
syge børn rundt på hospitalernes børneafdelin-
ger. 
 …  Så lægger man penge i kirkebøssen i våben-
huset, er det dertil pengene går. 
 

Brochure om Anholt Kirke:  
I våbenhuset ligger der brochurer om Anholt Kirke. 
Brochuren koster 10 kr., som lægges i det opstillede 
glas. 
 
   KONTAKTOPLYSNINGER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst: 
Anne Damkjer Lautrup                 
 
Østervej 12 
Tlf:  86 31 90 56 
E-mail: lautrup73@gmail.com  
 
 Kirkeværge:  
 Poul Anker Boisen, tlf: 20 96 50 22 
 
 
 

 
 

TIL EFTERTANKE 
 
 

”Thi du har skabt os til dig, og vort hjerte er 
uroligt, indtil det finder hvile i dig” 
 

”Elsk Gud – og gør hvad du vil!”               
 
Kirkefaderen Augustin af Hippo (354-430) 

mailto:lautrup73@gmail.com
http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=1154396622
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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 forudsæt-

ning for at skabe de rigtige effektive 

kommunikationsløsninger.

Since
1951
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NYTÅRSÅBENT PÅ KROEN  

 

fra 27. december - 4. januar.  
 

Nytårsaften med stor buffet og bobler  
 

Tlf. 86319080, e-mail kro@anholt.dk  

Børnene trives godt på Anholt skole 
Af: Gyrite Andersen, Skoleleder på Anholt skole  
 
I fora ret 2015 gennemførte Ministeriet for Undervisning og Ligestilling en trivselsundersøgel-
se pa  alle landets folkeskoler. Ud af de 1238 adspurgte skoler placerede Anholt skole sig som 
nummer 4 i spørgsma lene om social trivsel og nummer 16 i spørgsma lene om faglig trivsel.  
Undersøgelsen er udført pa  den ma de, at alle elever fra 4.klasse til og med 9.klasse har skullet 
svare pa  15 spørgsma l om social trivsel og 13 spørgsma l om faglig trivsel. Spørgsma lene om-
handler alt fra ” er du blevet mobbet?” ” er du glad for din skole?” ”hvor tit har du ondt i ma-
ven?”-  til;  ”er undervisningen spændende?” , ” kan du koncentrere dig i timerne?”, møder di-
ne lærere præcist til undervisningen?”. 
Ugebrevet A4 har kortlagt undersøgelsen og kan ses i sin fulde længde pa  nedensta ende link. 
http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx 

Det flotte resultat har ført til, at skolen er 
blevet omtalt i Lokalavisen og Anna i 
9.klasse og undertegnede har givet et in-
terview i radioens P4 Østjyllandsredaktio-
nen onsdag den 18. november.  
Og hvad kan man sa  bruge det flotte resul-
tat til? 
Forha bentlig fører presseomtalen til, at 
nogle børnefamilier beslutter sig for at 
flytte til Anholt for at give deres børn et 
børneliv af Astrid Lindgrenske dimensio-
ner, na r vi taler om tryghed og forudsige-
lighed. Det betyder ogsa , at vi som perso-
nale pa  Anholt skole og børnehave bliver 
bekræftet i, at den indsats, vi yder, rent 
faktisk bliver pa skønnet af eleverne.   

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx
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Man byggede ikke tæt ved bakkerne, der var fugtigt, mosekonen bryggede og der kom tidligst frost, det kald-

tes byhaverne.. Mod vest er en undtagelse fra reglen: Ageren 3, museet, opført 1866/67. 

Det nordligste hus var Bygaden 1. Længst mod øst lå en hel række huse, Ørkenvej 4, Østervej 35 og Østervej 

37, den del af byen kaldtes ”Skinhool” Skidne hul, mærkeligt navn, for herude i Ørkensandet, skulle der da 

være tørt og fint, i modsætning til Bygadens mange møddinger.   

Det sydligste hus i Byen var “Ras Smeds hus”. Sønderstrandsvej 2. 
 

Hvem var så indbyggerne i byen? V. Boye skriver i Anholt: En topographisk-antiquarisk Skizze. 1876: “Saa 

lille Byen end er, forekommer det dog dem, som boe i dens ene Ende, at Veien til dem, der boe i den modsatte 

Ende, er saa lang, at der kan hengaae meget lang Tid, uden at Koner og Børn fra disse Bydele besøge hinan-

den. Beboerne af den østlige Deel af Byen kaldes endog “ de Vilde”, fordi “de boe saa afsides, at man aldrig 

hører eller seer noget til dem.” Det lyder mærkeligt, men er rigtigt, alle var vant til at bevæge sig rundt  på 

øen, til strandene, i Ørkenen, på markarbejde o.s.v. så hvorfor ikke på besøg i byen? 

Fra det gamle arkiv 

Anholt By før år 1900 

Før havnen blev bygget var byen langt mindre end i dag, eneste bebyggelse uden for byen var Fyret med en 

hel del beboere. 

På museet får jeg ofte spørgsmålet “Hvorfor ligger byen her og ikke ved havnen?”  Jamen, byen har altid lig-

get her i læ af bakkerne, længe før der var tænkt på en havn. 
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Udenfor byen lå smedjen og møllerne, det var brandfarlige huse. 

Hermen Borries var Anholts sidste foged, oktober 1892 til februar 1893, 

han har lavet tegningen af husenes indretning og skrevet meget om øen 

på det tidspunkt. 

 

De første der vovede sig uden for de gamle grænser, var brødrene Ferdi-

nand og Ludvig Grentzmann. Ferdinand byggede “Blæsenborg”, Ageren 

14, og Ludvig byggede “Humleløkken” Gennem Landet? , begge bygget 

i 1900. Det var byggeriet af havnen (afsluttet 1902) der lokkede unge 

folk.  

Der fortælles om en mand der flyttede sit hus 

til Pakhusbugten, men han fortrød hurtigt og 

flyttede tilbage. 

Næsten alle huse vest-østvendte bindings-

værkshuse med tag af rughalm der havde ryg-

ning af græstørv skåret i Gaaseengen, de lag-

des på tværs over rygningen og holdtes fast 

ned på siderne med træpløkke eller en fortlø-

bende lægte. Vinduer var ofte fra strandede 

skibe, så der  kunne være mange forskellige i 

de enkelte huse. Farverne var oftest: Vinduer 

grønne, bindingsværket sort, murværket rødt, 

sorte gavltrekanter. 

Folketællinger: 
 

År  1800 - 109 
 

 -    1834 - 161 
 

 -    1850 - 151 
 

 -    1860 - 131 
 

 -    1880 - 165 
 

 -    2015 - 146 
etly 

I forbindelse med Søren Hylby’s død og bisættelse, vil  

vi gerne sige TAK for blomster, opringninger, SMS’er,  

beskeder på facebook, knus, varme ord og tanker. 

 

Kærlig hilsen Ingrid, Rune, Bjarke og Signe 
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Højskoleophold på Anholt 

Den 31. maj - 3. juni 2016 

Foredrag, fællessang, naturoplevelser og godt samvær er nøgleordene for 3 dage på  

skønne Anholt. 

Højskoledagene starter, når færgen kommer ind tirsdag den 31. maj, og  

slutter fredag den 3. juni, når færgen sejler. 

Helge Teglgård vil i løbet af de 3 dage holde foredrag, hvor det danske sprog er 

det gennemgående emne. Derudover vil der være fælles morgensang onsdag og 

torsdag. 

Foreløbigt program: 

(Ret til ændringer forbeholdes) 

Onsdag formiddag: 

PH – ballademager, lysmand og arkitekt  

Torsdag formiddag: 

Hvad er det du siger? Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog 

Torsdag aften:  

Benny Andersen – på besøg i digterens værksted 

 

Onsdag eftermiddag og torsdag eftermiddag er til fri afbenyttelse; men der vil være mulighed for at tilkøbe 

guidet naturvandring onsdag og guidet tur ved Lokalhistorisk forening torsdag. 

Der arrangeres fælles måltider på Anholt Kro tirsdag aften og onsdag/torsdag frokost og aften. Deltagerne 

skal selv sørge for evt. transport og overnatning på Anholt. 

Pris: ca. 1450,- kr. inkl. foredrag, frokoster og aftensmad 

Find flere oplysninger på www.fof-djursland.dk  

 

Tilmelding skal ske til FOF Djursland via ovenstående hjemmeside eller ved at kontakte 

FOF-Djursland på tlf. 86 32 55 88 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMWXrLPBg8kCFaN-cgodMhEHJw&url=http://stiften.dk/odder/tal-ordentligt-og-spar-paa-energien&psig=AFQjCNEzrFfoyWYUnN8XQaqW0X7JCgoiSQ&ust=1447164100238143
http://www.fof-djursland.dk
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Vi søger Anholtere, som vil være med til at diskutere en delebil-ordning for øboere. 

Vi har selv brug for en bil ind imellem, både til privat brug og til arbejde, men har 

langt fra behov for (eller samvittighed til) at have en bil stående 365 dage om året.  

Vi har set, at der findes mange gode og økonomisk rimelige deleordninger rundt om i 

landet og har lyst til at diskutere, om der er basis for en ordning på Anholt. 

Hvis du er interesseret, så kontakt os på mallefant@hotmail.com eller 58598422 inden 

1. januar, så trommer vi sammen til et møde. 

 

Laurits & Malle 

DELEBIL?  

 

Håndvægte  

med Anholts  

magnetiske sand 

 

En 1/2-L flaske med magnetisk sand vejer bety-
deligt mere end vand  -  så de er rigtig gode som 
håndvægte til træning. 
 
Kom hen på Anholt Skole og prøv selv! 

mailto:mallefant@hotmail.com
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Hvad sker der, hvis politiet tager dig i at køre spritkørsel?  

Spritkørsel på cykel 

At køre fuld på cykel kan koste dig 1.500 kr. 

Det er politiet, der afgør, om du er for fuld til at cykle. 

Begår du samtidigt flere forseelser lægges bøderne sammen. 

 

Første gang du kører spritkørsel i bil 

Promille mellem 0,5 og 1,2 = betinget frakendelse af dit kørekort. 

Promille over 1,2 = ubetinget frakendelse af dit kørekort i mindst 3 år. 

Promille mellem 0,51 og 2 = bøde svarende til din netto månedsløn ganget med din promille. 

Promille over 2,0 = 20 dages betinget fængsel og en bøde svarende til din netto månedsløn. 

Du skal i alle tilfælde gennemføre et ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik) på 12 timer, fordelt på 4 

lektioner. Det koster 3.200, og du skal selv betale. 

I disse julefrokost tider…. 
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 Sognepræst Anne Damkjer Lautrup, Anholt kirke er 
med 4 af hendes børn på en tre måneders rejse i Au-
stralien i forbindelse med forældreorlov. Rejseberet-
ningen er skrevet af  hendes datter Laura. 
 

Torsdag d. 1. oktober. I flyet var  det kedeligt. Vi kom 
frem til huset i Perth og vi glædede os til at hoppe i poolen 
men vi måtte ikke før om to timer. Da vi endelig måtte 
skyndte vi os i poolen.  

 

 

 

 

Perth, fredag d. 2. til onsdag d. 7. oktober Fredag var  
jeg i poolen og på legeplads. Lørdag var vi i poolen og i 
Freemantle. I Freemantle fik vi is og var på legeplads. Søn-
dag i var vi i poolen og fik pandekager til frokost  
uhmmmmmmmm!!!! Mandag var vi i en indendørs svøm-
mehal, den var god fordi vandet var varmt. Tirsdag var vi i 
zoologisk have, det var sjovt, vi så en hel masse australske 
dyr. Der var en kænguru der kom helt hen til os for at prø-
ve at spise Linus' is. Onsdag: Jeg fik ondt i øret og det gjor-
de at jeg ikke måtte svømme i poolen. 

Om at være i Australien: Krager  lyder  under ligt og det 
er ikke koldt i Australien. 

Torsdag d. 8. oktober, Der  fik vi bilen og var  i Kings 
Park. Vi var henne ved en der hedder Carl og vi fik fish 
and chips og det var hyggeligt at sove i camperen. 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 9. oktober. Vi kør te til Ledge Point Camping. 

Lørdag d. 10. oktober Vi kælkede på sandklitter, det var 
sjovt. Og vi så pinnacles, det er en masse store sten ude i en 
ørken. 

Søndag d. 11. oktober. Vi var  i Geraldton og spiste mor-
genmad i en park og vi var på stranden og vi var på en na-
turcampingplads. 

Mandag d. 12. oktober. Vi så stomatolitter , det er  det 

første liv på jorden, det var alt for varmt, 41 grader, og alt 
for mange fluer. Så tog ve en til en campingplads i Denham 
ved Shark Bay. Der var der ikke så varmt, kun 31 grader og 
ikke så mange fluer. 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 13. oktober. Linus'  fødselsdag. Jeg har  været 
i poolen flere gange og vi var på en legeplads og vi fik is. 
Det var en sjov dag. 

Onsdag d. 14. oktober. I dag stod vi tidligt op for  at 
komme hen og se delfiner. Der var også pelikaner, der stjal 
delfinernes fisk. Og så tog vi hjem og et stykke tid efter gik 
vi i poolen og vi havde en sjov dag. 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 15. oktober. Om morgenen tog vi fra Shark 
Bay og så kørte vi hen til en muslingestrand, med masser af 
hvide muslinger i stedet for sand. Bagefter tog vi hen til en 
campingplads i Kalbarri. 

Fredag d. 16. oktober. Vi tog ind i en kedelig national-
park. Der var fint nok med røde klipper og sådan, men det 
ødelagde oplevelsen med alle de fluer. Bagefter så vi nogle 
klipper ude ved havet. 

Lørdag d. 17. oktober. I dag tog vi ind i Geraldton og vi 
tog hen til noget vandplaskeri og så tog vi hen til en raste-
plads. 

Søndag d. 18. oktober. Vi kør te videre sydpå. Vi holdt 
en lang pause ved stranden i en lille by hvor jeg skulle lave 
lektier. Det var kedeligt.  

Mandag d. 19. oktober. I dag skulle vi til Per th og så tog 
vi på storindkøb og så fandt vi scateboards og løbehjul til 
drengene. Og jeg købte også et par rulleskøjter og så tog vi 
hen på en campingplads og vi havde det sjovt og henne ved 
poolen var der en spa. Men ænderne og de sorte svaner på 
campingpladsen var lidt irriterende men også spændende. 

Tirsdag d. 20. oktober. Vi var  inde i Per th og gå lidt 
rundt. Jeg løb på rulleskøjter. Der var en plads med en  

Rejseberetning 
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labyrint af springvand, der kom og forsvandt i forskellige 
mønstre. Der legede vi. Bagefter tog vi til Bunbury hvor vi 
var i en skaterpark og så sov vi på en campingplads. 

Onsdag d. 21. oktober. I dag tog vi til Busselton og vi fik 
is og så tog vi med et lille tog to kilometer ud på en bade-
bro for at se koraler og det var flot, men jeg fik ondt i ma-
ven fordi vi var nede på havets bund. Og så tog vi hen til en 
skaterpark og så tog vi hen til en campingplads i Margaret 
River. 

Torsdag d. 22. og fredag d. 23. oktober. Torsdag og fre-
dag lavede vi ikke så meget, men jeg fik en rokketand. 

Lørdag d. 24. oktober. I dag tog fra campingpladsen i 
Margaret River, og vi kørte ud i en skov med store træer. 
Vi begyndte at køre øst på og vi kørte igennem skov hele 
dagen. Og så overnattede vi på en rasteplads.  

 

 

 

 

 

Søndag d. 25. oktober. I dag skulle vi hen og gå i noget 
der hedder Tree Top Walking. Det er nogle gangbroer højt 
oppe i giganttræerne. Det var rigtig sjovt, men jeg fik lidt 
ondt i maven, fordi broerne gyngede, så jeg blev søsyg. 
Men Linus smilede og syntes at det var sjovt. Så tog vi hen 
til et dinosaur museum, det var sjovt. Der var store dino-
saur skelletter, men de var ikke så sjove som dyrene, som 
man kunne røre ved. Der var fugle, slanger og krybdyr, 
fordi det er dinosauernes efterkommere. Mange af papegø-
jerne var tamme og jeg prøvede at have flere af dem på 
skulderen. Der var en sjov papegøje, der kunne sige 
"hello", "hello darling", "bye, bye", "what are you doing?", 
og noget andet skørt, som vi ikke helt kunne høre (måske 
"scratch, scratch" eller sådan noget). Man kunne høre den 
sidde og snakke oppe i træet, når man kom udenfor. Så kør-
te vi videre og overnattede på en naturcampingplads ved en 
strand. Der fik vi kage, fordi det var min storesøster Amali-
es fødselsdag. Og vi havde bål og spiste snobrød. 

Mandag d. 26. oktober. I dag skulle vi hen til Elephant 
Rocks. Det lignede kæmpe elefanter. Og så klatrede klatre-
de Marcus op på en af dem, og Thomas fulgte efter. Og så 
rejste vi til Danmark  ... En lille by i Australien, der hedder 
"Denmark". Vi legede på en lille legeplads. Og så tog vi 
videre til Albany, og det regnede, og så tog vi hen på 
McDonalds i stedet for at lave mad udenfor på vores lille 
gasblus. Om aftenen sov vi på en rasteplads. 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 27. oktober. I dag kør te vi til Hyden, og der  
fik vi en is. Og der legede vi også på en legeplads og det 
var irriterende, fordi der var mange fluer. Så tog vi videre 
til "Wave Rock", det er en stor bølgelignende klippe. Der 
fandt vi ud af, at vi manglede Thomas' sandal, så efter 
Wave Rock tog vi tilbage til Hyden for at lede efter den, 
men der var den ikke. Vi skyndte os at køre mod syd igen 
for at komme væk fra fluerne, og så overnattede vi på en 
rasteplads. 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 28. til lørdag d. 31. oktober. Onsdag tog vi til 
Esperance. Og så legede vi på en legeplads tæt ved vandet, 
indtil vores mor fandt en campingplads, men der måtte man 
ikke have telt, og så kørte vi videre til en anden camping-
plads, hvor vi så overnattede i to dage. Og så tog vi på 
McDonalds om aftenen, fordi vores mor var for træt til at 
lave mad. Og så fandt vi ud af, at de havde free wi-fi, og 
det benyttede vi meget af tiden de næste dage. Og vi var på 
en legeplads, hvor der var en karussel lignende ting, den 
var meget sjov. Og så prøvede min mor en kæmpe baby 
gynge. Så kørte vi forbi nogle strande tæt på Esperance, de 
var meget flotte, fordi vandet var turkisfarvet. Og så flytte-
de vi hen på en anden campingplads, Pink Lake Tourist 
Park, hvor vi skulle være i to dage mere. Og så skulle vi 
fejre halloween, hvor vi gik rundt og sagde "trick or treat". 
Der var ikke så mange vi kunne spørge, men vi fik da be-
søgt to huse, hvor vi fik en del slik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 1. til tirsdag d. 10. november. Søndag tog vi 
afsted for vi skulle krydse Nullabor Sletten. Dun, dun dun!  
Nullabor sletten er en stor slette, hvor der ikke var særlig 
mange træer. Der var "ingenting", kun et roadhouse af og 
til, når vi havde kørt nogle hundrede kilometer. Men der 
var alligevel et fint sted med en gammel ruin af en telegraf-
station, men den var ved at blive begravet i sand, så man 
kunne kun se toppen af den. På vejen til ruinen så vi en  
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flok kænguruer, og på vejen derfra så vi en flok emuer. 
Emuerne var meget nysgerrige, men man kunne se, at de 
også var meget bange. De bevægede sig lige så stille hen 
imod bilen, da vi standsede, men så gik de en bue udenom. 
Og så stod de i noget krat, men man kunne stadig se dem 
fra bilen, og så var min mor på foto jageri, for det er hun jo 
så god til.  

 

 

 

 

 

 

Efter et stykke tid fik vi krydset grænsen til staten "South 
Australia". Så kom vi senere hen til noget frugt afleverings 
kontrol, for man må ikke tage frugt med ind i South Au-
stralia. Men min mor var så fræk, at hun kom til at smule et 
æble med, uden at hun vidste det. Resten af frugten, som vi 
ikke kunne spise, blev smidt ud. 

Vi kørte 2200 km i alt på fire dage. Torsdag ankom vi til 
byen Adelaide, hvor vi fandt en fin campingplads med 
swimmingpool, som var lille, men lækker   -  og kold. Jeg 
har trænet Thomas i at svømme uden svømmevinger og at 
dykke. Han er blevet rigtig dygtig. Vi var på campingplad-
sen i Adelaide i fem dage. 

Tirsdag d. 10. til torsdag d. 11. november  ... og resten 
af rejsen: 

Vi kørte fra byen Adelaide til byen Melbourne. Vi stoppe-
de ved nogle legeplader på vejen og spiste aftensmad på 
McDonalds og sov på en rasteplads. Onsdag kom vi til en 
campingplads i Melbourne. Campingpladsen er fin, poolen 
er god og der er en god spa. Vi er her i to dage, inden vi 
tager til Wodonga hvor vi skal besøge nogen vi kender. 
Senere skal vi rejse rundt i New South Wales og vi skal 
holde jul i Sydney, hvor det er sommer så vi skal fejre jul 
på stranden. 

 

Vi kommer hjem til nytår. Jeg glæder mig til at være sam-
men med mine venner igen. 

 

Laura 10 år 

 AKVARIUM KAN AFHENTES 
 
Vi ønsker at skille os af med skolens akvarium.  
Det er et godt akvarium, der har flg. ma l:  
100 cm bredt – 60 cm dybt  og ca. 55 cm højt + 20 
cm høje ben. 
Akvariet sta r pa  et stel med metalben.  
Vi overdrager det gratis til den, der gerne vil have 

det – mod at han / hun selv henter det . Det er ikke 

tømt – sa  det skal du ogsa  selv ordne  

Gyrite 

Fotos: Anne 
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Vi satser på dejligt vejr og festligt humør. Kom og vær med til at gøre endnu en Anholt  
Festival uforglemmelig med god musik, fest og hygge og støt samtidig Anholts Børn. 

Hjælpende hænder og donationer modtages gerne. Vi er lutter øre for ris, ros og gode forslag.  

Vi ses til Generalforsamling  
Snapse-torsdag den 14. januar kl. 17.00, 2016 på Anholt skole. 

Det er også velkomment at skrive til os på facebook. 

Bestyrelsen 

Onsdag den 27. juli 2016 
ANHOLT FESTIVAL  

 

Nyt fra Griselauget 
 

Griselaugets medlemmer holder møde i begyndelsen af december, hvor alle medlemmer og interesserede er vel-

komne. 

Grisene har fået et nyt hus, som de ligger og gasser sig i, når vejret er dårligt. Af og til er det svært at få dem ud af 

huset, - hvis der ikke skramles med foderspandene. Hold øje med opslag i brugsen. 

Grisene er jo skolegrise, så skolen og børnehaven besøger grisene mange gange om ugen. 

Malle 
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James’ Julehistorie 

 

 

I det sydlige Afrika findes Zambezi floden. Det er en af 

Verdens største floder. Den udspringer i Congo, flyder 

gennem den vestlige del af Zambia., -  landet som den 

har givet navn til. Den slår et sving mod øst og er her 

grænse mellem Botswana og Zambia. Senere er den 

grænse mellem Zambia og Zimbabwe og her findes det 

store Victoriavandfald, som på lokalsprog hedder Mosi 

oa Tunua, hvilket direkte oversat betyder “røg der tord-

ner”. De mange tusinde tons vand, der falder ned per 

minut, giver en gevaldig masse larm og vanddamp. 

 

Længere nede ad floden byggede man i 60’erne en kæmpe dæmning tværs over floden. Den er 100 meter høj og 

mere end en kilometer bred. Bag dæmningen er der nu en ca. 300 km lang sø, Karibasøen. Dengang hed Zambia 

Nordrhodesia og Zimbabwe hed Sydrhodesia, opkaldt efter englænderen Cecil Rhodes. 

 

Bygget ind I bjerget findes 7 kæmpestore turbiner, der producerer 1050 MW. Efter Karibadæmningen flyder floden 

videre og kommer til Mozambique, hvor der ved Tete findes endnu en kræftværk. Endelig flyder Zambezi ud i det 

Indiske Ocean ved byen Beira. 

 

På Zambiasiden ikke langt fra Karibadæmningen ligger byen Siavonga opkaldt efter Village Headman Mr. Siavon-

ga. Man byggede et lille hospital, en børnehave, skole og en BOMA (administrationsbygning i kolonitiden). 

 

Det store område, der blev oversvømmet efter konstruktionen af Karibadæmningen, var kendt som Gwembe Val-

ley og her boede Valley Tongaerne. Omkring 1880 havde de besøg af Dr. Livingstone. Han var ikke tilfreds med 

deres påklædning, som var yderst sparsom. Han skal have sagt, at næste gang ville hans kone komme med, og 

så måtte de klæde sig ordentligt på.  

 

Headmasteren på skolen fortalte, at han var opvokset i området, der blev oversvømmet en gang om året. Man 

kunne høste to gange om året. Man kunne også fange fisk, som blev fanget, når floden trak sig tilbage. Floden 

efterlod dynd, som gav næring til jorden. Headmasteren fortalte i øvrigt også, at da han var barn fortalte de gamle 

om besøget af Livingstone. De gav ham øgenavnet: “Den, der ikke kan tale ret”. 

 

Folk gjorde oprør mod kolonimagten. De ville ikke flytte. Chief Chipeppo var dengang en ganske ung mand. Han 

indså, at man ikke kunne undgå at flytte, selvom mange foretrak at blive tilbage og drukne på det land, der altid 

har været deres. Det kom til et oprør. Tongaerne bevæbnet med spyd og kolonimagten med geværer. Udslaget 

var givet på forhånd, og Chief Chipeppo og hans 10.000 mand måtte flytte til Lusitu. Et landområde som man 

mente var frugtbart. Det var ca. 100 km fra deres gamle land og ca. 40 km fra Siavonga. 
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Flytningen gik galt på mange måder. Der udbrød en eller anden epidemi, hvor ca. 80 mennesker døde, og det 

var kun kvinder og børn. Man fandt aldrig årsagen. Lokalt gik rygterne. Nogen mente, at det var guds straf, an-

dre at det skyldtes manglende beskyttelse fra forfædrenes ånder, som jo var forblevet i området ved den gamle 

flod. Efterhånden som tiden gik blev jorden helt udpint, og det var ikke længere værd at dyrke jorden. Folk blev 

underernærede. Endelig kom krigen i det tidligere Rhodesia. Frihedskæmperne (De hvide Rhodesianere kaldte 

dem terrorister), søgte tilflugt i Zambia. Det betød, at krigen på mange måder flyttede over grænsen. Mange af 

embedsmændene blev ved et tilfælde skudt ned, da de var ude at se efter området ved Lusitu. Jeg havde lejlig-

hed til at snakke med en af soldaterne i den Rhodesianske hær. Han var blevet ranger i en nationalpark efter 

Zimbabwes uafhængighed i 1980. Han fortalte, at han så en Landrover komme igen og igen i området, og at 

den måtte bringe forsyninger til frihedskæmperne. De blev alle otte skudt ned. Alle broerne i området blev 

sprængt i luften, og der blev udlagt landminer i mange områder nær den store kunstige sø. 

 

Efter den lange indledning vil jeg gerne fortælle om tilfældet James. James var ca. 35 år. 

Han kom til sygehuset med en lidelse, som jeg troede skyldtes en amøbeinfektion. Amø-

ber er encellede organismer, der ofte giver diarré, men kan invadere både lever og tarm-

væg med omgivelser. James havde fået et kæmpe krater omkring endetarmsåbningen. 

(Lignende tilfælde fra Lesotho ses på billedet). 

 

Jeg mente, at hans eneste chance for at få det til at hele op var, at man lavede en aflastning af tarmen med en 

temporær colostomi, hvor man leder afføringen ud gennemet hul i siden. Det turde jeg ikke binde an med og 

ville flytte ham til universitetshospitalet i Lusaka. Desværre havde vi mistet vores ambulance, og jeg måtte køre 

ham i vor lille Renault-4. Resten af familien skulle med (Kitte, Jonas og Katrine). Vi kunne lægge forsædet ned 

og James kunne ligge der. Resten af familien beklagere sig slemt, for pladsen var knap, og James lugtede langt 

fra godt. 

 

Det hele gik faktisk godt. Det var ved juletid, og efter jul mødte jeg James i Lusitu. Han strålede over hele hove-

det og var glad for at have reddet livet. Lidt senere på året mødte jeg en anden fra området og vi snakkede om 

James. Han fortalte, at James havde det godt, men han havde mistet sin 5 årige datter. Hun var død af ukendt 

årsag. Man mente, at James havde reddet livet på hendes bekostning. Der tildeles et menneske kun en be-

grænset mængde lykke og held, mente man i det område. 

 

 

Anders Fjendbo Jørgensen, Ø-læge 
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Skib grundstødt ved Anholt i oktober  

Natten til fredag den 9. oktober gik det 190 meter lange 

tørlastskib Dalmatia G på grund øst for Anholt. Omkring 

klokken 12 fredag nåede miljøskibet Gunnar Thorson frem 

til fragtskibet, som blev tilbageholdt. I løbet af weekenden, 

blev skibet dykkerundersøgt, for at undersøge, hvordan 

skibets skrog så ud.  
Fotos: Niels Hvillum 

Søndag aften omkring klokken 20.50 lykkedes det at få 

skibet trukket fri. Skibet fik hjælp af slæbebådene Obelix 

og BB Worker. Cirka klokken 3.30 satte skibet kurs mod 

Skagen fulgt af Miljøskibet Mette miljø.  

Skibet kom af ukendt årsag til at sejle vest om marke-

ringsbøjen af sejlrenden. Kaptajnen er ikke kommet med 

en klar forklaring på, hvorfor det skete. Efter grundstød-

ningen blev skibet overvåget af først Gunnar Thorson  

og senere af Mette Miljø. Der er ikke konstateret udslip fra skibet. Dalmatia G opereres af Swiss Marine. Ski-

bet var på vej fra Klaipeda i Litauen til Paranagua i Brasilien, da det gik på grund med en fart på lidt over 11 

knob, skriver Maritime Danmark. 

åh nu taber hun sin øl 

fruen lander i en pøl 

men hun er sgu ikke sippet 

blot på flere pils forhippet 

højt hun drikkeviser deler 

hendes øjne voldsomt skeler 

jeg euforisk kaster kuglen 

og betræder fredagsbulen 

Fredagsdigtet den 27. november 2015 

Skimter lidt i min krystal 

aner svagt et fredagsbal 

jo nu ser jeg i min kugle... 

en fantastisk fredagsbule 

der er rigtigt pyntet op 

bajerskøl fra gulv til top 

på en stol der midt i stuen 

sidder selve fredagsfruen 

kapselroben glimter flot 

fredagshatten sidder godt 

hun er faktisk ganske yndig 

måske nok en smule syndig 

fuld knald er der på musikken 

tvivlsom det er akustikken 

nu begynder hun at danse 

bare tæer hun vil ej standse 

Sanne Andersen 
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For børnene gemmer drillenissen sig i Brugsen hver dag fra 1.dec. til 24.dec., og minsandten om ikke også der er en 
drillenisse på spil for de voksne alle lørdage i Advent. Kom og find ham! 

Brugsens normale åbningstider i vinter frem til Påsken 2016 er som følger: 
Mandag til Torsdag   9 - 12 og 16 - 18 
Fredag    9 - 12 og 17 - 19 

                                Lørdag                                  9 - 12 
                                Søndag                                            LUKKET 

 Lørdag den 5.december er dog en dejlig undtagelse, for her byder  
Butiksrådet alle på glögg og æbelskiver fra 14.30 til 17.00.  

Naturligvis er der også fravigelser på grund af Jul og Nytår, hvor Brugsens generøse åbningstider vil være: 

 

Og nu vi er ved champagnen, kan det 
anbefales, at man drikker tør champagne 

før maden eller til maden,  
hvorimod man bør drikke halvsød eller 

sød champagne til desserter og 
kransekage.  

 

Desuden kan Brugsen sammen med 
COOP stolt berette, at det igangværende 

projekt med billige økølogiske 
kvalitetsvarer vil forsætte i 2016 med 

bedre mad til alle. 

Fredag 1.januar: LUKKET 
             Fra lørdag 2.januar forsætter vi vinteråbningstiderne  

og glæder os alle til foråret. 

Minus 20% dage: 8. og 9.januar og 5. og 6.februar og 4. og 5.marts. 
 

Og 18. og 19. december som en julegave fra Brugsen. 

Alle ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår samt tak for året, der er gået. 
Med venlig hilsen hele Brugsens personale. 

Telf. 86 31 90 20 . 
02100@coop.dk  Brug denne ved varebestilling. 

Lørdag     19.december              9 - 12 og 14 - 19 (minus 20 %) 
Søndag     20 december             8 - 12   
Mandag   21.december    9 - 12 og 16 - 18 (ingen færge) 
Tirsdag    22.december    9 - 12 og 13 - 18 
Onsdag    23.december    9 - 12 og 14 - 20 (sen færge) 
Torsdag   24.december (Juleaftensdag)            8 - 11 
Fredag     25.december (Juledag)             LUKKET 
Lørdag     26.december (2.Juledag)  LUKKET 
Søndag     27.december    9 - 12 og 17 - 21 
Mandag   28.december    9 - 12 og 16 - 18 (ingen færge) 
Tirsdag    29.december    9 - 12 og 16 - 18 
Onsdag    30.december    9 - 12 og 16 - 18 
Torsdag   31.december    8 - 14 

og bemærk så, at fra kl.13 bydes alle på et glas champagne og et stykke kransekage. 



 

… 

Redaktionen ønsker alle vore  
læsere en fredfyldt og glædelig jul og 

et fantastisk og alletiders nytår 

Har du set at hjemmeplejen  
har fået en ATV? 

Nej, men jeg har  
HØRT den 

Nu bliver Jesper 70, mon 
han så ikke leverer mere 
stof til bagsiden  

Hørt på Havnen: Den ene måge til den anden:  
Puds fjerene, der er kamera på! 

Hørt i taxaen da vi passerer lægeboligen: 

Før gik børnene til Møllebakken for at kælke, 

nu kan de bare gå ud til lægen. 

Før skar Anholterne tørv til husenes 
rygning i Gåseengen, nu må man 
ikke engang lægge en kartoffel…. 

Ingen røg uden Brandchefen. 

Etly: ”Siden sidst” er til besvær. 

1½ års husleje brugt på fastsættelse af…….  
Husleje. 

Hvem har bestilt storken??? 

Lokal Brugsen Anholt fører nu sjældne 
og eksotiske grøntsager… 
En yderst tilfreds kunde kunne således 
konstatere at have købt én enkelt  
grøntsag til 100 kr. 

De nye djævle…. 

Skidefuld og på rulleskøjter…  

Nej, stilethæle. 

Bornholmeren skal 
vise hvordan man 
fileterer en sild... 

 

 

 

Fast arbejde: 
Genplant planeten… 
Naturpleje… 
Genplant planeten… 
Naturpleje… 
Genplant planeten… osv. 
osv. osv... 

 

Diskotek åbnet ved siden af 
forsamlingshuset... 

 




